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Työssä rakennetaan syväoppimissäädin vaihtoehdoksi PID-säätimelle harmonisen
värähtelijän ohjaukseen. Tutkimuksen innoittaja on Kangbeom Cheonin ja Jaehoon
Kimin artikkeli, jossa toteutettiin vastaava tutkimus tasavirtamoottorin ohjaukseen.
Tutkimustavoitteena on päästä mahdollisimman lähelle PID-säätimen suoritusky-
kyä. Vastaavanlaisia syväoppimissäätimiä on esiintynyt kirjallisuudessa muutamia.

Syväoppimisen algoritmeilla on muista menetelmistä poikkeava ja omaleimainen ta-
pa löytää luokittelu-, tunnistus- ja ryhmittely ongelmiin ratkaisuja autonomisesti.
Tieteenalana syväoppiminen on vielä tuore ja siksi mahdollisuuksia on paljon. Puo-
lestaan PID-säätimen yksinkertainen kolmiosainen rakenne ja tehokas toiminta tekee
siitä teollisuudessa luultavasti eniten käytetyn järjestelmien säätimen.

Tutkimuksessa testattiin ensin PID-säätimen suorituskyky harmonisen värähteli-
jän säätöongelmassa ja sen toiminta taltioitiin syväoppimissäätimen opetusdataksi.
Syväoppimissäätimiä rakennettiin kolme, joiden arkkitehtuureina käytettiin MLP-,
RNN- ja LSTM-neuroverkkoja. Syväoppimissäätimien neuroverkot esiopetettiin tal-
lennetulla opetusdatalla ja niiden toiminta tarkastettiin oskillaattorin ohjauksessa.
Tämän jälkeen säätimet hienosäädettiin dynaamisesti ohjausprosessin ohessa PID-
säätimen avulla.

Ohjaustuloksissa syväoppimissäätimet olivat kehityskelpoisia, mutta eivät ratkais-
seet säätöongelmaa odotetusti, tai yltäneet lähelle PID-säätimen suorituskykyä.
PID-säätimen ohjaama harmoninen värähtelijä ohjautui aina tavoitearvoon yr, kun
taas kohtuullisen suurella virhemarginaalilla MLP-arkkitehtuuria käyttävä syväop-
pimissäädin onnistui ohjauksessa 60 %, RNN-arkkitehtuurin säädin 34 % ja LSTM-
säädin 20 % todennäköisyydellä. Keskimääräinen poikkeama tavoitearvosta (kym-
menen ollessa maksimi) oli MLP-säätimelle 0,37, RNN-säätimelle 0,82 ja LSTM-
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säätimelle 0,92. Syväoppimissäätimien tuottama ohjaussignaali mukaili PID-säätimen
ohjaussignaalin suoraviivaisuutta ja syväoppimissäätimien nopeissa asettumisajoissa
piilee potentiaalia jatkotutkimukselle.

Jatkotutkimuksessa voitaisiin kokeilla erilaisia neuroverkkoarkkitehtuureja, kuten
CNN- tai DBN-verkkoja. Myös kahden eri arkkitehtuurin yhdistäminen hybridiver-
koksi on tutkimisen arvoinen. PID-säädintä on myös mahdollista hyödyntää neuro-
verkkojen opetuksessa ja verkon optimaalisten parametrien löytämisessä. Syväoppi-
missäätimelle seuraavia mielenkiintoisia tutkimuskohteita voisi olla robottien ohjaus
ja ryhmäkäyttäytyminen.
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In this thesis we build a Deep Learning Controller as an alternative for a PID Con-
troller in order to control a harmonic oscillator. This research is inspired by an
article by Kangbeom Cheon and Jaehoon Kim in which a similar research was ac-
complished to control DC motor. The aim of this research is to mimic how PID
Controller performs. There is a few comparable Deep Learning Controllers in liter-
ature.

Algorithms of Deep Learning has a distinctive way of finding autonomous solutions
to classification, recognition and grouping problems. Deep Learning is still a new
branch of science and therefore there lies many opportunities. What comes to PID
Controller its simple three-part structure and efficient performance probably makes
it the most used controller in the industry.

In this research PID Controller was first performed and checked controlling the har-
monic oscillator and training data was collected to train Deep Learning Controller.
Three Deep Learning Controllers were built using MLP-, RNN- and LSTM neural
net architectures. The neural nets of Deep Learning Controllers were pre-trained us-
ing the training data and their performance in controlling the oscillator was checked.
After this Controllers were fine tuned dynamically in the control process with PID
Controller.

Looking at the results Deep Learning Controllers were developable, but they didn’t
solve the control task as expected, neither did they perform as well as PID Con-
troller. The harmonic oscillator controlled by PID Controller always ended up in
the reference value yr whereas using quite large error marginal control success rate
was 60 % for Deep Learning Controller with MLP architecture, 34 % with RNN
Controller and 20 % for LSTM Controller. Average error to the reference value (ten
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being the maximum) was 0.37 for MLP Controller, 0.82 for RNN Controller and
0.92 for LSTM Controller. A control signal that was produced by Deep Learning
Controllers adapted to the one produced by PID Controller and fast settling times
of Deep Learning Controllers holds potential for further research.

In further research, we could experiment different Neural Network Architectures like
CNN or DBN. Combining two Architectures into a Hybrid Network could also be
interesting to research. It is also possible to use PID Controller in training of Neural
Networks and finding optimal parameters for the Nets. Next interesting topics to
research could be controlling robots and Swarm Control.
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1. JOHDANTO

Työn lähtökohtaisena innoittajana toimi Kangbeom Cheonin ja Jaehoon Kimin ar-
tikkeli "On Replacing PID Controller with Deep Learning Controller for DC Motor
System"[12]. Artikkelin sovelluksessa lähdettiin korvaamaan PID-säädintä Deep Be-
lief Network (DBN) pohjautuvalla syväoppimissäätimellä, jonka avulla saavutettiin
verrattain hyvät tulokset tasavirtamoottorin ohjauksessa. Ennustetun ja havaitun
datan välisen keskineliövirheen neliöjuuri (RMSE) oli kahdessa eri kokeessa PID-
säätäjällä 0,0529 ja 0,3097. Puolestaan syväoppimissäädin saavutti tulokset 0,0554
ja 0,3659. Syväoppimisella koulutettu DBN-verkko suoriutui siis vain hieman hei-
kommin perinteisen PID-säätäjän rinnalla.

Tästä inspiroituneena lähdetään rakentamaan edellistä tutkimusta mukaillen syvä-
oppimissäädin vaihtoehdoksi PID-säätimelle. Tutkimuskohteeksi valitaan harmoni-
sen värähtelijän ohjaus. Tutkimustavoitteena on rakentaa ja opettaa sellainen sy-
väoppimissäädin, joka osaa ohjata harmonista värähtelijää vastaavasti kuin PID-
säädin. Ohjauksen tavoitteena on saattaa värähtelijän vasteet hallitusti ja nopeasti
tiettyyn tavoitearvoon.

Aluksi luodaan katsaus syväoppimiseen ja säätöteoriaan tarkastelemalla neuroverk-
koja ja PID-säädintä. Tämän jälkeen rakennetaan syväoppimissäädin ja opetetaan
sitä PI-säätimen avulla harmonisen värähtelijän ohjaukseksi. Esiopetuksen tarkas-
tuksen jälkeen syväoppimissäätimelle suoritetaan vielä varsinaisen ohjaussimulaa-
tion ohessa jatko-opetusta, jonka jälkeen analysoidaan miten syväoppimissäädin vas-
taa tutkimustavoitteeseen ohjata oskillaattoria kuin PID-säädin. Lopuksi tulosana-
lyysin jälkeen tehdään virhearvio ja pohditaan jatkotutkimuskohteita.

Tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja kaikki värähtelijän ohjaustilanteet ovat
Matlabilla ja Pythonilla simuloituja. Siksi työn jatkoksi olisi mielenkiintoista tut-
kia esimerkiksi joukkokäyttäytymisen (engl swarm control) tai robottien ohjausta
vastaavilla syväoppimisen ja syväoppimissäätimien metodeilla.
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2. SYVÄOPPIMINEN

Syväoppiminen on neuroverkoista laajennettu algoritmi, jossa ihmisen hermoston ra-
kenteesta inspiroituneen syvän neuroverkon parametreja opetetaan siten, että verk-
ko oppii tuottaman haluttua syöte-vaste käyttäytymistä. Syväoppimisella voidaan
siten tulkita ja hahmottaa suurien datajoukkojen monimutkaisia rakenteita. Opet-
taminen tapahtuu käyttämällä vastavirta-algoritmia, jonka avulla lasketaan verkon
sisäisten parametrien muutoksia kullekin kerrokselle aina edellisen kerroksen esityk-
sen mukaan. [41]

Syväoppimisen algoritmeilla opittu käyttäytyminen jäljittelee monesti jotakin ihmi-
selle luontevaa ja ”älykästä” ominaisuutta, kuten datan ryhmittelyä, luokittelua tai
tunnistusta. Nimi syväoppiminen juontuu sille tyypillisten neuroverkkojen syvästä,
monikerroksista ja hierarkkisesta rakenteesta, jossa monimutkaiset konseptit ovat
määritelty kerroksittain aina yksinkertaisempien ominaisuuksien avulla [20].

Kirjallisuudesta löytyy useita määritelmiä syväoppimiselle, jotka yhdessä täyden-
tävät toisiaan. Toistuvina piirteinä esiintyvät esimerkiksi tavoite luoda tekoälyä,
uusien esityksien luominen kompleksisesta datasta, syvä arkkitehtuuri useilla ver-
kon kerroksilla, hierarkkinen rakenne, sekä sijoittautuminen tekoälyn ja koneoppi-
misen osa-alueeseen [14, s. 200]. Näillä ominaisuuksilla syväoppimismenetelmät ovat
saavuttaneet state-of-the-art -tilan asioiden, esineiden ja puheen tunnistus- sekä luo-
kittelutehtävissä [41].

Syväoppiminen on koneoppimisen osa-alueessaan poikkeuksellinen, sillä sen ominai-
suuksiin lukeutuvat lähtötietojen vähäinen tarve, mahdollisuus itseohjautuvaan op-
pimiseen ja laskentamenetelmien huomattava tehokkuus. Juuri nämä tekevät syvä-
oppimisesta erittäin merkittävän vaihtoehdon moniin käytännönsovelluksiin, kuten
kuvantunnistukseen, puheentunnistukseen, ennustustehtäviin ja datan klusteroin-
tiin, joissa syväoppiminen on nykyään yksi eniten käytetyistä ja tehokkaimmista
menetelmistä.
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2.1 Syvä neuroverkko

Neuroverkkojen rakenne ja nimitys ovat johdannaisia neurotieteistä ja ihmisen bio-
logisesta neuroverkosta [20, s. 165]. Ihmisen aivot rakentuvat noin 100 miljardista
neuronista, jotka luovat synaptisen yhteyden joka toiseen neuroniin [25], [13]. Puo-
lestaan ihmisen biologisten neuroverkkojen yksinkertaistetut jäljennökset, keinote-
koiset neuroverkot (engl. artificial neural network), muodostavat usein yhteyden jo-
kaiseen viereisen kerroksen aktivaatioon. Tällöin puhutaan täysin yhdistetystä ker-
roksesta (engl. fully-connected layer). Keinotekoisten neuroverkkojen tasot rakentu-
vat neuroneista, sekä neuronien välisistä lukuisista kytköksistä. Vastaavia liitoksia
biologisissa neuroverkoissa kutsutaan synapseiksi.

Kuvassa 2.1 on verrattu ihmisen neuroneita (A, C) ja keinotekoisia neuroneita (B,
D) rinnakkain. Ihmisten neuronien rakenteellinen tuntemus on edesauttanut luo-
maan tehokkaan, mutta yksinkertaisen mallin keinotekoisille neuroverkoille. Saman-
kaltaisuuksia on löydettävissä siinä, miten neuronit ovat kytketty toisiinsa, sekä
miten informaatiota kulkeutuu ja miten sitä prosessoidaan neuronien välillä.

Kuva 2.1 Ihmisen neuronit ja keinotekoiset neuronit. A) Ihmisen neuroni ja sen osat:
dendriitti, aksioni, solun runko ja aksionin pääte. B) Yksinkertaisin malli neuroverkosta,
jota kuvaa funktio f(x) = yi. C) synapsi eli kahden hermosolun liitos. D) Keinotekoisen
neuroverkon tasojen välissä mallinnetut synapsit. [43]

Keinotekoisia neuroverkkoja nimitetään yleisesti, ja myös tässä työssä tästä eteen-
päin, vain neuroverkoiksi. Neuroverkot eivät vielä ole lähellekään niin monimutkaisia
kokonaisuuksia kuin mitä ihmisestä löytyy, mutta niitä kutsutaan syviksi neurover-
koiksi, kun ne rakentuvat useista piilokerroksista (engl. hidden layer). Edelleen neu-
ronien välisissä yhteyksissä sijaitsevat muokattavat painokertoimet (engl. weights),
ja kussakin neuronissa sijaitsee siihen lisättävä kynnysarvo (engl. bias). Tätä koko-
naisuutta kutsutaan myös syväksi arkkitehtuuriksi (engl. deep architecture).

Kuvan 2.1 yksinkertaisin neuroverkko B voidaan kirjoittaa matemaattisesti seuraa-
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vasti. Olkoon funktio f : Rn 7→ R kuvaus f(x) = yi, jossa syötevektori x ∈ Rn ja
n ∈ N. [32] Tällöin funktio f edustaa painokertoimilla ja kynnysarvoille varustettua
neuroverkkoa, joka muodostaa syötteestä x kuvauksen vasteeseen yi, jota kutsutaan
myös tunnukseksi (engl. label).

Neuroverkkojen arkkitehtuureja on useita erilaisia. Arkkitehtuurien nimitykset riip-
puvat siitä, mihin suuntaan signaali kulkee verkossa, millaisia neuroneita verkko
sisältää ja millaisia kerroksia neuronit yhdessä rakentavat. Eteenpäinsyöttävässä
neuroverkossa (engl. feed forward) signaali kulkee tasaisesti kerroksittain syöttees-
tä kohti vastetta. Usein kerrokset ovat myös täysin yhdistettyjä. Yksittäinen syöte
eteenpäin on esitetty kuvassa 2.2,

Kuva 2.2 Yksittäinen täysin yhdistetty syöte eteenpäin [22]

jossa a on kerroksen aktivaatiovektori (engl. activation vector), yläindeksi l on vii-
tattava neuroverkon kerros, ja painokertoimet kerrosten l−1 ja l väliltä on tallennet-
tu painomatriisiin Wl. Aktivaatiovektorin tasoa kutsutaan myös piilotasoksi (engl.
hidden layer). Matemaattisesti aktivaatiovektori

al = σ
(
Wlal−1 + bl

)
= σ(zl), (2.1)

josta yksittäinen neuronin syöte eteenpäin, aktivaatiovektorin alkio

ali = σ

∑
j

wlija
l−1
j + bli

 = σ(zli), (2.2)

joissa vektori bl on kynnysarvovektori, jonka alkio bli on l:nen kerroksen neuroneihin
wlija

l
j lisättävä kynnysarvo ennen aktivaatiofunktiota σ. Aktivaatiofunktio on usein

epälineaarinen funktio, kuten softmax, sigmoid tai tanh. Tässä työssä aktivaatio-
funktiota merkitään yleisesti σ, riippumatta siitä onko kyseessä skalaari- tai vek-
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toriarvoinen aktivaatiofunktio. Puolestaan wij edustaa neuronien al−1
j ja ali välillä

syötteeseen kerrottua painokerroinmatriisin alkiota, sekä zi kutsutaan sisääntule-
vaksi aktivaatioksi, joka syötetään aktivaatiofunktioon. [47]

Edelleen kun verkkoon lisätään useampi piilokerros, saadaan ensimmäinen syvä neu-
roverkko, joka toimii neuroverkkoarkkitehtuurien perusrakenteena. Tällaista useam-
pikerroksista ja tasaisesti eteenpäinsyöttävää neuroverkkoa kutsutaan monikerros-
perseptroniksi, MLP (engl. multilayer perceptron). Kuvassa 2.3 on esitetty MLP,
jossa on L piilokerrosta, ja jossa x on syötevektori ja y on vastevektori.

Kuva 2.3 Syvä neuroverkko (MLP) [22]

Kun jatketaan yhtälön (2.2) kirjoitusta kerroksittain kuvan 2.3 mukaiselle verkolle,
saadaan vastevektorin i:s elementti

yi =

σ
∑

j

wL+1
ij

[
. . .

[
σ

(∑
m

w2
km

[
σ

(∑
n

w1
mnxn + b1

m

)]
+ b2

k

)]
. . .

]
j

+ bL+1
i


i

. (2.3)

MLP-verkon oppimismahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset, sillä se käsittelee jo-
kaista syötettä itsenäisenä. Tällöin verkon parametrien opetus perustuu aina kulla-
kin opetusiteraatiolla yhteen syöte-vaste pariin, ja siksi MLP ei osaa muodostaa yh-
teyksiä eri syötteiden välille. Tämän rajoituksen takia ja työn PID-sovelluksen kan-
nalta mielenkiinnon kohteena on erityisesti takaisinkytkeytyvä neuroverkko (engl.
recurrent neural network). Takaisinkytkeytyvässä neuroverkossa neuroni saa lisä-
syötteenä muistijäljen myös edellistä neuronia aiemmilta neuroneilta, joka on kriit-
tinen ominaisuus, kun halutaan oppia jotain aikariippuvaisesta datasta. Takaisin-
kytkeytyviä neuroverkkoja käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa 2.2.
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2.2 Takaisinkytkeytyvä neuroverkko

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana takaisinkytkeytyvät neuroverkot ovat
kehittyneet laskennallisten neurotieteiden malleista käytännöllisiin ja mittaviin oh-
jatun oppimisen sekvenssimalleihin. Takaisinkytkeytyvät neuroverkot ovat erityisen
mielenkiintoisia, sillä ne ratkaisevat useita rajoitteita, joita perinteisen koneoppi-
misen menetelmät asettavat syöte- ja vastedatalle. Esimerkiksi takaisinkytkeytyvil-
lä neuroverkoilla peräkkäisten syötteiden välille voidaan olettaa riippuvuutta, kun
taas MLP-verkossa jokaista syötettä käsitellään itsenäisenä. Lisäksi takaisinkytkey-
tyvillä neuroverkoilla syöte- ja vastevektorien dimensioiden ei tarvitse olla vakioita
opetuksen iteraatioissa. [42, s. 30]

Takaisinkytkeytyvällä neuroverkolla on siis uusi älykäs ominaisuus, kyky muistaa
aiemmin tapahtuneita asioita. Mahdollisuus luoda muistia neuroverkoille on jo it-
sessään mielenkiintoinen mahdollisuus. Neuroverkon kyky muistaa on riippuvainen
lähinnä saatavilla olevasta tietokoneiden laskentatehosta sekä kapasiteetista. Teo-
riassa neuroverkkojen potentiaali on tällöin suuri ja se luo merkittävän eron, sillä
ihmiset voivat unohtaa oppimansa, mutta neuroverkoilla tällaista unohtamista ei
tapahdu kontrolloimattomasti [36]. Takaisinkytkeytyviä neuroverkkoja ollaan sovel-
lettu esimerkiksi ihmisen kognitiivisen käyttäytymisen tunnistukseen [1], puheen-
tunnistukseen [21] ja kielten kääntämiseen [64].

Käytännössä takaisinkytkeytyvä neuroverkko on kuin MLP, mutta sillä erolla, että
sen neuronit sisältävät syklejä (engl. edges), jotka kulkevat ajan yli. Nämä kytkök-
set tuovat neuroverkkoon ajan käsitteen, ja yksinkertaisimmillaan ne ovat liitoksia
soluun itseensä aiemmasta ajanhetkestä. [14, s. 10] Kuvassa 2.4 on esitetty yksin-
kertainen takaisinkytkeytyvä neuroverkko.
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Kuva 2.4 Yksinkertainen takaisinkytkeytyvä neuroverkko

Verkon dynamiikkaa voidaan visualisoida toisella tapaa, kun esitetään ajan hetket
t erillään ja avataan verkkoa, kuten kuvassa 2.5 on tehty.

Kuva 2.5 Ajan yli avattu takaisinkytkeytyvä neuroverkko

Viitataan jatkossa vektorin ajanhetkeen t vektorin yläindeksillä (t). Nyt siis akti-
vaatiovektori a(t) saa syötteenä syötevektorin x(t) ja aktivaatiovektorin a(t−1) edelli-
sestä ajanhetkestä. Puolestaan ulostulo y(t) lasketaan tavalliseen tapaan piilotason
a(t) arvoista. Tällainen takaisinkytkeytyvä neuroverkko voidaan kirjoittaa yhtälöillä

a(t) = σ
(
Waxx(t) + Waaa(t−1) + ba

)
(2.4a)

y(t) = σ
(
Wyaa(t) + by

)
.[14] (2.4b)
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Huomattavaa yhtälöissä (2.4a) ja (2.4b) on nyt se, että takaisinkytkeytyvän neu-
roverkon tasoja ei voi numeroida kuten eteenpäinsyöttävissä neuroverkoissa, koska
eteenpäinsyöttävien neuroverkkojen merkinnöillä yhtälöön tulisi kaksi painokerroi-
matriisia WL, vaikka kyseessä on kaksi erilaista painokerroinmatriisia. Siksi pai-
nokerroinmatriisin yläindekseillä ax, aa ja ya viitataan nyt siihen ovatko kertoimet
syötetason ja tämän ajanhetken piilotason (ax), tämän hetken piilotason ja edellisen
ajanhetken piilotason (aa), vai tämän hetken piilotason ja vastetason välillä (ya).
Ensimmäisenä mainittu indeksin kirjain kertoo mihin tasoon ollaan menossa, ja jäl-
kimmäinen mistä ollaan tulossa. Samoin kynnysarvovektorin b yläindeksit viittaavat
nyt tason luonteeseen, johon signaali on kulkemassa, järjestysnumeron sijaan.

2.3 LSTM-neuroverkko

Tavallinen RNN-verkko (engl. Vanilla RNN) on rajoittunut muistamaan vain ly-
hytaikaisia tapahtumia ja riippuvuuksia. Tämä johtuu katoavan (tai räjähtävän)
gradientin ongelmasta (engl. vanishing gradient), joka tulee vastaan takaisinkytkey-
tyvän neuroverkon opetusprosessissa. Opetusprosessia on avattu tarkemmin kap-
paleessa 2.5. Katoavan gradientin ongelmaan Hochreiter ja Schmidhuber esittivät
vuonna 1997 ratkaisuksi, että ongelma voidaan korjata lisäämällä verkkoon LSTM-
soluja [31]. Takaisinkytkeytyvää neuroverkkoa, joka sisältää LSTM-soluja, kutsu-
taan LSTM-verkoksi (engl. long short-term memory network). Vapaasti suomennet-
tuna LSTM-verkko on siis pitkäkestoisen työmuistin verkko.

LSTM-solu lisää signaalin kulkuun portteja ja tiloja, jotka päättävät mitä tietoja
unohtaa (tai muistaa) aiemmista soluista, mitä lisätä sen hetkiseen syötteeseen, se-
kä mitä antaa vasteena. Verkon muistisoluihin on myös lisätty takaisinkytkeytyviä
syklejä, joilla on painokerroin yksi, jolla varmistetaan, että gradientti pääsee kulke-
maan verkon läpi ilman että se katoaa tai räjähtää. [42, s. 17] Alkuperäinen vuoden
1997 LSTM-solussa ei vielä sisältänyt unohdusportteja, kunnes vuonna 2000 Gers,
Schmidhuber ja Cummins esittelivät sen tarpeen, osoitettuaan että LSTM-solussa
ilman unohdusportteja sisääntulevat virheet voivat estyä, sekä solun muistikyky voi
lakata kesken opetuksen [18]. Kuitenkin nykyään unohdusportit ovat oletusarvoisena
osana LSTM-solujen rakenteessa ja ne ovat osoittautuneet tehokkaaksi sovelluksissa
[42, s. 19].

Kuvassa 2.6 on esitetty Gersin, Schmidhuberin ja Cumminsin luoma ja nykyään
myös yleisimmin käytetty LSTM-solun rakenne.
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Kuva 2.6 LSTM-solun yleisin rakenne [18]

Kuvan 2.6 mukaisessa verkossa Π -neuroni antaa vasteena aina syötteidensä tulon.
Syöteneuroni gc ottaa ajanhetkellä t normaalisti vastaan syötteen syötevektorilta
x(t) ja edellisen ajanhetken aktivaatiovektorilta a(t−1). Syöteportin ic arvo vaihtelee
nollan ja yhden väliltä, jolla se kertoo syöteneuronin arvon. Syöteportti on siis sig-
moidinen portti, jolla on ominaisuus rajoittaa signaalin kulkua. Sisäinen tila sc on
LSTM-solun ytimessä, joka sisältää syklin ajan yli itseensä vakiolla painarvolla 1,
sallien virheen kulun ilman katoavaa gradienttia. Sisäinen tila päivitetään yhtälöllä

s(t) = g(t) � i(t) + s(t−1), (2.5)

jossa � tarkoittaa elementtikohtaista kertomista. Edelleen Unohdusportin fc avulla
verkko voi oppia tyhjentämään sen sisäisen tilan arvon. Tällöin syötteessä eteenpäin
sisäinen tila saadaan yhtälöstä

s(t) = g(t) � i(t) + f(t) � s(t−1). (2.6)

Viimeiseksi vielä, kun vasteportin oc arvo kerrotaan sisäisen tilan sc arvolla, saadaan
LSTM-solun tuottama vaste vc. [42, s. 18]

Näillä voidaan rakentaa yksinkertainen LSTM-verkko, jollainen on esitetty kuvassa
2.7
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Kuva 2.7 Yksinkertainen LSTM-verkko, jonka piilotasolla on kaksi LSTM-solua. [18]
Verkossa on esitetty kaikki syklit seuraavaan ajanhetkeen.

Jatkaen kappalessa 2.2 käytettyjä merkintöjä, LSTM-verkon matemaattinen esitys
tietyllä ajanhetkellä t rakentuu seuraavasti:

g(t) = φ
(
Wgxx(t) + Wgaa(t−1) + bg

)
(2.7a)

i(t) = σ
(
Wixx(t) + Wiaa(t−1) + bi

)
(2.7b)

f(t) = σ
(
Wfxx(t) + Wfaa(t−1) + bf

)
(2.7c)

o(t) = σ
(
Woxx(t) + Woaa(t−1) + bo

)
(2.7d)

s(t) = g(t) � i(t) + f(t) � s(t−1) (2.7e)
a(t) = φ(s(t))� o(t). [42, s. 20] (2.7f)

LSTM-verkon aktivaatiovektori-vasteen arvo on a(t), kun a(t−1) on taas edellisen
ajanhetken aktivaatiovektorin arvo. Nyt syöteneuronin g(t) kohdalla aktivaatiofunk-
tiona käytetään hyperbolista tangenttia Zaremban ja Sutskeverin alan johtavan
LSTM-verkkorakenteen tapaan [65].

Tällä rakenteella LSTM-verkko voi oppia milloin päästää aktivaation sisäiseen ti-
laan. Jos syöteportin arvo on nolla, niin aktivaatio ei pääse sisään. Samoin vaste-
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portti voi oppia milloin päästää signaali ulos ja milloin taas ei. Taaksepäin opetet-
taessa verkkoa, tämä LSTM-rakenne estää sen, että gradientti ei pääse katoamaan
tai räjähtämään, kun verkko oppii milloin päästää virheen sisään ja milloin laskea
ulos. LSTM-verkot ovatkin osoittaneet ylivertaista kykyä oppia pitkäaikaisia riip-
puvuuksia verrattuna tavallisiin RNN verkkoihin. [42, s. 21]

2.4 Ohjattu ja ohjaamaton oppiminen

Yläteemaltaan syväoppimisen kolme oppimismallia ovat ohjattu oppiminen (engl.
supervised learning), puoli-ohjattu oppiminen (engl. semi-supervised learning) ja
ohjaamaton oppiminen (engl. unsupervised learning). Usein oppiminen tapahtuu si-
ten, että kun tutkittavaan ongelmaan on rakennettu sopiva neuroverkko, niin verk-
koa opetetaan lukuisilla syöte-vaste esimerkkipareilla. Verkko laskee syötteestä en-
nusteen, jonka jälkeen verkon parametreja hiotaan niin, että ennusteen ja vasteen
välinen virhe minimoituu. Tällöin oppiminen on ohjattua oppimista. Käytännössä
tavoitteena on siis oppia verkon neuronien välisiin yhteyksiin kerrottavat painoker-
toimet ja lisättävät kynnysarvot, jotta verkon syöte-vaste kombinaatiot antavat aina
tietyn sovelluksen kannalta suotuisia tuloksia. [55, s. 86]

Syväoppimisen toimintamallia kutsutaan puolestaan ohjaamattomaksi (engl. unsu-
pervised learning), jos opetusdatan syötteillä ei ole parina vastetta. Tällöin oppimi-
sen tavoitteena voi olla esimerkiksi datan ryhmittely, poikkeavuuksien tunnistus tai
kohinan poisto.

Oppiminen on puoli-ohjattua, kun opetuksessa käytetään sekä dataa, joka sisältää
tunnukset, että dataa, josta puuttuu tunnukset. Esimerkiksi Deep Belief neurover-
koissa opetus voidaan toteuttaa siten, että ensin käytetään ohjaamatonta ja ahnetta
oppimista (engl. greedy learning) syötedatan rakenteen hahmottamiseen [26]. Piilo-
kerrosten piirredetektorit mallintavat syötedatan struktuurin, jota käytetään syöt-
teenä seuraavalle tasolle, ja lopulta ohjatulla oppimisella verkko voidaan hienosäätää
tehtäväänsä [27], [28].

2.5 Opettaminen

Neuroverkkojen opettaminen tapahtuu tyypillisesti vastavirta-algoritmilla, joka hyö-
dyntää gradienttimenetelmää. Vastavirta-algoritmia käytetään ketjusäännön kans-
sa, jolla lasketaan virhefunktion derivaatat jokaisen neuroverkon parametrin suh-
teen. Sen jälkeen verkon painokertoimia muokataan gradienttimenetelmällä. [42, s.
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8]. Tällöin verkossa tapahtuu ”oppimista”, kun verkon tuottamat vasteet hioutuvat
kohti optimaalista tilaa. Tätä prosessia on havainnollistettu kuvassa 2.8

Kuva 2.8 Verkon painokertoimien virheiden laskenta vastavirta-algoritmilla.

Neuroverkon eteenpäinsyötteessä kerrokset lasketaan syötteestä x alkaen, josta ede-
tään laskemalla verkon neuronien arvot kerros kerrokselta kohti vastetta y. Tämän
jälkeen verkon opettaminen on mahdollista taaksepäinsyötteellä, käyttämällä alan
tehokkainta menetelmää, vastavirta-algoritmia.

Merkataan nyt verkon tuottamaa laskennallista vastetta ỹ ja oikeaa vastetta, eli tun-
nusta ŷ. Määritellään sakkofunktio L(ỹ, ŷ), joka ”sakottaa” laskennallisen vasteen
ỹ ja tunnuksen ŷ eroa. [42, s. 8]

Tavallisessa eteenpäinsyöttävässä neuroverkossa (kuten kuvan 2.3 MLP:ssä) vastavirta-
algoritmi etenee kuvan 2.8 mukaisesti. Kun verkon kaikkien neuronien arvot ali ovat
laskettu kaavan (2.2) mukaan ja laskennalliset vasteet ỹi kaavan (2.3) mukaan, niin
jokaiselle laskennalliselle vasteelle ỹi lasketaan sakkofunktion arvo L(ỹi, ŷi). Edel-
leen verkon vastekerroksessa L + 1 jokaiselle laskennallisille vasteelle ỹi lasketaan
alkioittain i:s sakkofunktion osittaisderivaatta sisääntulevan aktivaation suhteen

δL+1
i = ∂L

∂zL+1
i

= ∂L
∂aL+1

i

∂aL+1
i

∂zL+1
i

= ∂L(ỹi, ŷi)
∂ỹi

· σ′i(zL+1
i ), (2.8)

jossa σ′ on aktivaatiofunktion ensimmäinen derivaatta ja aL+1
i = ỹi. Tästä lasketaan

heti edelliselle kerrokselle L alkioittain j:s osittaisderivaatta

δLj = ∂L

∂zLj
= σ′(zLj ) ·

(∑
i

δL+1
i · wLij

)
. (2.9)
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Tämä operaatio toistetaan verkon kaikille alkioille, kunnes voidaan laskea sakko-
funktion L virheen osittaisderivaatta kaikkien painokerroinmatriisin painoalkioiden
wlnm suhteen

∂L
∂wlnm

= δlna
l−1
m . (2.10)

Kun virhe kerrotaan oppimisnopeudella η, saadaan painokertoimen muutos

∆wnm = −η ∂L
∂wlnm

. (2.11)

Tällöin koko verkon uusi painokerroinmatriisi Wuusi saadaan

Wuusi ←Wvanha + ∆W = Wvanha − η∇WL, (2.12)

jossa η on oppimisnopeus (engl. learning rate) ja ∇WL on sakkofunktion gradient-
ti laskettuna verkon painokertoimien W suhteen. [42] Painokertoimien päivityksen
jälkeen jatketaan seuraavaan opetusiteraatioon.

Opettaminen RNN ja MLP verkoissa eroavat hieman toisistaan. RNN verkon opetus
on ollut haastavaa, sillä perinteisillä opetusmetodeilla, ”Back-Propagation Through
Time” (BPTT) tai ”Real-Time Recurrent Learning” (RTRL), gradienttien virhesig-
naalilla on ollut taipumus räjähtää tai kadota opetettaessa useiden ajanhetkien yli.
Räjähtäessä painokertoimet voivat oskilloida ja kadotessa taas opetukseen voi kulua
kohtuuttomasti aikaa, tai sitten se ei toimi ollenkaan. [30] Tarkempi matemaatti-
nen selitys tapauksille, joissa virhe katoaa ja räjähtää on esitetty tarkemmin Seepp
Hochreiterin artikkelissa [29]. RNN verkon opettamisen haasteet totesivat Bengio,
Simard ja Frasconi jo vuonna 1994 [8], mutta sittemmin ongelmaan on esitetty useita
ratkaisuja [29] [49], joista esimerkiksi LSTM-verkko on yksi keskeinen menetelmä.

2.6 Oppimisen optimointi

Aito oppiminen ja laadukkaat tulokset tarvitsevat kuitenkin vielä paljon muuta kuin
miljoonia opetusiteraatioita ja massiivista laskentatehoa. Verkon rakenteen valinta
ja muokkaaminen sovellukseen sopivaksi on keskeistä. Siinä missä jokin neuroverkko
tekee erinomaista työtä kuvien luokittelussa, selviytyy se tuskin datan klusteroin-
nista. Toimivan arkkitehtuurin etsinnän lisäksi oppimiseen vaikuttaa sakkofunktion
valinta, iteraatioiden lukumäärä, oppimisnopeus, syöte- ja tunnusdatan laatu, se-
kä muut tekijät yhdessä vaikuttavat siihen, kuinka hyvin verkko oppii tuottamaan
toivottua käyttäytymistä.

Opetuksessa voidaan hyödyntää myös niin kutsuttuja esiopetettuja verkkoja (engl.
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pre-trained network). Tällöin, sen sijaan että verkon painokertoimet määrättäisiin
tai satunnaistettaisiin opetuksen alussa, verkko ladataan valmiilla painokertoimilla
ja rakenteella, joka toimii geneerisessä tapauksessa, esimerkiksi kuvantunnistukses-
sa. Edelleen kun verkkoa määritellään omaan sovellukseen sopivaksi, ei koko opetus-
prosessia tarvitse aloittaa tyhjästä. Esiopetetun verkon käyttäminen on perusteltua
useasta syystä. Ensinnäkin se voi säästää merkittävästi laskenta-aikaa, kun koko
verkkoa ei tarvitse opettaa alusta alkaen. Joskus myös alkuvaiheen opetus voi kara-
ta väärällä oppimisnopeudella tai poikkeavalla syötedatalla epäsuotuisaan suuntaan,
tai jäädä jumiin lokaaliin optimiratkaisuun.

Syväoppimisen opetusprosesseissa käytettävä data jaetaan usein kahteen tai kol-
meen eri osaan ja luokkaan. Kolme eri dataluokkaa ovat opetusdata, validointidata
ja testidata, joista kutakin käytetään opetuksen eri vaiheissa. Kenties auktoritatiivi-
sin määritelmä näille dataluokille löytyvät laajalti viitatusta Ripleyn hahmontunnis-
tus ja neuroverkko -kirjasta vuodelta 1996. Sen mukaan opetusdata on esimerkkien
joukko, jota käytetään oppimaan sopivat luokittelijan parametrit. Validointidata on
esimerkkien joukko, jolla hienosäädetään luokittelijan arkkitehtuurin parametrit. Ja
testidata on esimerkkien joukko, jolla arvioidaan täysin valmiiksi määritetyn luokit-
telijan suorituskykyä. [53, s. 354]

Päätarkoituksena tällä jaolla on mahdollistaa opetuksen yleistyminen muihin vas-
taaviin tilanteisiin. Jaolla vältetään esimerkiksi yli- tai alisovitus (engl. overfitting
ja underfitting). Ylisovitusta esiintyy erityisesti käytettäessä kompleksista dataa ja
se aiheutuu siitä, kun malli lähtee seuraamaan virhettä, tai kohinaa, liian tarkkaan
[35, s. 22]. Yksi merkki ylisovituksesta on se jos opetusdatalla saavutetaan verrattain
loistava tarkkuus, esimerkiksi 99 %, mutta testidatalla vain 50 % tarkkuus.

On sovelluksesta riippuvaa, missä suhteessa data jaetaan eri datajoukkojen kesken,
tai kuinka suuria määriä kutakin dataluokkaa tarvitaan. Hastie, Tibshirani ja Fried-
manin mukaan yleisen säännön asettaminen dataluokkien suhteelle on vaikeaa, mut-
ta tyypillinen jako voisi tapahtua suhteissa opetus 50 % validointi 25 % ja testaus
25 % [23, s. 222].

2.7 Historia ja tulevaisuus

Luodaan vielä katsaus syväoppimisen historiaan ja tulevaisuuteen. Tietokoneet ohit-
tivat ihmiset ensin tehtävissä, jotka vaativat tiukkoja rajoja ja yksinkertaisia sääntö-
jä, esimerkiksi kertolaskun nopeudessa tai mekaanisen työn tarkkuudessa. Abstrak-
tit ja formaalit tehtävät ovat kaikkein vaikeimpia ihmiselle, mutta erittäin nopeita ja
suoraviivaisia tietokoneille; tehtävät, jotka voidaan määritellä selkein matemaattisin
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säännöin. Tietokoneet pystyvät laskemaan matriisin inversion tai ratkaisemaan dif-
ferentiaaliyhtälön nopeudella, johon yksikään ihminen ei kykene. Tietokoneet ovat
jo myös pitkään voittaneet ihmisen esimerkiksi shakissa, mutta vasta viime vuosina
tietokoneet ovat ohittaneet ihmisen puheen ja äänentunnistuksessa [20, s. 2]. Tällai-
sia tehtäviä, jossa ihminen on vahvoilla tai johtava tietokoneen rinnalla, luonnehtii
kaksi oleellista ominaisuutta: tehtävän vaikea määrittely ja valtava prosessoinnin
määrän tarve [63].

Todellinen haaste tekoälyn puolella on tullutkin vastaan tehtävissä, joissa vaaditaan
ymmärrystä ja hahmotusta ympäristöstä, eli siirrytään tehtäviin, jotka ovat lopulta
ihmiselle intuitiivisesti helppoja, mutta jotka ovat vaikea pilkkoa osiin ja opettaa
tietokoneelle. Avuksi tietokoneille on muotoutunut, niin ikään syväoppimisessa käy-
tetty, hierarkkisen rakenteen hyödyntäminen, joka helpottaa näiden intuitiivisten
konseptien opettamista, kun monimutkaiset prosessit ovat pilkottu osiin. [20, s. 2]
Esimerkiksi konenäössä tunnistetaan ensin reunat, sitten piirteet ja mittasuhteet,
kokonaiset osat ja vasta lopuksi merkittävät kokonaisuudet.

Syväoppimisen historian tarkastelu on järkevää aloittaa 40-luvulta. 40-luvulla otet-
tiin ensimmäiset askeleet ihmisen aivojen neuronien mallintamisessa. Alan Turing
asetti kriteerejä älykkään koneen tunnuspiirteille, jota alettiin kutsua Turingin tes-
tinä [60]. Yksinkertaisuudessaan testi tapahtui niin, että jos verhon taakse asete-
taan ihminen sekä kone ja heiltä kysytään kysymyksiä, niin kone on saavuttanut
tekoälyn, jos vastauksista ei voida erottaa kumpi on kone ja kumpi ihminen [40].
Puolestaan neuropsykologi Warren McCulloh ja Walter Pitts loivat yksinkertaisen
virtapiirin ja kynnysarvologiikan (engl. Threshold logic). Edelleen Donald O. Hebb
esitti “Hebbian Learning” -oppimismallin, joka pohjautui neuronien muokattavuu-
teen. [7], [37] Näitä malleja sovellettiin ensimmäisen kerran 50-luvulla, jolloin myös
Frank Rosenblatt loi ensimmäisen perseptronin idean vuonna 1958, jota kutsuttiin
nimellä Mark I Perceptron [54]. Tämä sisälsi jo opittavia painokertoimia ja oli siten
ensimmäinen selkeä edeltäjä nykyisille neuroverkoille.

60-luku oli kultaista aikaa syväoppimisen kehityksen kannalta, jota luonnehti myös
optimistisuus tekoälyn kehityksen ennustamisessa. Huomattavaa oli professori Ber-
nard Widrowin ja hänen tohtorioppilaansa Ted Hoffin kehittämä LMS-algoritmi,
joka on edelleen maailman laajiten käytetty adaptiivinen algoritmi [10]. Kuitenkin
60-luvun lopussa Marvin Minsky osoitti, että tähän asti luotu perseptroni ei voi
oppia yksinkertaista XOR-funktiota. Oikean vasteen oppiminen veisi äärettömäs-
ti iteraatioita ja valtavasti laskentatehoa, jota ei ollut saatavilla. Tämä havainto
lakkautti mielenkiinnon tekoälyä kohtaan tiedeyhteisöissä ja siten myös rahoitukset
loppuivat, josta alkoi tekoälyn talvi.
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Vuonna 1982 näkyi hieman elonmerkkejä kun John J. Hopfield julkaisi artikkelin
[33], jossa esiteltiin takaisinkytkeytyvien neuroverkkojen aikaisia rakenteita, joilla oli
hahmontunnistusominaisuuksia [14, s. 11]. Kuitenkin tekoälyn talvi jatkui aina 1986
vuoteen asti, kunnes Geoff Hinton julkaisi David Rumelhartin ja Ronald William-
sin kanssa paperin nimeltä “Learning representations by back-propagating errors”.
Perseptronin ongelmat epälineaaristen funktioiden oppimisen kanssa ohitettiin luo-
malla useamman kerroksen verkkorakenne, monikerrosperseptroni. Lisäksi Hinton ja
Williams loivat vasta-virta algoritmin, jolla verkon painokertoimet opittiin laskemal-
la virheet etenemällä vasteista syötteisiin. Kuitenkaan MLP ja vastavirta-algoritmi
eivät vielä skaalautuneet isompiin ongelmiin ja 90-luvulla SVM -menetelmä ohitti
neuroverkot. Tätä seurasi toinen yli vuosikymmenen hitaan kehityksen kausi. [63]
Kuitenkin vuonna 1997 Sepp Hochreiter and Jurgen Schmidhuber loivat pohjan
LSTM-verkoille [31]. Mutta silti RNN-verkkojen opettaminen löytämään pitkien ai-
kavälien yhteyksiä oli niin heikkoa 90-luvulla, että pelkästään arvaamalla saavutet-
tiin yhtä hyviä tuloksia [42, s. 16].

Vuonna 2006 Hinton esitteli ohjaamattoman oppimisen mallin ja deep belief -verkot,
jolloin – neuroverkkojen vakiinnuttua useampikerroksisiksi – neuroverkot-tieteenala
nimettiin syväoppimiseksi. Edelleen 2010 vuonna luotiin ImageNet- kuvadatajoukko
ja perustettiin vuosittainen LSVRC -kuvantunnistuskilpailu. Samalla kun tietoko-
neiden laskentateho oli kasvanut kovalla vauhdilla ja tehokkaat grafiikkaprosesso-
rit yleistyivät, vuonna 2012 saavutettiin läpimurto, jolloin syväoppimismenetelmät
ottivat paikkansa alan johtavana menetelmänä puheentunnistuksessa. Tästä eteen-
päin kasvu on ollut lähes eksponentiaalista ja syväoppiminen on ottanut paikkansa
ylivertaisena menetelmänä esimerkiksi puheen- ja kuvantunnistuksessa sekä useissa
luokittelutehtävissä.

Taulukossa 2.2 on tiivistetty merkittävimmät vaiheet syväoppimisen rakentumisessa
nykyiseen muotoonsa.
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Taulukko 2.1 Syväoppimisen historian kooste

Aika Merkittävät tapahtumat Avainhenkilöt

1940-luku Kynnysarvo logiikka ja Hebbian oppiminen McCulloh, Pitts,
Hebb

1950-luku Perseptroni Frank Rosenblatt
1960-luku LMS-algoritmi Widrow, Hoff
1970-luku Tekoälyn 1. talvikausi Werbos
1980-luku Vastavirta-algoritmi, RNN-arkkitehtuurin perusta Hinton, Rumerhalt,

William, Hopfield
1990-luku Tekoälyn 2. talvikausi, LSTM-verkon perusta Hochreiter,

Schmidhuber
2006 Nimeäminen neuroverkoista syväoppimiseksi ja

tutkimuksen elävöityminen
Hinton

2010 ImageNet-kuvadatajoukko luotiin ja perustettiin
vuosittainen LSVRC-kuvantunnistus kilpailu

-

2012 Grafiikkaprosessorit johtavaksi menetelmäksi
neuroverkkojen opetuksessa

Hinton

Lisäksi seuraavaan taulukkoon 2.2 on koottu virstanpylväitä asioista ja tapahtumis-
ta, joissa tietokone on jo voittanut ihmisen.

Taulukko 2.2 Tietokoneen voitot kilpailuissa ihmistä vastaan

Aika Tietokoneen voitto ihmisestä

1979 Backgammon, maailman parasta pelaajaa vastaan. [9]
1997 Shakki, maailman parasta pelaajaa vastaan. [40]
2007 Saman ihmisen kasvojen tunnistaminen erilaisista kuvista. [48]
2011 Liikennemerkkien tunnistaminen. [57]
2013 Mahdollisimman tyylikäs ja turvallinen autolla ajaminen. [56]
2016 Go, maailman parasta pelaajaa vastaan. [19]
2017 Dota2 1v1 ja Texas Hold ’em, maailman parhaita pelaajia vastaan. [52], [39]

Vaikka syväoppimisen menestyksen keskiössä 2006 vuoden jälkeen ovat olleet ohja-
tun oppimisen menetelmät, niin LeCun, Bengio ja Hinton ennustavat, että mielen-
kiinto tulee siirtymään takaisin ohjaamattomaan oppimiseen [41]. Monesti tekniikan
kehitys jäljittelee ihmisen taitoja, joille luonnollista on oppimisprosessi, joka perus-
tuu havaintoihin. Ihmiselle vähemmän luonnollinen tapa oppia on antaa nimetty
esimerkki ja muodostaa siten käsitys jokaisesta opittavasta kohteesta.

Valinnat neuroverkon arkkitehtuuriin liittyen ovat pitkään olleet käsityön tulosta,
mutta vuonna 2018 luotiin ensimmäinen metodi, jonka avulla rakennetun neurover-
kon saavuttamat tulokset kuvien luokittelussa olivat paremmat kuin minkään aiem-
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min käsin tehdyn verkon. Tämä metodi oli regularisoitu evoluutio (engl. regularized
evolution), jota käytettiin kuvaluokittelijan arkkitehtuurin etsimiseen [50]. Kyseisel-
lä metodilla luotu AmoebaNet-A -kuvaluokittelija saavutti ImageNet -kuvajoukolle
kuvantunnistuksen state-of-the-art -tuloksen 83,9 % top-1 / 96,6 % top-5 (top-x
tarkoittaa sitä, onko tunnistettava kuva x parhaan ennusteen joukossa).

Arkkitehtuurin etsinnän metodeja kutsutaan arkkitehtuurin etsintä algoritmeiksi
(engl. architecture search algorithms), joista aiemmin yksi merkittävimpiä oli vah-
vistetun oppimisen algoritmi. Vahvistettu oppiminen (engl. reinforced learning) on
yhtenä koneoppimisen paradigmana mainitsemisen arvoinen, sillä kun vahvistetun
oppimisen systeemiin ollaan yhdistetty syväoppimista, ollaan saavutettu merkittä-
viä oppimistuloksia. Vahvistettu oppiminen perustuu siihen, että oppimisympäris-
tössä teoreettinen agentti tekee toimenpiteitä, joiden arvotuksen kautta etsitään si-
tä toimintamallia tai ratkaisua, joka maksimoi voiton. On merkittävä edistysaskel,
että neuroverkkojen arkkitehtuurin etsinnässä automaatio on ohittanut ihmisen pa-
noksen. Tämä antaa suuntaa tulevaan, jolloin sovelluksiin voitaisiin alusta loppuun
löytää optimaalinen neuroverkko ja kouluttaa se, ilman ihmisen osallisuutta.

Syväoppimisen, tai koneiden, tulevaisuuden kyvyistä on usein epärealistisia haavei-
ta. Esimerkiksi 60-luvun huuma ei sinänsä ollut täysin poikkeuksellinen, koska te-
koälyn uudet ominaisuudet ovat aina ruokkineet ihmisen mielikuvitusta. Kuitenkin
faktaa on, että tekniikan nopea kehitys ja syväoppiminen muuttavat markkinoita ja
yhteiskuntaamme. Syväoppimista käytetään yhä laajemmalla kattauksella eri aloja.
Tämän hetken merkittäviä sovellettavia ominaisuuksia ovat päätöksenteko, suunnit-
telu ja kaupankäynti. [15]

Syväoppimisalgoritmien kyky löytää optimaalisia ratkaisuja ongelmiin luo tärkeät
puitteet yhteiskuntamme teknisessä kehityksessä. Sovelluskohteita löytyy aina pal-
velualasta avaruustekniikkaan; kaikkialla, missä liikkuu raha-, tieto-tai materiaali-
virtoja. Esimerkiksi robotti, joka ymmärtää puhetta ja kuvaa, yhdistettynä suurien
tietopankkien ymmärrykseen, voi toimia asiakaspalvelutehtävissä tai vianmäärityk-
sessä tehokkaasti. Syväoppiminen nousee myös todella arvokkaaksi tekijäksi data-
keskeisissä liiketoimintamalleissa, joissa yritykset investoivat siihen, että algoritmit
oppivat yrityksen prosessoimasta datasta [15].

Lisäksi on mainittava, että nykyään myös lääketiede on erityisen kiinnostunut sii-
tä, mitä syväoppimisella on sanottavaa. Syväoppimista on hyödynnetty esimerkiksi
uusien rokotteiden kehittämisessä, neurologisten sairauksien tunnistamisessa aivoku-
vista, sekä bioinformatiikassa [45] [61]. On siten mielenkiintoista seurata mitä läpi-
murtoja syväoppiminen tulee saavuttamaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenten
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aikana. Vähintään yhtä mielenkiintoista on samalla seurata ihmisten ja robottien
suhdetta toisiinsa muuntuvissa aloissa ja ihmisten arjessa. Älykkäät robotit tulevat
varmasti yleistymään useissa sovelluskohteissa, mutta ihmisen ydinosaamista sosi-
aalisena, ymmärtävänä ja tuntevana oliona koneet tuskin tulevat ikinä haastamaan.
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3. PID-SÄÄDIN

PID-säädin on luultavasti eniten käytetty säädin teollisuuden parissa. PID-säätimen
historia yltää pitkälle 1900-luvun alkuun, ja kyseinen säädin on selvinnyt myös tyy-
dyttävästi analogisen ja digitaalisen aikakauden vaihdosta. [38] Kuitenkin pitkäs-
tä iästään huolimatta, yli 90 % teollisuuden säätimistä pohjautuu edelleen PID-
säätimen algoritmeihin [6]. PID-säätimen yksinkertaisuus, tehokas toimivuus, saata-
vuus, sovellettavuus sekä helppokäyttöisyys tekevät siitä varteenotettavan säätimen
useisiin teollisuuden prosesseihin [3], [38, s. 7]. PID-säätimen rakenne on muuntunut
paljon analogisesta aikakaudesta, mutta kuitenkin sen perustoiminnot ovat säily-
neet muuttumattomina [6]. PID-säätimen merkittävyydestä kertoo myös sitä käsit-
televien tieteellisten julkaisujen määrän kasvu 70-luvun muutamasta kymmenestä
90-luvun loppupuolen tuhanteen julkaisuun [5].

PID on akronyymi ja se tulee sanojen proportional, integral ja derivative etukir-
jaimista, jotka kertovat PID-säätimen kolmiosaisesta toiminnasta. PID-säätäjällä
pyritään säätämään järjestelmän signaalia ja minimoimaan virhettä. PID-säätimen
ensimmäinen komponentti, eli proportional (suom. suhteellinen), liittyy nykyisen
ajanhetken virheeseen. Toinen termi, eli integral (suom. integraali), liittyy men-
neeseen virheeseen. Kolmas termi, eli derivative (suom. derivaatta), liittyy tulevan
ajanhetken virheeseen. [4]. PID-säädin voidaan esittää kolmella tavalla, jotka on
hahmotettu kuvassa 3.1

Kuva 3.1 PID-säätimen kolme esitystapaa: a) symbolinen b) aikatason c) Laplace-tason
esitys. [38]
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Kuvan 3.1 symbolisessa esitystavassa PID-säätimen komponenteihin viitataan ter-
mien etukirjaimin. Aika- ja Laplace-tason esityksissä kp on suhteellisen vahvistuk-
sen, kI integraalin vahvistuksen ja kD derivaatan vahvistuksen kerroin. e(t) ja E(s)
ovat järjestelmän virheen syöte säätimeen sekä uc(t) ja Uc(s) säätimen tuottama
vaste. Syötteen ja vasteen iso kirjain ja viittaa Laplace-tasoon. Lisäksi t on aika-
tason ajanhetken muuttuja ja s Laplace-muunnoksen argumentti, jossa s = a + ib,
missä i on imaginääriyksikkö sekä a, b, t ∈ R. [38]

Aikatasolle PID-säätimen yhtälö on siis

uc(t) = kpe(t) + kI

∫ t

e(τ)dτ + kD
de
dt , (3.1)

ja Laplace-tasolle

Uc(s) =
(
kp + kI

1
s

+ kDs
)
E(s).[38, s.10] (3.2)

Huomattavaa yhtälössä (3.2) on Laplace-muunnoksen siirtofunktion tehokkuus, sil-
lä aikatason integraali

∫ t e(τ)dτ ja derivaatta de
dt voidaan esittää muodossa 1

s
E(s)

ja sE(s). Yhtälöä (3.2) kutsutaan myös oppikirjan mukaiseksi PID-säätimen raken-
teeksi, sillä se muodostaa säätimen perusrakenteen ilman muutoksia, joita yleensä
PID-säätimien sovelluksissa esiintyy [38, s. 9].

PID-säätimiä käytetään aina käytännössä osana jotain prosessia. Näitä prosesseja,
ja niiden ohjausta, voidaan hahmottaa ohjaussilmukan lohkokaaviolla (engl. control
loop block diagram). Käyttämällä rinnakkaisella (engl. parallel) ja komponenteit-
tain irtikytketyllä (engl. decoupled) varustettua PID-säädintä saadaan kuvan 3.2
mukainen lohkokaavio-rakenne,

Kuva 3.2 Tyypillinen lohkokaavio rinnakkaisella PID-säätimen rakenteella. [38]

jossa R(s) on asetusarvo, johon järjestelmän halutaan asettuvan ja Y (s) on järjes-
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telmän vaste; aikatasossa vastaavasti r(t) ja y(t). PID-säätimen järjestelmissä y(t)
on usein jokin vakioarvo yr.

Lisäksi järjestelmien ohjaukseen liittyy oma termistönsä, joita on hahmotettu ku-
vassa 3.3.

Kuva 3.3 Tyypillinen kuvaaja järjestelmän ohjauksesta ja siihen liittyvää termistöä. [46]

Ensiksi on nousuaika Tr (engl. rise time), joka on aika jossa vaste y(t) saavuttaa
asetusarvon yr. Yliampuminen yo (engl. overshoot) kertoo signaalin korjauksen suu-
rimman eron, joka tapahtuu huippupisteen yo ajanhetkellä Tp (engl. peak time).
Asettumisaika Ts (engl. settling time) on aika, jonka jälkeen järjestelmän vaste ei
enää ylitä ennalta määritettyä virhemarginaalia yr ± δ. Steady-state-virhe

ess = lim
t→∞

e(t) = lim
t→∞

(yr − y(t)) (3.3)

on lopullinen ero järjestelmän tavoitellun asetusarvon yr ja järjestelmän vasteen y(t)
välillä, kun järjestelmän ajanhetki lähenee ääretöntä.

Todettakoon vielä, että PID-säätimiä löytyy käytännössä kaiken tyyppisistä ohjaus-
laitteista. PID-säätimet ovat usein keskeinen osa monimutkaistenkin ohjausjärjestel-
mien ohjauksessa, joissa perinteiset ohjaussäännöt eivät tuota toivottua suoritusky-
kyä. [62, s. 1] PID-säätimiä käytetään esimerkiksi järjestelmien säätämisessä (engl.
process control), moottorin ohjauksessa, magneettisessa sekä optisessa muistissa ja
instrumentoinnissa [6].
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3.1 Virittäminen

Optimaalisen järjestelmän suorituskyvyn ja sen laadukkaan ohjauksen saavuttami-
seksi PID-säädin on hyvä virittää sovellukseen sopivaksi. PID-säätimen virittäminen
rakentuu pääosin kahdesta osasta. Ensimmäiseksi valitaan PID-säätimen rakenne,
eli valitaan mitä komponentteja PID-säätimeen sisällytetään. Toiseksi säädin varsi-
naisesti viritetään, jolloin sen komponenttien kertoimet valitaan. [38, s. 14]

Käsitellään ensin rakenteen valintaa. Sovelluksesta riippuen PID-säätimessä ei tar-
vitse käyttää kaikkia kolmea komponenttia. PID-säätimestä voidaan käyttää kom-
ponenteittain karsitumpia P, PI, PD ja PID versioita. [58], [38] P-säädintä käyte-
tään enimmäkseen järjestelmissä, joita voidaan mallintaa ensimmäisen kertaluvun
differentiaaliyhtälöillä. P-säätimellä vähennetään steady-state-virhettä. P-säätimen
heikkoutena on kuitenkin se että sitä voidaan käyttää ainoastaa jos järjestelmä on
taipuvainen vakioon steady-state-virheeseen. Yksinkertaisen toimintansa takia P-
säädin voikin helposti aiheuttaa yliampumista tai oskillointia asetusarvon ympäril-
lä. [63, s. 3] Jos suhteellinen vahvistus kp on liian suuri, saattaa P-säädin jatkuvasti
säätää signaalia liian suureksi, ja sitten taas liian pieneksi, jolloin signaali ei asetu
tavoitteeseen ja jää oskilloimaan.

Välttääkseen P-säätimen aiheuttamaa oksillointia, voidaan käyttää PD-säädintä.
Sen päätehtävä on stabiloida järjestelmän käyttäytymistä, ennustamalla derivaa-
tan kautta nopeutta, jolla referenssi signaali muuttuu. Siten kun signaali lähes-
tyy asetusarvoa, osaa D-komponentti tarvittaessa hillitä säädön suuruutta ja siten
pienentää signaalin yliampumista. D-säädintä käytetään harvoin yksinään, koska
D-komponentti lisää järjestelmän kohinaa. PI-säädintä käytetään puolestaan elimi-
noimaan P-säätimen aiheuttamaa steady-state-virhettä. PI-säädin kuitenkin näkee
vain nykyisen ja menneet ajanhetket, joten sen heikkoudeksi muodostuu kyvyttö-
myys nopeuttaa järjestelmän säätöä. PI-säädin ei kykene eliminoimaan asetusaikaa
tai oskillaatiota. Jos järjestelmässä esiintyy joitain edellä ilmenneitä säätöongelmia,
on parasta käyttää kaikkia kolmea komponenttia eli PID-säädintä. Tällöin saadaan
optimaalinen säätödynamiikka steady-state-virheen, oskillaation, stabiilisuuden ja
asetusajan välille. Kaikissa sovelluksissa jokaisen termien käyttö ei kuitenkaan ole
tarpeen. [63, s. 3]

Kun PID-säätimen rakenne on valittu sovellusta ajatellen, viritetään PID-säädin va-
litsemalla komponenttien kertoimet. PID-säätimen yksi selkeä vahvuus on siinä, että
yksinkertaisen järjestelmän syötteillä ja PID-säätimen komponenttien hienosäädöllä
on suoraviivainen korrelaatio. Useilla teollisilla yrityksillä on valmiiksi laaditut op-
paat aina tietyn sovelluskohteen PID-säätimen virittämiseen. [38, s. 14-15] Monesti
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järjestelmän mallia ei kuitenkaan tarkasti tunneta, jolloin säädin joudutaan virit-
tämään käyttämällä erilaisia menetelmiä. PID-säätimen erilaisia viritysmenetelmiä
on hahmotettu taulukossa 3.1 viritysmenetelmän luonteen ja käytön mukaan

Taulukko 3.1 PID-säätimen viritysmenetelmät [3]

Viritysmenetelmien luokka Kuvaus

Analyyttiset menetelmät PID-säätimen parametrit lasketaan mallin ja
tavoitteen välisistä analyyttisistä tai
algebrallisista relaatioista.

Heuristiset menetelmät Pohjautuvat käytännön kokemukseen, jota on
saatu esimerkiksi manuaalisella virittämisellä tai
tekoälyllä. Näistä tunnetuimpiin lukeutuvat
Ziegler-Nichols-menetelmä vuodelta 1942,
askelvastemenetelmä ja värähtelymenetelmä.

Taajuusvaste menetelmät PID-säädin viritetään perustuen säädettävän
järjestelmän taajuusvasteeseen, jonka keskiössä on
mallin stabiilisuus ja robustisuus.

Optimointi menetelmät Näihin lukeutuu esimerkiksi numeerinen
optimointi, ja menetelmiä sovelletaan usein
aikatasossa sekä irtikytketysti.

Mukautuvat viritysmenetelmät Automatisoitua järjestelmän virittämistä käyttäen
yhtä tai useampaa edellistä menetelmää
reaaliajassa.

Edellinen luokittelu ei aina toteudu suoraviivaisesti ja käytetty menetelmä voi kuu-
lua useampaan luokkaan samaan aikaan. On myös korostettava Ziegler-Nichols-
menetelmän helppoa sovellettavuutta ja toimimista lähtökohtana verrattuna muihin
menetelmiin. [55] Ziegler-Nichols-menetelmän prosessi etenee seuraavasti: 1) Asete-
taan I- ja D-termien vahvistus nollaksi. 2) Asetetaan P-termin vahvistus nollaksi
ja nostetaan sitä vähitellen, kunnes vaste oskilloi vakioamplitudilla. 3) Kirjataan
ylös kyseisen hetken suhteellinen maksimivahvistus Kpmax ja mitataan myös maksi-
mijaksonaika Tmax. 4) Lasketaan Kpmax ja Tmax avulla Ziegler-Nichols-menetelmän
taulukosta suoraan vahvistukset termeille kp, kI ja kD. [24]

3.2 Lineaariset järjestelmät

Lineaarisia järjestelmiä, eli lineaarisia differentiaalijärjestelmiä, kuvataan tilayhtä-
löllä:

x′(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t),
y(t) = C(t)x(t) +D(t)u(t),

(3.4)

Yhtälöryhmä (3.4) kuvaa järjestelmää, jota merkataan usein Σ. Olkoon nyt T ⊂ R.
Tällöin A: T 7→ Rn×n on systeemimatriisi, B: T 7→ Rn×m on säätömatriisi, C: T 7→
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Rp×n on havaintomatriisi ja D: T 7→ Rp×m on siirtomatriisi (engl. system, control,
observation ja transfer matrix). Puolestaan u, x ja y ovat skalaari- tai vektoriarvoisia
funktioita, joita kutsutaan järjestyksessään säädöksi, tilaksi ja havainnoksi (engl.
control, state, observation). [59], [44]

Kun käsitellään aikainvarianttia järjestelmää, ovat tilayhtälön (3.4) matriisit vakioi-
ta [44, s. 11]. Lisäksi siirtotermi Du(t) ei vaikuta kaikkiin järjestelmiin, jolloin se
oletetaan puuttuvaksi tai nollaksi [59, s. 37]. Tällöin tilayhtälö voidaan kirjoittaa
muodossa

x′(t) = Ax(t) + Bu(t),
y(t) = Cx(t).

(3.5)

Määritellään tilayhtälön ratkaisua varten vielä eksponenttimatriisi eAt eksponentti-
funktion ex sarjan ja matriisinormin avulla.

Määritelmä 1. Olkoon A ∈ Fn×n. Silloin eksponenttimatriisi eA ∈ Fn×n on sellai-
nen matriisi, jota seuraava osasummien jono lähestyy matriisinormin suhteen

lim
N→∞

∥∥∥∥∥eA −
N∑
k=0

Ak

k!

∥∥∥∥∥ = 0. [11, s.707]

Merkataan nyt yhtälöryhmän (3.5) ratkaisua xu(t, x0), kun alkuarvo x(0) = x0.
Tällöin ratkaisu

xu(t, x0) = eAtx0 +
∫ t

0
eA(t−τ)Bu(τ)dτ (3.6)

ja (3.6) seurauksena

yu(t, x0) = CeAtx0 + C
∫ t

0
eA(t−τ)Bu(τ)dτ. [59, s.38] (3.7)

Lisätään nyt järjestelmän Σ rinnalle toinen järjestelmä Γ, joka tulee toimimaan Σ:n
säätimenä. Tavoitteena on rakentaa sellainen järjestelmä, jonka sisään on integroitu
toinen järjestelmä (säädin), joka stabiloi kokonaisuutta käyttäytymään toivotulla
tavalla. Merkataan yhdistettyä järjestelmää Σy, ja hahmotetaan sitä seuraavassa
kuvassa 3.4.
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Kuva 3.4 Kahden järjestelmän muodostama yhdistetty järjestelmä Σy.

Nyt siis Γ saa syötteensä järjestelmän Σ vasteesta y ja Σ saa syötteensä järjestelmän
Γ vasteesta, jolloin Γ yhtälöiksi saadaan

w′(t) = Kw(t) + Ly(t),
u(t) = Mw(t) +Ny(t).

(3.8)

Yhtälöparia (3.8) kutsutaan lineaariseksi takaisinkytketyksi säätimeksi (engl. linear
feedback controller) [59, s. 9].

Yhdistetään nyt yhtälöt (3.5) sekä (3.8) ja haetaan yhdistettyä järjestelmää Σy

kuvaavat yhtälöt. Aloitetaan kirjoittamallax′(t)
w′(t)

 =
Ax(t) + Bu(t)
Kw(t) + Ly(t)

 .
Sijoitetaan u(t) = Mw(t) +Ny(t) ja y(t) = Cx(t)
x′(t)
w′(t)

 =
Ax(t) + B (Mw(t) +Ny(t))

Kw(t) + Ly(t).

 =
Ax(t) + BMw(t) + BNCx(t)

Kw(t) + LCx(t).

 ,
jolloin saadaan järjestelmien Γ ja Σ suljettu järjestelmäx′(t)

w′(t)

 =
A+BNC BM

LC K

 x(t)
w(t)

 , (3.9)

jossa

Ae =
A+BNC BM

LC K

 (3.10)

kutsutaan kerroinmatriisiksi (alaindeksi e viittaa sanaan ’extended’, laajennettu).
Yhtälön (3.14) mukaista yhdistettyä järjestelmää kutsutaan järjestelmien Γ ja Σ
suljetuksi järjestelmäksi (engl. closed-loop system).



3.3. PI-säädin suljetun järjestelmän ohjauksessa 27

Lisäksi differentiaaliyhtälöiden teoriassa oleellinen konsepti on stabiilisuus. Lineeaa-
risten aikainvarienttien järjestelmien tapauksessa stabiilisuus määritellään seuraa-
vasti:

Määritelmä 2. Järjestelmää x′(t) = Ax(t) sanotaan stabiiliksi, jos sen kaikki rat-
kaisut pyrkivät nollaan kun aika t→∞. [59, s. 27]

Ratkaistakseen sellainen säätöongelma, jonka tavoitteena on saavuttaa järjestelmän
Σy stabiilisuus määrittelyjoukossa Cg ⊂ C, toimitaan seuraavasti. Kun alkuperäi-
sestä järjestelmästä Σ tiedetään systeemi-, säätö- ja havaintomatriisit A,B ja C,
niin konstruoidaan säätimen Γ matriisinelikko (K,L,M ja N) siten, että kerroin-
matriisi Ae vastaa määritelmää (3.10) ja että matriisin Ae ominaisarvojen λ joukko
eli spektri σ(Ae) ⊂ Cg. Jos löydetään tällainen säätimen Γ matriisinelikko, voidaan
sanoa että yhdistetty järjestelmä Σy on sisäisesti Cg-stabiili. [59, s. 58] Tällöin siis
ajan kasvaessa rajatta yhdistetyn järjestelmän ratkaisut pyrkivät nollaan, joten voi-
daan sanoa että säädin toimii, kun se "säätää"järjestelmää vakioiden ulostulon, eikä
ratkaisut esimerkiksi oskilloi tai kasva rajatta.

3.3 PI-säädin suljetun järjestelmän ohjauksessa

Todistetaan vielä seuraavaksi, että PI-säädin toimii eräälle edellisessä kappaleessa
3.2 esitellylle suljetulle järjestelmälle (3.14). Kirjoitetaan suljettu järjestelmä edel-
leen muodossa

x′(t) = Ax(t) + Bu(t),
y(t) = Cx(t)

ja olkoon PI-säätimen tilayhtälö muotoa

w′(t) = y(t)− yr,
u(t) = K1(y(t)− yr) +K2w(t),

jossa yr on referenssiarvo. Näille tilayhtälöille voidaan kappaleen 3.2 tavoin johtaa
yhdistetty suljettu järjestelmäx′(t)

w′(t)

 =
A+BK1C BK2

C 0

 x(t)
w(t)

+
−BK1yr

−yr

 , (3.11)

jossa

Ae =
A+BK1C BK2

C 0

 .
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Lisäksi säätimen virhe e(t) = y(t) − yr, eli sijoittamalla tilayhtälöstä (3.5) y(t)
voidaan virhe kirjoittaa muodossa

e(t) =
[
C 0

] x(t)
w(t)

− yr. (3.12)

Nyt käyttäen edellisiä yhtälöitä ja seuraavia kahta lausetta, voidaan osoittaa PI-
säätäjän toimivuus.

Lause 1. Jos K1 ja K2 ovat sellaisia, että Re λ < 0 ∀ λ ∈ σ(Ae), niin PI-säätäjä
toimii, eli

|y(t)− yr| t→∞−→ 0.

Lemma 1.1. Olkoon K1, K2 niin kuin lauseessa 1. Tällöin

[
C 0

]
A−1
e

BK1yr

yr

 = yr

Lemman 1.1 todistus. Jos merkitäänx1(t)
w1(t)

 = A−1
e

BK1yr

yr

 ,
niin A+BK1C BK2

C 0

 x1(t)
w1(t)

 =
BK1yr

yr

 .
Kertomalla edellisen rivin matriisit, saadaan että Cx1(t) = yr. Kuitenkin myös

[
C 0

]
A−1
e

BK1yr

yr

 =
[
C 0

] x1(t)
w1(t)

 = Cx1(t) = yr
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Lauseen 1 todistus. Kirjoitetaan suljetun järjestelmän ratkaisu eksponenttimat-
riisin eAt avulla käyttämällä ratkaisun kaavaa (3.6):

x(t)
w(t)

 = eAet

x(0)
w(0)

+
∫ t

0
eAe(t−τ)

−BK1yr

−yr

 dτ
= eAet

x(0)
w(0)

+ eAet
(∫ t

0
e−Aeτdτ

)−BK1yr

−yr


= eAet

x(0)
w(0)

+ eAet
(
−e−AetA−1

e + A−1
e

) −BK1yr

−yr


= eAet

x(0)
w(0)

+
(
−A−1

e + eAetA−1
e

) −BK1yr

−yr


= eAet

x(0)
w(0)

+ A−1
e

BK1yr

yr

− eAetA−1
e

BK1yr

yr


= eAet

x(0)
w(0)

− A−1
e

BK1yr

yr

+ A−1
e

BK1yr

yr

 .
Sijoitetaan tämä järjestelmän ratkaisu virheen kaavaan (3.12)

e(t) =
[
C 0

] x(t)
w(t)

− yr
=
[
C 0

]eAet

x(0)
w(0)

− A−1
e

BK1yr

yr

+ A−1
e

BK1yr

yr

− yr
=
[
C 0

]
eAet

x(0)
w(0)

− A−1
e

BK1yr

yr

+
[
C 0

]
A−1
e

BK1yr

yr

− yr
Nyt koska Re λ < 0 ∀ λ ∈ σ(Ae), suljettu järjestelmä (3.11) on stabiili ja ‖eAet‖ t→∞−→
0. Lisäksi lemmasta 1.1 saadaan

[
C 0

]
A−1
e

BK1yr

yr

− yr = 0,

joten

|e(t)| =

∣∣∣∣∣∣
[
C 0

]
eAet

x(0)
w(0)

− A−1
e

BK1yr

yr

 ∣∣∣∣∣∣
≤
∥∥∥[C 0

]∥∥∥ · ∥∥∥eAet
∥∥∥ ·
∥∥∥∥∥∥
x(0)

w(0)

− A−1
e

BK1yr

yr

∥∥∥∥∥∥ t→∞−→ 0,

koska ‖eAet‖ t→∞−→ 0, niin tällöin normien tulo menee myös nollaan. Lause on siis to-
distettu, koska ajan kasvaessa rajatta normien tulo menee nollaan, jolloin edellisen
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epäyhtälön mukaan myös säätimen virhe menee nollaan. Ja jos säädin ei tuota vir-
hettä ajan kasvaessa rajatta, voidaan todeta, että säädin toimii.

3.4 PI-säätimen konstruointi harmoniselle värähtelijälle

Käytetään työn sovelluksessa säädettävän järjestelmän esimerkkinä harmonista vä-
rähtelijää, jota myöhemmin pyritään ohjaamaan syväoppimissäätimellä vastaavasti
kuin PI-säädin toimii. Värähtelijää kuvataan differentiaaliyhtälöllä

q′′(t) + kq′(t) + cq(t) = u(t), (3.13)

jossa ohjaus u(t) on ulkoinen voima ja q(t) värähtelijän paikka. Mittausyhtälö on
puolestaan

y(t) = q(t).

Palautetaan nyt värähtelijän yhtälö standardimuotoiseksi (3.4), ensimmäisen asteen
tilayhtälöksi. Valitsemalla ja sijoittamalla

x(t) =
q(t)
q′(t)

 =
y(t)
y′(t)

 ,
värähtelijä-järjestelmän tilayhtälöksi saadaan

x′(t) = Ax(t) + Bu(t),
y(t) = Cx(t),

jonka matriiseista

A =
 0 1
−c −k

 B =
0

1

 C =
[
1 0

]
D = 0.

Tarkastellaan työn sovelluksessa värähtelijää, jonka vaimennus c = 1 ja voimavakio
k = 1.

Käytetään PI-säätimelle tilayhtälöä

w′(t) = G(y(t)− yr),
u(t) = Kw(t),

jossa K = ±CA−1B = −1 ja G valitaan pieneksi, kuten nyt 0,1, jolloin molemmat
arvot täyttävät lauseen 1 ehdot.
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Tällöin harmonisen värähtelijän ja PI-säätimen kokonaisjärjestelmäksi saadaanx′(t)
w′(t)

 =
 A BK

GC 0

 x(t)
w(t)

+
 0
−Gyr

 , (3.14)

jossa

Ae =
 A BK

GC 0

 .
Kun parametrit c, k ja G ovat valittu, niin PI-säätimen säätöprosessin aloittamiseksi
yhtälöön 3.14 tarvitsee valita vielä referenssiarvo yr ja ajanhetkelle t = 0 lähtöar-
vot x′(0) = [q(0), q′(0)] = [y(0), y′(0)] sekä ohjaus w(0) = u(0)/K. Luonnollisesti
ensimmäisellä iteraatiolla, ennen kuin säädin on saanut värähtelijästä tietoa, ohjaus
u(0) on aluksi 0. Referenssiarvo säätöprosessin ajaksi voidaan asettaa satunnaisella
valinnalla, samoin kuin lähtöarvot, esimerkiksi väliltä [-5, 5]. Simuloidaan näillä läh-
töarvoilla yksi kierros PI-säätimen toimintaa harmonisen värähtelijän ohjauksessa
aikavälillä t ∈ [0, 100], joka jaettu tasaisesti 250 osaan, ja piirretään tulokset kuvaan
3.5.

Kuva 3.5 Esimerkki PI-säätimestä harmonisen värähtelijän ohjauksessa.

PI-säädin on luotettava toiminnaltaan, ja harmonisen värähtelijän vasteen y kon-
vergoituminen on varmaa ja tasaista iteraatiosta toiseen. Kuitenkin asettumisajas-
sa voisi olla hieman parantamisen varaa. Riippuen kuinka suureksi virhemarginaali
asetettaisiin, on asettumisaika suunnilleen 20-40 aikayksikön välillä. Tästä vertailu-
kohdasta lähdetään rakentamaan syväoppimissäädintä vaihtoehdoksi PI-säätimelle.
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4. SYVÄOPPIMISSÄÄTIMEN RAKENTAMINEN

Rakennetaan PID-säätimelle vaihtoehdoksi syväoppimismenetelmiin pohjautuva sää-
din, jota kutsutaan tässä työssä syväoppimissäätimeksi (engl. Deep Learning Cont-
roller). Vastaavia säätimiä on esiintynyt kirjallisuudessa viime vuosina [12], [51],
[17], [66], joskin tällaisia kokeiluja on tehty vasta vähän.

Verrataan keskenään kolmea erilaista syväoppimissäädintä, jotka perustuvat erilai-
siin neuroverkkorakenteisiin. Rakennetaan ensimmäinen syväoppimissäädin pohjau-
tuen perinteiseen ja yksinkertaiseen MLP-verkon arkkitehtuuriin. Koska syväoppi-
missäädintä verrataan PID-säätimeen, eli käsiteltävä data on ajasta riippuvaa, niin
valitaan toiseksi arkkitehtuuriksi RNN-verkko. Tällöin verkolla on kyky muistaa ai-
empia tapahtumia, joka oletettavasti näkyy säätimen ohjauskyvyssä MLP-verkkoon
verrattuna. Kolmanneksi lisätään RNN-verkkoon vielä LSTM-soluja, jolloin saadulla
LSTM-verkolla on kyky muistaa pidempiaikaisia riippuvuussuhteita datasta.

Rakennuksen ja testauksen jälkeen verrataan PID-säätimen ja syväoppimissäätimien
toimintaa harmonisen värähtelijän ohjauksessa. Lisäksi merkinnöistä huomiona, että
vastedes vastetasolla y ja sen neuronilla y1 viitataan neuroverkon komponentteihin,
kun taas merkinnällä y(t) viitataan harmonisen värähtelijän vasteeseen.

4.1 Syväoppimissäädin MLP-verkolla

Käytetään ensimmäisessä syväoppimissäätimessä yksinkertaisinta neuroverkkoark-
kitehtuuria, MLP-verkkoa. Siinä signaali verkossa kulkee tasaisesti syötteistä vas-
teisiin, ja kerroksittain neuronit kerrotaan ristiin. Hahmotetaan sovelluksen MLP-
verkkoa kuvassa 4.1
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Kuva 4.1 Sovelluksen MLP-verkon malli.

Kuva esittää verkon rakenteen mahdollisimman yksinkertaisesti. Kuvan 4.1 raken-
ne vastaa siis muuten sovelluksen neuroverkkoa, paitsi että syötteiden xi lukumää-
rää voidaan varioida (kuvassa kaksi: x1 ja x2) sekä aktivaatiotasojen neuronien aij
määrää voidaan varioida (kuvassa kaksi: ai1 ja ai2). Kirjoitetaan verkko vielä mate-
maattisesti

a1 = σ
(
Waxx + ba1)

, (4.1a)

a2 = σ
(
Waaa1 + ba2)

, (4.1b)

y = Wyaa2 + by, (4.1c)

jossa y:n alkio y1 ∈ R sisältää lasketun harmonisen värähtelijän ohjauksen u(t), σ
on sigmoid-aktivaatiofunktio ja sisääntulo x ∈ R4 eli

x =


u(t− 1)
yr

y(t)
y′(t)

 .

Neuroverkolle syötteeksi annetaan siis yhtälön 3.14 simulaation iteraatiolla muut-
tuvat edellisen ajanhetken ohjaus u(t − 1), harmonisen värähtelijän vaste y(t), sen
derivaatta y′(t) ja koko ohjausprosessin referenssiarvo yr. Tavallisesti seuraava ta-
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so lasketaan yhtälöiden 4.1a ja 4.1b mukaan, jossa lopuksi vektorien summa syö-
tetään aktivaatiofunktioon. Kuitenkin vastetta y laskiessa aktivaatiota sigmoid ei
enää lasketa, sillä se rajoittaa vasteen välille 0-1. Syväoppimissäätimen pitää pystyä
tuottamaan värähtelijän ohjauksia ilman tätä rajoitetta, jonka takia aktivaatiota ei
lasketa enää vastetasolta.

Lisäksi yhtälöiden 4.1a-4.1c painokerroinmatriisien Wax, Waa ja Wya alkiot wijk voi
mieltää sijaitsevan ja kerrottavan kuvan 4.1 kunkin nuolen keskellä ja kynnysarvojen
bi lisäyksen tapahtuvan nuolien kärjissä.

4.2 Syväoppimissäädin RNN-verkolla

Muokataan nyt MLP-verkosta RNN-verkko, kappaleessa 2.2 esitellyn RNN-neuroverkon
teorian mukaan. Syväoppimissäätimen RNN-verkoksi saadaan kuvan 4.2 mukainen
arkkitehtuuri.

Kuva 4.2 Sovelluksen RNN-verkon malli.

Verkon rakenne säilyy siis muuten samana kuin edellisen kappaleen MLP-verkko,
mutta ensimmäiseen aktivaatiotasoon a1 lisätään takaisinkytkökset edelliseen ajan-
hetkeen. Tasojen vektorien alkiot ovat edelleen vastaavat kuin kuvassa 4.1, mutta
alkioiden merkinnät jätetään tästedes pois. Lisäksi kappaleen 2.2 RNN-verkkoon
verrattuna, on sovelluksen RNN-verkon perässä vielä yksi MLP-verkon aktivaatio-
taso a2 ennen kuin lasketaan syväoppimissäätimen tuottama ohjaus u.
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Kirjoitetaan verkko vielä alkamalla muokatusta perusyhtälöstä (2.4a), edeten vas-
teeseen

a1 = σ
(
Waxx + (Waaa1)(t−1) + (Waaa1)(t−2) + · · ·+ (Waaa1)(t−n) + ba1)

, (4.2a)

a2 = σ
(
Waaa1 + ba2)

, (4.2b)

y = Wyaa2 + by, (4.2c)

jossa n on taaksepäin laskettavien ajanhetkien lukumäärä ja y, σ ja x kuten MLP-
verkossa. Lisäksi helpomman luettavuuden vuoksi syötteestä, aktivaatiovektoreista
ja vasteesta on jätetty ajanhetki (t) merkkaamatta.

4.3 Syväoppimissäädin LSTM-verkolla

Syväoppimissäätimessä käytettävä LSTM-verkko on muuten samanlainen kuin edel-
linen RNN-verkko, mutta RNN-aktivaatiotason neuroneiksi on vaihdettu kuvan 2.6
mukaiset solut, sekä RNN-aktivaatiotasojen lukumäärää voidaan varioida. Hahmo-
tetaan verkkoa kuvassa 4.3.

Kuva 4.3 Sovelluksen RNN-verkon malli LSTM-soluilla.

Sen lisäksi, että alkioiden merkinnät on jätetty pois kuvan luettavuuden parantami-
seksi, niin myös painokerroinmatriisit ja takaisinkytkennät ovat jätetty pois kuvasta.
LSTM-verkon rakenne on sen verran kompleksinen, että sen täydellinen visualisointi



4.3. Syväoppimissäädin LSTM-verkolla 36

ei ole enää tarkoituksenmukaista. Kuitenkin verkon takaisinkytkökset ovat päätel-
tävissä kuvan 2.7 avulla ja loput yksityiskohdat selviävät seuraavista LSTM-verkon
kaavoista:

g1 = φ
(

Wgxx +
(
Wgaa1

)(t−1)
+
(
Wgaa1

)(t−2)
+ · · ·+

(
Wgaa1

)(t−n)
+ bg

)
(4.3a)

i1 = σ
(

Wixx +
(
Wiaa1

)(t−1)
+
(
Wiaa1

)(t−2)
+ · · ·+

(
Wiaa1

)(t−n)
+ bi

)
(4.3b)

f1 = σ
(

Wfxx +
(
Wfaa1

)(t−1)
+
(
Wfaa1

)(t−2)
+ · · ·+

(
Wfaa1

)(t−n)
+ bf

)
(4.3c)

o1 = σ
(

Woxx +
(
Woaa1

)(t−1)
+
(
Woaa1

)(t−2)
+ · · ·+

(
Woaa1

)(t−n)
+ bo

)
(4.3d)

s1 = g1 � i1 + f1 � s1(t−1) + f1 � s1(t−2) + · · ·+ f1 � s1(t−n) (4.3e)
a1 = φ(s1)� o1 (4.3f)

g2 = φ
(

Wgxx +
(
Wgaa2

)(t−1)
+
(
Wgaa2

)(t−2)
+ · · ·+

(
Wgaa2

)(t−n)
+ bg

)
(4.3g)

i2 = σ
(

Wixx +
(
Wiaa2

)(t−1)
+
(
Wiaa2

)(t−2)
+ · · ·+

(
Wiaa2

)(t−n)
+ bi

)
(4.3h)

f2 = σ
(

Wfxx +
(
Wfaa2

)(t−1)
+
(
Wfaa2

)(t−2)
+ · · ·+

(
Wfaa2

)(t−n)
+ bf

)
(4.3i)

o2 = σ
(

Woxx +
(
Woaa2

)(t−1)
+
(
Woaa2

)(t−2)
+ · · ·+

(
Woaa2

)(t−n)
+ bo

)
(4.3j)

s2 = g2 � i2 + f2 � s2(t−1) + f2 � s2(t−2) + · · ·+ f2 � s2(t−n) (4.3k)
a2 = φ(s2)� o2 (4.3l)

· · ·

gL = φ
(

Wgxx +
(

WgaaL
)(t−1)

+
(

WgaaL
)(t−2)

+ · · ·+
(

WgaaL
)(t−n)

+ bg
)

(4.3m)

iL = σ
(

Wixx +
(

WiaaL
)(t−1)

+
(

WiaaL
)(t−2)

+ · · ·+
(

WiaaL
)(t−n)

+ bi
)

(4.3n)

fL = σ
(

Wfxx +
(

WfaaL
)(t−1)

+
(

WfaaL
)(t−2)

+ · · ·+
(

WfaaL
)(t−n)

+ bf
)

(4.3o)

oL = σ
(

Woxx +
(

WoaaL
)(t−1)

+
(

WoaaL
)(t−2)

+ · · ·+
(

WoaaL
)(t−n)

+ bo
)

(4.3p)

sL = gL � iL + fL � sL(t−1) + fL � s1(t−2) + · · ·+ fL � sL(t−n) (4.3q)
aL = φ(sL)� oL (4.3r)

aL+1 = σ
(
WaaaL + ba

)
(4.3s)

y = WyaaL+1 + by, (4.3t)

jossa vektori gi on syöteneuroni, ii syöteportti, fi unohdusportti, oi vasteportti ja
si neuronin sisäinen tila. Lisäksi n, y, σ ja x ovat vastaavat kuin RNN-verkossa. Li-
säksi helpomman luettavuuden vuoksi LSTM-solun porteista ja tiloista, syötteestä,
aktivaatiovektoreista sekä vasteesta on jätetty ajanhetki (t) merkkaamatta.
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5. SYVÄOPPIMISSÄÄTIMEN OPETTAMINEN JA
SIMULOINTI

Opetetaan seuraavaksi syväoppimissäätimet ohjaamaan harmonista värähtelijää ja
simuloidaan sitten kyseistä ohjaustilannetta. Edetään vastaavin askelin kuin työn
innoittavassa artikkelissa [12] edettiin opetettaessa syväoppimissäädintä ohjaamaa
tasavirtamoottoria.

1. Opetusdatan generointi. Simuloidaan harmonisen värähtelijän ohjausta PI-
säätimellä ja kerätään siitä talteen dataa syväoppimissäätimien opettamiseksi.

2. Esiopetus. Opetetaan syväoppimissäädin opetusdatan avulla matkimaan si-
tä, kuinka PI-säädin ohjaa harmonista värähtelijää.

3. Simulointi. Simuloidaan tilannetta yksinkertaisesti, kuinka esiopetettu syvä-
oppimissäädin suoriutuu harmonisen värähtelijän ohjauksesta.

4. Jatko-opetus. Jatko-opetetaan ja hienosäädetään syväoppimissäädintä simu-
laation ohessa, jotta ohjaustulokset paranisivat.

5. Tulosten analysointi. Simuloidaan tilannetta, kuinka lopullinen syväoppi-
missäädin suoriutuu harmonisen värähtelijän ohjauksesta.

5.1 Opetusdatan generointi

Aloitetaan generoimalla opetusdataa syväoppimissäätimien opetusta varten. Simu-
loidaan PI-säädintä harmonisen värähtelijän ohjauksessa.
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Kuva 5.1 Prosessikaavio harmonisen värähtelijän ohjaukselle PI-säätimellä.

Kuvassa 5.1 on esitetty prosessikaavio opetusdatan generoinnille. Nyt r(t) on vakio
yr ja kappaleen 3.4 mittausyhtälön mukaan y(t) on harmonisen värähtelijän paik-
ka. Ajetaan kuvan 5.1 osoittamaa prosessia tilayhtälön 3.14 mukaan i kierrosta.
Käytetään kullakin kierroksella lähtöarvoina (y(0), y′(0), w(0) ja yr) satunnaisia ar-
voja väliltä [-5, 5]. Edelleen jokaisella kierroksella simuloidaan prosessia aikavälillä
t ∈ [0, 100], joka jaettu tasaisesti n osaan ja tallennetaan arvot y′(t), y(t), w(t) ja yr,
joita on m = 4 kpl, jokaiselta ajanhetkeltä. Ajo on suoritettu Matlabilla ja sen koo-
di löytyy liitteestä 6. Tällöin syväoppimissäätimen opetukseen saadaan datajoukko
D ∈ Rn×m×i. Edellä mainitulla simulaatiolla datajoukon dimensioiksi saadaan 250
x 4 x 1000. Tämän pitäisi olla riittävän kattava datajoukko neuroverkon opetukseen
suhteessa sen vaatimaan laskentatehoon.

5.2 Esiopetus

Kun opetusdata on luotu, edetään neuroverkkojen esiopetukseen. Opetetaan siis
syväoppimissäädin tuottamaan vastaavia ohjauksia, kuin mitä PID-säädin tuottaa
kullakin ajanhetkellä sen lähtöarvoista käsin. Esiopetus tapahtuu lähes vastaavasti
MLP-, RNN ja LSTM verkoille. Ainoana erona on se, että RNN- ja LSTM-verkkojen
opetusbatchit sisältävät myös edellisten ajanhetkien arvoja, kun taas MLP-verkko
hyödyntää tietoa vain viimeisimmästä ajanhetkestä. Kuvassa 5.2 on hahmotettu
yhdistettynä sekä opetusdatan generointi että esiopetuksen prosessi.

Jokaiselta kierroksien n ajanhetkiltä t PI-säätimestä tallennetaan opetusdataksi
y(t), y′(t) ja w(t) (= −u(t)), ja ne syötetään neuroverkkoon vastaavasti krono-
logisesti. Poikkeutena PI-säätimen ohjaus û(t), joka toimii tunnuksena opetukses-
sa. Sen sijaan neuroverkoille annetaan syötteenä u(t − 1), jota verkko voi käyttää
apuna ohjauksen laskemisessa. Eli syötevektoriksi saadaan kappaleen 4.1 mukainen
x = [u(t−1), yr, y(t), y′(t)]. LSTM- ja RNN-verkko hyödyntää lisäksi tiedon edellisis-
tä ajanhetkistä ja sniiden syötteistä. Lopulta neuroverkko laskee ohjauksen ũ(t), jota
verrataan PI-säätimen tuottamaan û(t). Sitten lasketaan sakkofunktio L(ũ(t), û(t)),
sen gradientti, päivitetään verkon painokertoimet ja siirrytään seuraavaan iteraatio-
kierrokseen.
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Kuva 5.2 Opetusdatan generointi ja sen kautta tapahtuva syväoppimissäätimen neuro-
verkon esiopetus.

Esiopetuksessa käytetään manuaalisesti kokeilemalla toimiviksi todettuja neuroverk-
kojen parametreja:

Taulukko 5.1 Neuroverkkojen parametrit esiopetuksessa.

Parametrit / Verkot MLP RNN LSTM
Aktivaationeuronien aj lkm 10 10 10
Syötteiden xi lukumäärä 4 4 4
Opetusdatan kierrokset i 1000 1000 1000
Opetus- ja testausdatan jakosuhde 80:20 80:20 80:20
Oppimisnopeus 0,01 0,01 0,01
Aika-askeleet 1 5 5
Aktivaatiovektorien lukumäärä 1 1 3

Liitteissä B, C ja D on koodit, joilla rakennetaan kappaleiden 4.1, 4.2 ja 4.3 MLP-,
RNN- ja LSTM-verkot, suoritetaan esiopetus ja joilla voidaan tallentaa esiopetetut
verkot myöhempää käyttöä varten.

5.3 Simulointi

Seuraavaksi siirrytään simulointiin, jossa tarkastetaan miten neuroverkot toimivat
syväoppimissäätimessä harmonisen värähtelijän ohjauksessa esiopetuksen jälkeen.
Simuloidaan siis kuvassa 5.3 esitetyn tilanteen säätöprosessia.
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Kuva 5.3 Prosessikaavio PI-säätimelle ja syväoppimissäätimelle samoilla lähtöarvoilla.

PI-säädin, syväoppimissäädin ja pelkkä värähtelijä saavat siis saman lähtöarvon
r(t) = yr. Valitaan lähtöarvoiksi

x =


u(−1)
yr

y(0)
y′(0)

 =


0
3
−2
4

 .

ja piirretään kuvaajat kustakin prosessikaavion lohkon geneerisestä suorituksesta
harmonisen värähtelijän ohjauksessa. Simuloidaan tilannetta ensin kullekin syväop-
pimissäätimelle ja sen jälkeen PI-säätimelle sekä säätämättömälle oskillaattorille.
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Kuva 5.4 Syväoppimissäädettyjen ja PI-säädetyn harmonisen värähtelijän vertailu.

Kuvaajista nähdään, että syväoppimissäätimet eivät vielä toimi toivotusti. Niillä oh-
jatun oskillaattorin vasteet y(t) konvergoituvat satunnaiseen asettumisarvoon, ohi
tavoitteesta yr. Vaikuttaisi siis siltä, että verkon muistikyky auttaa tuloksissa, mutta
syväoppimissäätimeen lisätyn LSTM-verkon syvyys ei välttämättä edesauta yksin-
kertaisen harmonisen värähtelijän ohjauksessa, tai että opetusdataa tarvitaan enem-
män.

Lisäksi testattaessa neuroverkkoja esiopetuksen testidatalla keskineliövirheiksi
MSE(û(t)) = Eû(t) [û(t)− ũ(t)] saatiin MLP-verkolle 0,0918, RNN-verkolle 0,0499
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ja LSTM-verkolle 0,0730. Neliövirheet ovat matalia, joten verkot ovat oppineet ase-
tetun tavoitteen. Piirretään asian tutkimiseksi esimerkkikuva 5.5 tässä kohtaa par-
haalle esiopetetulle säätimelle, eli RNN-verkolle, miltä 20 peräkkäistä ajoa näyttää
verkon testauksessa testidatalla.

Kuva 5.5 Parhaan esiopetetun verkon (RNN) testitulokset testidatalla.

Testidatalla syväoppimissäätimet osaavat siis jäljitellä PI-säätimen ohjauksia, mut-
ta ilmeisesti opittu käyttäytyminen ei yleisty suoraan harmonisen värähtelijän oh-
jaussimulaatioon. Testidatalla poikkeamat lopullisesta asettumisarvosta ovat sään-
nöstään alle puolikkaan yksikön luokkaa. Harmonisen värähtelijän ohjausta simu-
loidessa taas syväoppimissäätimien ohjaukset ohjautuvat ja asettuvat kohtuullisen
satunnaisiin arvoihin, kuten kuvasta 5.4 havaitaan. Yleistymisen puute johtuu to-
dennäköisesti siitä, että testidatassa syväoppimissäädin saa syötteenä PI-säätimellä
generoitua dataa, josta laskea yksi seuraava ohjaus, kun simulaatiossa taas syväop-
pimissäädin saa syötteenä vain omaa dataa, eli jos syväoppimissäädin ei suoriudu
ohjaustehtävästä heti hyvin, niin seuraavan simulaatiokierroksen syötepohja on myös
heikko.

5.4 Jatko-opetus

Jatketaan siis neuroverkkojen jatko-opetukseen, jolla pyritään vielä johtamaan syvä-
oppimissäätimet jäljille tärkeimmästä ohjaustavoitteesta, eli asettaa signaali arvoon
yr. Tätä varten jatketaan verkon simulaatiota harmonisen värähtelijän ohjauksessa,
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mutta samalla jatko-opetetaan verkkoa jokaisella aika-askeleella. Toteutetaan ope-
tus edelleen aiempaan tapaan, että lasketaan sakkofunktion virhe vertaamalla ver-
kon tuottamaa ohjausta ũ(t) PI-säätimen ohjaukseen û(t). Erona aiempaan opetuk-
seen on se, että syväoppimissäädin saa reaaliaikaista palautetta PI-säätimeltä siitä,
mihin suuntaan ohjauksien pitäisi kulkea. Esiopetus puolestaan tapahtui staattisen
PI-säätimen datan yli. Piirretään prosessikaavio jatko-opetuksesta kuvaan 5.6.

Kuva 5.6 Neuroverkon jatko-opetus PI-säätimen avulla, samalla kun ohjataan harmo-
nista värähtelijää.

Jatko-opetus tapahtuu siis seuraavasti:

1. Generoidaan satunnaiset lähtöarvot aiempaan tapaan

2. Aloitetaan simulaation ensimmäinen aika-askel, jossa harmonista värähtelijää
ohjataan esiopetetulla syväoppimissäätimellä.

3. Kun värähtelijä tuottaa vasteen y(t), lasketaan sen pohjalta PI-säätimen seu-
raavan ajanhetken ohjaus û(t). Syötetään tämä syväoppimissäätimeen tunnuk-
seksi.

4. Syväoppimissäädin laskee ohjauksen ũ(t), vertaa sitä tunnukseen û(t), laskee
sakon ja päivitttää verkon painokertoimet.

5. Syötetään ohjaus ũ(t) värähtelijälle ja toistetaan kohdat 3.-5. kunnes ollaan
viimeisessä ajanhetkessä t = 100.

6. Edelleen voidaan aloittaa uusi opetuskierros kohdasta 1.
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Parhaaksi oppimisnopeudeksi jatko-opetukselle havaittiin edelleen 0,01. Seuraava
kuva 5.7 kertoo valinnan perustasta.

Kuva 5.7 Oppimisnopeksien 0,1; 0,01 ja 0,001 vaikutus ohjauksen oskillointiin LSTM-
ja MLP-verkoilla.

Kolmella eri kymmenen potenssin oppimisnopeudella 0,1; 0,01 ja 0,001 ajettuna viisi
opetuskierrosta havaitaan, että tasaisimmat tulokset ja vähiten oskillointia saavute-
taan oppimisnopeudella 0,01, tai sen lähialueella. Liian pienellä oppimisnopeudella
LSTM- ja MLP-verkkojen kuvista havaitaan laahaavaa oskillointia, joka huonontaa
asettumisaikaa. Puolestaan liian nopealla oppimisnopeudella LSTM-verkon ohjauk-
sissa esiintyy tiiviitä oskillointiryhmittymiä. Tämä perustaa myös esiopetuksen op-
pimisnopeuden valintaa 0,01, koska esiopetuksessa neuroverkkojen arkkitehtuuri on
vastaava.

Jatko-opetuskierroksia ajettiin kullekin esiopetetulle verkolle 5000 kpl. Koska jatko-
opetuksen tavoitteena oli parantaa syväoppimissäätimen ohjautumista asettumisar-
voon yr, niin taulukoidaan jatko-opetuksen vaikutusta 30 simulaatiokierroksen kes-
kineliövirheeseen MSE(yr) = Eyr [yr − ỹr] ja keskivirheeseen ME(yr) = |yr−ỹr|, jossa
ỹr on nyt harmonisen värähtelijän asettumisarvo syväoppimissäätimellä ohjattuna.
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Taulukko 5.2 Jatko-opetuksen vaikutus asettumisarvon keskineliövirheeseen MSE 30 si-
mulaatiokierroksella.

Kierrosten lkm / Verkko MLP RNN LSTM
0 (eli esi-opetettu) 10,84 9,48 3,71
100 9,41 7,11 5,78
1000 0,36 2,62 0,76
3000 3,11 0,91 5,33
5000 2,00 3,41 2,92

Taulukko 5.3 Jatko-opetuksen vaikutus asettumisarvon keskivirheeseen ME 30 simulaa-
tiokierroksella.

Kierrosten lkm / Verkko MLP RNN LSTM
0 (eliesi-opetettu) 2,82 2.48 1,68
100 2,41 2,10 1,94
1000 0,47 1,34 0,78
3000 1,45 0,65 1,98
5000 1,16 1,47 1,42

Valitaan taulukoista 5.2 ja 5.3 parhaiten suoriutuneet verkot viimeiseen tulosten
analysointiin, eli MLP-säädin 1000 jatko-opetuskierroksella, RNN-säädin 3000 jatko-
opetuskierroksella ja LSTM-säädin 1000 jatko-opetuskierroksella. Keskineliövirhe
säätimissä on jatko-opetuksen jälkeen suhteellisen suuri. Kuitenkin jatko-opetus
näyttäisi parantavan tuloksia selvästi esi-opetettuihin verkkoihin nähden, mutta tu-
lokset eivät enää parane jatko-opetuskierroksilla 3000-5000. Mielenkiintoisesti myös
tässä tapauksessa yksinkertaisin MLP-verkko yltää parhaisiin tuloksiin kolmesta
vaihtoehtoisesta arkkitehtuurista.

Syväoppimissäätimet ja niiden sisältämät MLP-, RNN- ja LSTM-neuroverkot ovat
siten hienosäädetyt. Simulaation ja jatko-opetuksen koodit löytyvät liitteistä E, G
ja G. Jatketaan neuroverkkojen varsinaiseen testaukseen ja analysoidaan tulokset.

5.5 Tulokset

Analysoidaan tarkemmin edellisessä kappaleessa parhaiksi todettuja MLP-, RNN-
ja LSTM-säätimiä. Kuvassa 5.4 esiteltiin useita arviointikriteerejä säätimien toi-
minnan arvioimiselle. Näitä olivat nousuaika Tr, yliampuminen yo, huippupisteen
ajanhetki Tp, asettumisaika Ts ja steady-state-virhe ess. Lisäksi hyviä yleisiä tilasto-
työkaluja ovat keskineliövirhe MSE, keskivirhe ME, keskiarvo M, virhe (poikkeama
tavoitteesta) E, sekä keskihajonta STDEV. Lisäksi tarvitsee määrittää virhemar-
ginaalin δ, joka määrittää mikä hyväksytään onnistuneeksi ohjaukseksi. Valitaan
seuraavat arviointikriteerit ja δ säätimien analysointiin.
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• Asettumisarvojen keskineliövirhe MSE(yr).

• Asettumisarvojen keskivirhe ME(yr).

• Asettumisarvon virheiden keskihajonta STDEV(E(yr)).

• Asettumisaikojen keskiarvo M(Ts).

• Asettumisaikojen keskihajonta STDEV(Ts).

• Kun δ = 0,3, steady-staten saavuttamisprosentti SS-%.

• Yliampumisten keskiarvo M(yo).

• Yliampumisten keskihajonta STDEV(yo).

Generoidaan seuraavaksi 100 erilaista lähtöarvojen kombinaatiota ja lasketaan sa-
malla lähtöarvojen joukolla kaikille säätimille edellä kuvatut arviointikriteerit.

Taulukko 5.4 Kaikkien säätimien suorituskyky arviointikriteerien valossa.

Arviointikriteeri / Säädin MLP RNN LSTM PI
MSE(yr) 0,29 1,13 1,22 3,42 · 10−9

ME(yr) 0,37 0,82 0,92 5,08 · 10−5

STDEV(E(yr)) 0,50 1,04 1,08 5,85 · 10−5

M(Ts) 15,8 22,7 9,9 17,8
STDEV(Ts) 11,2 15,7 2,6 7,0
SS-% 61 34 20 100
M(yo) 4,59 4,48 4,65 3,54
STDEV(yo) 2,28 2,19 2,29 1,68

Arvioidessa syväoppimissäätimien soveltuvuutta säätöongelmaan, taulukon 5.4 oleel-
lisin lukema on steady-staten saavuttamisprosentti SS-%. Se kertoo, että vain MLP-
säädin suoriutuu säätöongelmasta yli 60 % menestyksellä, kun virhemarginaalin δ on
jo valmiiksi suhteellisen väljä, 0,3. LSTM-säätimen vastaava prosentti 20 kertoo, että
värähtelijän vasteet jäävät liian kauas tavoitteesta. Säätimiltä odotetaan kuitenkin
100 % onnistumista väljällä virhemarginaalilla. Asettumisarvojen virheiden keski-
hajonta on myös säännöstään liian suurta. Yliammunnan tai sen keskihajonnan mi-
nimoinnissa yksikään syväoppimissäädin ei pärjää PI-säätimelle. Arviointikriteerien
kokonaisuudesta on selvää, ettei syväoppimissäätimet vedä vertoja PI-säätimelle.

Lisäksi huomiona, että asettumisaikojen keskiarvon M(Ts) ja keskihajonnan STDEV(Ts)
laskenta on voitu toteuttaa luonnollisesti vain niille kerroille, kun värähtelijä on saa-
vuttanut steady-staten. Kyseiset syväoppimissäätimien arvot eivät siis ole suoraan
verrattavissa PI-säätimeen, vaan ovat hypoteettisia arvoja, jotka olettavat, että SS
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% olisi 100. Hypoteettisesti siis LSTM-säätimellä on PI-säädintä matalampi asettu-
misaika ja asettumisajan keskihajonta on huomattavan pientä.

Havainnollistetaan vielä lopuksi kaikkien syväoppimissäätimien suorituskykyä keski-
määräisillä simulaatiotuloksilla ja verrataan niitä samoilla lähtöarvoilla PI-säätimen
suorituskykyyn kuvissa 5.8, 5.9, 5.10.

Kuva 5.8 Esimerkki keskimääräisestä ajosta PI-säätimellä ja valmiilla MLP-
syväoppimissäätimellä samoilla lähtöarvoilla.

Kuva 5.9 Esimerkki keskimääräisestä ajosta PI-säätimellä ja valmiilla RNN-
syväoppimissäätimellä samoilla lähtöarvoilla.
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Kuva 5.10 Esimerkki keskimääräisestä ajosta PI-säätimellä ja valmiilla LSTM-
syväoppimissäätimellä samoilla lähtöarvoilla.

Taulukon 5.4 mukaan keskivirheeksi valmiille MLP-, RNN- ja LSTM-säätimille 100
simulaatiokierroksella saatiin 0,37; 0,82 ja 0,92. Kuvien 5.8, 5.9 ja 5.10 havain-
nollistavilla simulaatiokierroksilla vastaaville säätimille vastaavat virheet ovat 0,30;
0,45 ja 1,00. Visuaalisesti tarkasteltuna syväoppimissäätimet ovat oppineet jäljille
säätöongelmasta, vaikkeivat korkeiden asettumisarvojen virheiden takia siitä varsi-
naisesti suoriudukaan. Toiminnassa ei kuitenkaan esiinny selvää oskillointia, joten
syväoppimissäätimet ovat kehityskelpoisia, sillä niiden ohjaustoiminta on kuitenkin
nopeaa PI-säätimen rinnalla, vaikka asettuvat hieman liian kauaksi tavoitteesta.

Siten MLP-verkolla varustettu ja opetettu syväoppimissäädin suoriutui sovelluksesta
parhaiten. Väljällä virhemarginaalin δ = 0,3 arvolla se toimi harmonisen värähtelijän
säätötehtävässä noin 61% ajasta. Puolestaan lisätutkimuksen kautta LSTM-verkolla
saattaisi olla potentiaalia saavuttaa PI-säädintä nopeampi asettumisaika ilman mer-
kittävästi suurempaa yliammuntaa. PI-säädin säilyy kuitenkin kokonaisuudessaan ja
vakaudessaan ylivertaisena säätimenä syväoppimissäätimiin verrattuna.

Suurin syy syväoppimissäätimien välttävälle toimivuudelle liittyy todennäköises-
ti verkkojen arkkitehtuuriin, rakenteeseen ja käytettyihin opetusmenetelmiin. Ra-
kenne ei ilmeisesti sovellu replikoimaan PI-säätimen toimintaa, sillä lisätyt jatko-
opetuskierrokset eivät parantaneet enää ohjaustuloksia. Toisaalta myöskään ver-
kon parametrien variaatiolla, kuten verkkojen kerrosten tai aika syvyyden kasvat-
taminen, ei parantanut tuloksia. Tämä testattiin esimerkiksi kasvattamalla LSTM-
verkon piilotasojen lukumäärää viiteen, jolloin tulokset heikkenivät. Optimaalisil-
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la verkon parametreilla tulokset parantuisivat varmaan hieman, mutta esimerkiksi
MLP-verkon rakenteen yksinkertaisuus oletettavasti muodostuu lopulta pullonkau-
laksi. Korjaustoimenpiteet pitäisi keskittää ennen kaikkea verkon rakenteen ja so-
lutyyppien muutoksiin, sekä sitten opetusmenetelmien muokkaukseen ja laajennok-
seen.
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Syväoppiminen tarjoaa työkalut monen sovelluksen ratkaisemiseen uudesta näkö-
kulmasta, jonka mahdollistaa itseohjautuva oppimisprosessi. Kuitenkin syväoppi-
mismenetelmän implementointi vaatii huolellista suunnittelua ja testausta. Siltikään
syväoppimisen sovelluksilla ei aina pystytä korvaamaan pitkään implementoituja ja
robusteja menetelmiä, kuten tilanne oli myös tämän työn puitteissa.

Aluksi tutustuttiin syväoppimisen teoriapohjaan ja neuroverkkoihin, sekä säätöteo-
riaan ja PID-säätimiin. Sen jälkeen lähdettiin tutkimaan, miten PI-säätimelle voi-
taisiin rakentaa vaihtoehdoksi samankaltaisesti toimiva syväoppimissäädin. Säätö-
kohteeksi valittiin harmoninen värähtelijä. Oskillaattorille konstruoitiin PI-säädin
ja sen performanssi testattiin. Seuraavaksi rakennettiin kolme syväoppimissäädintä
MLP-, RNN- ja LSTM-neuroverkkojen arkkitehtuureilla. Syväoppimissäätimiä ope-
tettiin jäljittelemään PI-säätimen ohjaustoimintaa harmoniselle värähtelijälle. Ope-
tus toteutettiin kahdessa vaiheessa, ensin staattisella esiopetuksella PI-säätimestä
kerätyn opetusdatan avulla, ja sitten dynaamisella jatko-opetuksella, samalla kun
syväoppimissäädin ohjasi harmonista värähtelijää.

Kaikki rakennetut ja opetetut syväoppimissäätimet kalpenivat PI-säätimen rinnal-
la. Rakennetuista syväoppimissäätimistä parhaiten värähtelijän ohjauksessa onnistui
kaikkein yksinkertaisin MLP-arkkitehtuuri, joka saavutti steady-staten 61 % simu-
laatiotesteistä väljällä virhemarginaalilla. MLP-syväoppimissäätimellä ohjatun har-
monisen värähtelijän vasteiden asettumisarvojen MSE(yr) keskineliövirhe oli 0,37.
Puolestaan PI-säädin löytää käytännössä aina oikean asettumisarvon marginaalisel-
la keskineliövirheellä 3,42 · 10−9 Lisäksi saavuttaessaan steady-staten MLP-säädin
löysi sen hieman PI-säätäjää nopeammin (tarkalleen 2,0 aikayksikköä), mutta samal-
la johtaen hieman suurempaan yliampumiseen (1,05). Puolestaan RNN- ja LSTM-
neuroverkoilla varustetut syväoppimissäätimet onnistuivat ohjaustehtävistään vain
34 ja 20 % todennäköisyydellä ja niiden MSE(yr) jäivät 1,13 ja 1,22.

Siten syväoppimissäätimiä voisi luonnehtia kehityskelpoisiksi, muttei sovellukseen
sellaisenaan toimiviksi. Tutkimustavoitteeseen ei siis päästy, joten jatkotutkimus on
aiheellista. Neuroverkon parametreja voisi varioida, opetusdatan laatua ja määrää
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muokata, sekä kokeilla vaihtoehtoisia neuroverkkojen rakenteita sekä syvyyksiä. Ma-
nuaalisen parametrien valintamenetelmän sijaan valintaa voisi optimoida käyttämäl-
lä numeerisia menetelmiä tai jopa syväoppimismenetelmiä. Työssä voitaisiin testata
myös kokonaan erilaista neuroverkkoarkkitehtuuria tai usean yhdistelmää, eli hybri-
diverkkoa. Työssä kokeilematta jäi vielä sovelluksen kannalta seuraavat relevantit
verkot CNN ja DBN. Esimerkiksi RNN- ja CNN-arkkitehtuurien hybridiverkko ol-
laan koettu toimivaksi useassa implementaatiossa [34], [16].

Erityisesti myös syväoppimissäätimien opetuksessa voitaisiin käyttää erilaista sak-
kofunktiota, tai useamman yhdistelmää. PI-säädin minimoi suoraan y−yr erotusta,
joka on vaikeampi sisällyttää syväoppimissäätimen ohjelmiston Tensorflown graa-
fiin, mutta se voisi olla mahdollinen. Sen sijaan opetus tapahtui vertaamalla sy-
väoppimissäätimen ohjauksia PI-säätimen ohjauksiin. Muut sakkofunktiot voisivat
liittyä esiteltyjen arviointikriteerien minimoimiseen. Tensorflowssa on myös mah-
dollista minimoida samanaikaisesti useampaa sakkofunktiota. Tällöin esimerkiksi
syväoppimissäätimen jatko-opetuksessa voitaisiin muodostaa sakkofunktiot perus-
tuen asettumisarvoon yr, yliampumiseen yo ja asettumisaikaan Ts ja painottaa sak-
kofunktioiden minimointia esimerkiksi suhteessa 60-20-20. Vieden tutkimusta vielä
pidemmälle, voitaisiin lineaariseen systeemiin lisätä kohinaa tai kokeilla syväoppi-
missäädintä monimutkaisemman systeemin ohjauksessa.

Lisäksi artikkelissa "A PID Controller Approach for Stochastic Optimization of Deep
Networks"[2] esitettiin mielenkiintoinen tutkimus siitä, kuinka PID-säätimen avulla
voitaisiin kiihdyttää syvien neuroverkkojen opetuksen optimointia. Sen sijaan, et-
tä tutkimuksen lähtökohtana olisi etsiä itsenäistä vaihtoehtoa PID-säätimelle, niin
voitaisiin tutkia, miten säätöteoria ja syväoppiminen hyötyvät toisistaan.
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LIITE A: PI-SÄÄDIN HARMONISELLE
VÄRÄHTELIJÄLLE JA OPETUSDATAN
GENEROINTI

Generoidaan opetusdataa ja mallinnetaan PI-säätimen toimintaa harmoniselle vä-
rähtelijälle Matlabilla (R2018a).

1 %% ode45 for system of harmonic differential equation system
2 %{
3 x’=A*x+B*K*z
4 z’=G*(C*x-y_r)
5

6 y=C*x
7 u=K*z
8

9 K=+-C*A^(-1)*B
10 G_2=epsilon
11 %}
12

13 tic
14

15 k=1; c=1;
16

17 A = [0 1;-c -k];
18 B = [0;1];
19 C = [1 0];
20 K = C*(A\B); % = -1
21 G_2 =0.1;
22

23 lkm = 250;
24 tmax = 100;
25 tspan = linspace(0,tmax ,lkm);
26

27 loop_n = 1000;
28 PID_data = zeros(lkm ,4,loop_n);
29

30 for n = 1: loop_n
31 init = randi([-5 5],3,1);
32 y_r = randi([-5 5]);
33 y_r_vector = ones(lkm ,1)*y_r;
34

35 odefun = @(t,x) [A B*K;G_2*C 0]*x-[ zeros (2,1);G_2*y_r];
36 [t, xa] = ode45(odefun ,tspan ,init);
37
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38 PID_data (:,1:3,n) = xa;
39 PID_data (:,4,n) = y_r_vector;
40 end
41

42 plot(t,xa(: ,1:3))
43 hold on
44 plot(t, y_r_vector)
45 hold off
46 title(’Ohjattu harmoninen varahtelija ’)
47 xlabel(’t’), ylabel(’xa’)
48 legend(’q(t)=y(t)’,’q’’(t)=y’’(t)’,’z(t)=-u(t)’, ’y_r’)
49

50 save(’PID_data.mat’,’PID_data ’)
51

52 toc
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Pythonilla (3.6) ja Tensorflowlla (versio 1.13.0) rakennettu syväoppimissäätimes-
sä käytettävä MLP-neuroverkko, jota voidaan opettaa PI-säätimen datalla, ja joka
voidaan edelleen tallentaa.

1 # Sovellus koodista: https :// gist.github.com/tomzo/
ba89494d34c953fc506f74c5f0c4e623

2 # Version 2.2 paivitykset: taysi rakenne muutos , pohjautuu RNN v10
.2 ja verkko avattu v6 mukaan

3 # ja lisatty opetusdatan alkuun nollat edustamaan puuttuvia
menneita ajanhetkia

4

5

6 import scipy.io as spio
7 import tensorflow as tf
8 import numpy as np
9 import os

10 import time
11 import matplotlib.pyplot as plt
12

13

14 def main():
15

16 # Tuodaan ja organisoidaan PID data
17 load_mat = spio.loadmat(’PID_data.mat ’)
18 pid_data = load_mat[’PID_data ’]
19

20 # Neuroverkon ja datan parametrit
21 state_size = 10 # Aktivaatiovektorin neuronien lukumaara
22 num_outputs = 1 # Erilaisten tunnusten lukumaara
23 num_inputs = pid_data.shape [1]
24 time_steps = 1 # yksi askel eli verkolla ei muistia ja siten

se on MLP
25

26 # lisataan epochien alkuun time_steps -1 verran nollia , jotta
verkko laskee ohjauksen heti 1. ajanhetkesta alkaen

27 # (muutoin simulaatiossa pitaisi odottaa 5. ajanhetkeen etta
verkko laskee ensimmaisen ohjauksen)

28 zeros = np.zeros ((( time_steps -1), num_inputs , pid_data.shape
[2]))

29 pid_data = np.concatenate ((zeros , pid_data), axis =0)
30

31 y = pid_data[:, 0, :] # PID saatimen 1. parametri
32 y_dot = pid_data[:, 1, :] # PID saatimen 2. parametri
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33 u = -pid_data[:, 2, :] # PID saatimen vaste , seka 4. parametri
34 y_r = pid_data[:, 3, :] # PID saatimen 3. parametri
35

36 # opetuksen parametrit
37 learning_rate = 0.01 # Oppimisnopeus
38 optimizer_func = tf.train.GradientDescentOptimizer #

Opetusfunc: AdagradOptimizer RMSPropOptimizer
GradientDescent

39 # height , epochs = pid_data.shape [0], 100 # 90 % vahemman
epocheja nopeaan ajoon; normaali ajo seuraavalla rivilla

40 height , epochs = pid_data.shape [0], pid_data.shape [2] # PID
datan korkeuden dimensio ja PID:n epochien lukumaara

41 train_data_percent = 0.8 # Kuinka suuri osa jaetaan
opetusdataksi

42 train_epochs = int(round(epochs * train_data_percent)) #
Opetusdatan epochien lukumaara

43 test_epochs = epochs - train_epochs
44 num_batches = height - time_steps
45

46 # Funktio jakaa datan toivotussa suhteessa opetus ja
validiointidataksi

47 def data_divisor(data , lower_idx , upper_idx):
48 train_data = data[:, 0: lower_idx]
49 test_data = data[:, lower_idx + 1: upper_idx]
50 return train_data , test_data
51

52 # Valitaan ja jaetaan PID:n datasta syotteet ja vasteet
opetukseen ja testaukseen

53 y_pid_train , y_pid_test = data_divisor(y, train_epochs , epochs)
54 y_r_train , y_r_test = data_divisor(y_r , train_epochs , epochs)
55 y_dot_train , y_dot_test = data_divisor(y_dot , train_epochs ,

epochs)
56 u_train , u_test = data_divisor(u, train_epochs , epochs)
57

58 # Funktiolla viivastetaan u:ta yksi aika askel , jota kaytetaan
opetuksessa 4. inputtina

59 def data_delayer(data):
60 for data_epoch_idx in range(epochs):
61 data[:, data_epoch_idx] = np.insert(data [0:height -1,

data_epoch_idx], 0, 0)
62 return data
63

64 u_delayed = data_delayer(u)
65

66 u_delayed_train , u_delayed_test = data_divisor(u_delayed ,
train_epochs , epochs)

67
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68 x_train = np.array([ u_delayed_train , y_r_train , y_pid_train ,
y_dot_train ])

69 y_train = np.array([ u_train ])
70

71 x_test = np.array([ u_delayed_test , y_r_test , y_pid_test ,
y_dot_test ])

72 y_test = np.array([ u_test ])
73

74 ’’’
75 NEUROVERKON PAINOKERTOIMET JA KYNNYSARVOT
76 ’’’
77

78 w1 = tf.Variable(tf.random_normal ([ state_size +1, state_size ]))
# Tason 1 painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

79 w2 = tf.Variable(tf.random_normal ([ state_size , num_outputs ]))
# Tason 2 painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

80 w3 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_inputs , num_outputs ]))
# Ulostulon painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

81

82 b1 = tf.Variable(tf.random_normal ([ state_size ])) # Tason 1
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

83 b2 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_outputs ])) # Tason 2
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

84 b3 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_outputs ])) # Ulostulon
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

85

86 ’’’
87 NEUROVERKON RAKENTAMINEN JA SAKKOFUNKTIO
88 ’’’
89

90 # Placeholderit syotteille ja tunnuksille
91 x = tf.placeholder(tf.float32 , [num_inputs , time_steps ])
92 inputs_series = tf.unstack(x, axis =1)
93 y = tf.placeholder(tf.float32 , [num_outputs , time_steps ])
94 labels_series = tf.unstack(y, axis =1)
95

96 init_state = tf.placeholder(tf.float32 , [num_inputs , state_size
])

97 # Lasketaan aktivaatiovektorien arvot ja tallennetaan ne
listaan states_series

98 previous_state = init_state
99 states_series = []

100

101 for current_input in inputs_series:
102 current_input = tf.reshape(current_input , [num_inputs , 1])
103 # Yhdistetaan nykyinen ja edellinen ajanhetki , jolloin

riittaa laskea yksi matriisitulo kahden sijaan
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104 input_and_state_concatenated = tf.concat ([ current_input ,
previous_state], 1)

105 # Lasketaan aktivaatiovektorin arvo
106 current_state = tf.nn.sigmoid(tf.add(tf.matmul(

input_and_state_concatenated , w1), b1))
107 states_series.append(current_state)
108 previous_state = current_state
109

110 pre_predictions_series = [tf.nn.sigmoid(tf.matmul(state , w2) +
b2) for state in states_series]

111 # Muokataan viela esivaste yhdistamalla sen y, y’, y_r ja u(t
-1) yhdeksi u:n ennusteeksi , eli verkon vasteeksi

112 predictions_series = [(tf.matmul(tf.transpose(pre_prediction),
w3) + b3) for pre_prediction in pre_predictions_series]

113

114 losses = [tf.losses.mean_squared_error(tf.squeeze(prediction),
tf.squeeze(label))

115 for prediction , label in zip(predictions_series ,
labels_series)]

116 loss = tf.reduce_mean(losses)
117

118 optimizer = optimizer_func(learning_rate=learning_rate)
119 train_step = optimizer.minimize(loss)
120

121 sess = tf.InteractiveSession ()
122 tf.global_variables_initializer ().run()
123

124 def verkon_lataus ():
125 while True:
126 filename = input ("Syota ladattavan mallin nimi: ")
127 try:
128 dirpath = os.getcwd ()
129 extension = ".ckpt"
130 full_path = dirpath + "/" + filename + extension
131 tf.train.Saver().restore(sess , full_path)
132 print ("Model " + "\"" + filename + "\" " + "loaded

.")
133 break
134 except ValueError:
135 print (" Kansiosta ei loydy " + "\"" + filename + "\"

" + "-nimista mallia ")
136 time.sleep (0.5)
137

138 def opetus ():
139

140 print ("\n" + "Aloitetaan verkon opetus ." + "\n")
141
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142 loss_list = []
143 preds_list = []
144 labels_list = []
145

146 # Kaydaan PID:n datan epochit lapi
147 for epoch_idx in range(train_epochs):
148

149 xs = x_train[:, :, epoch_idx]
150 ys = y_train[:, :, epoch_idx]
151

152 _current_state = np.zeros(( num_inputs , state_size))
153

154 print ("EPOCH", epoch_idx)
155

156 # Kaydaan epochin ajanhetket lapi
157 for batch_idx in range(num_batches):
158 start_idx = batch_idx
159 end_idx = start_idx + time_steps
160

161 batchX = xs[:, start_idx:end_idx]
162 batchY = ys[:, start_idx:end_idx]
163

164 _loss , _train_step , _current_state ,
_predictions_series , _labels_series = sess.run(

165 [loss , train_step , current_state ,
predictions_series , labels_series],

166 feed_dict ={x: batchX , y: batchY , init_state:
_current_state })

167

168 loss_list.append(_loss)
169 preds_list.append(_predictions_series)
170 labels_list.append(_labels_series)
171

172 if batch_idx % 40 == 0:
173 print("Step:", batch_idx , "Loss:", _loss)
174

175 # Poistetaan listoista ylimaaraiset ykkoskokoiset dimensiot
ja lasketaan MSE

176 MSE_train = sess.run(
177 tf.reduce_mean(tf.losses.mean_squared_error(np.squeeze(

labels_list), np.squeeze(preds_list))))
178 print ("\n" + "Opetus valmis. MSE opetusdatalla :", MSE_train

)
179

180 ’’’
181 Piirretaan kuva opetuksen tuloksista , jossa verrataan

tunnuksia ja ennusteita
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182 ’’’
183

184 # Muokataan listasta numpy taulukko
185 np_preds_list = np.array(preds_list , dtype=np.object)
186 np_labels_list = np.array(labels_list , dtype=np.object)
187

188 # Poistetaan ylimaaraiset ykkoskokoiset dimensiot
189 np_preds_list = np.squeeze(np_preds_list)
190 np_labels_list = np.squeeze(np_labels_list)
191

192 x_axis_width = num_batches*train_epochs
193 x_axis = np.linspace(1, x_axis_width , num=x_axis_width)
194

195 plt.ion()
196 plt.plot(x_axis , np_preds_list , ’-b’, label=’predictions ’)
197 plt.plot(x_axis , np_labels_list , ’-g’, label=’labels ’)
198 plt.title(’Training results ’)
199 plt.legend(loc=’upper right ’)
200 plt.draw()
201 plt.show()
202 print("---Sulje piirtoikkuna jatkaaksesi verkon testaukseen

---")
203 plt.ioff()
204 plt.show()
205

206 def verkon_tallennus ():
207 dirpath = os.getcwd ()
208 filename = input ("Syota tallennettavan mallin nimi: ")
209 extension = ".ckpt"
210 full_path = dirpath + "/" + filename + extension
211 save_path = tf.train.Saver ().save(sess , full_path)
212 print ("Model saved in path: %s" % save_path)
213

214 def testaus ():
215

216 print ("\n" + "Aloitetaan verkon testaus ." + "\n")
217

218 preds_list_test = []
219 labels_list_test = []
220 for epoch_idx in range(test_epochs - 1):
221 xs_test = x_test[:, :, epoch_idx]
222 ys_test = y_test[:, :, epoch_idx]
223

224 _current_state_test = np.zeros ((num_inputs , state_size)
)

225

226 print ("TEST EPOCH", epoch_idx)
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227

228 # Lasketaan verkon ennusteet jokaiselle PID:n
ajanhetkelle (height -time_steps)

229 for batch_idx in range(num_batches):
230 start_idx = batch_idx
231 end_idx = start_idx + time_steps
232

233 batchX_test = xs_test[:, start_idx:end_idx]
234 batchY_test = ys_test[:, start_idx:end_idx]
235

236 # Ajetaan verkko ilman train_stepia , jolloin
aiemmat painokertoimet pysyvat muuttumattomana

237 _loss_test , _current_state_test ,
_predictions_series_test , _labels_series_test =
sess.run([

238 loss , current_state , predictions_series ,
labels_series],

239 feed_dict ={x: batchX_test , y: batchY_test ,
init_state: _current_state_test })

240

241 # Tallennetaan ennusteet ja niita vastaavat
tunnukset omaan listaansa

242 preds_list_test.append(_predictions_series_test)
243 labels_list_test.append(_labels_series_test)
244

245 # Valitulostuksia ja testauksia varten
246 if batch_idx % 50 == 0:
247 print ("Step:", batch_idx , "Loss:", _loss_test)
248

249 # Lasketaan koko opetuksen MSE testidatan avulla
250 MSE_test = sess.run(
251 tf.reduce_mean(tf.losses.mean_squared_error(np.squeeze(

labels_list_test), np.squeeze(preds_list_test))))
252 print ("\n" + "Testaus valmis. MSE testidatalla :", MSE_test)
253

254 ’’’
255 Piirretaan kuva opetuksen tuloksista , jossa verrataan

tunnuksia ja ennusteita
256 ’’’
257

258 # Muokataan listasta numpy taulukko
259 np_preds_list_test = np.array(preds_list_test , dtype=np.

object)
260 np_labels_list_test = np.array(labels_list_test , dtype=np.

object)
261

262 # Poistetaan ylimaaraiset ykkoskokoiset dimensiot
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263 np_preds_list_test = np.squeeze(np_preds_list_test)
264 np_labels_list_test = np.squeeze(np_labels_list_test)
265

266 x_axis_width = num_batches *( test_epochs -1)
267 x_axis = np.linspace(1, x_axis_width , num=x_axis_width)
268

269 plt.plot(x_axis , np_preds_list_test , ’-b’, label=’test
predictions ’)

270 plt.plot(x_axis , np_labels_list_test , ’-g’, label=’test
labels ’)

271 plt.title(’Testing results ’)
272 plt.legend(loc=’upper right ’)
273 print("---Sulje piirtoikkuna lopettaaksesi ajon ---")
274 plt.draw()
275 plt.show()
276 plt.ioff()
277 plt.show()
278

279 ’’’
280 KOODIN VARSINAINEN AJAMINEN ALKAA
281 ’’’
282

283 while True:
284 print ("Miten verkko valmistetaan ?" + "\n" + "1: Opetetaan

uusi verkko ")
285 print ("2: Ladataan esiopetettu verkko ja jatketaan sen

opetusta" + "\n" + "3: Ladataan valmis verkko ")
286 answer = input(" Valitse joko 1, 2 tai 3: ")
287 if (answer == "1") or (answer == "2") or (answer == "3"):
288 break
289 else:
290 print (" Vastaa vain numerolla 1, 2 tai 3.")
291 time.sleep (0.5)
292

293 if answer == "1":
294 # 1: Opetetaan uusi verkko ja testataan se
295 opetus ()
296 while True:
297 answer_save = input (" Tallennetaanko opetettu verkko? (y

/n): ")
298 if (answer_save == "y") or (answer_save == "n"):
299 break
300 else:
301 print (" Vastaa y tai n.")
302 time.sleep (0.5)
303 if answer_save == "y":
304 verkon_tallennus ()
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305 testaus ()
306 else:
307 testaus ()
308

309 elif answer == "2":
310 # 2: Ladataan esiopetettu verkko ja jatketaan sen opetusta ,

seka testataan
311 verkon_lataus ()
312 opetus ()
313 while True:
314 answer_save = input (" Tallennetaanko opetettu verkko? (y

/n): ")
315 if (answer_save == "y") or (answer_save == "n"):
316 break
317 else:
318 print(" Vastaa y tai n.")
319 time.sleep (0.5)
320 if answer_save == "y":
321 verkon_tallennus ()
322 testaus ()
323 else:
324 testaus ()
325

326 else:
327 # 3: Ladataan valmis verkko ja testataan
328 verkon_lataus ()
329 testaus ()
330

331

332 if __name__ == ’__main__ ’:
333 main()
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Pythonilla (3.6) ja Tensorflowlla (versio 1.13.0) rakennettu syväoppimissäätimes-
sä käytettävä RNN-neuroverkko, jota voidaan opettaa PI-säätimen datalla, ja joka
voidaan edelleen tallentaa.

1 # Sovellus koodista: https :// gist.github.com/tomzo/
ba89494d34c953fc506f74c5f0c4e623

2 # Version 10.2 paivitykset (v9 verrattuna): testausvaiheessa mukana
current_step , lataukseen lisatty virhetarkastelu

3 # ja lisatty opetusdatan alkuun nollat edustamaan puuttuvia
menneita ajanhetkia

4

5

6 import scipy.io as spio
7 import tensorflow as tf
8 import numpy as np
9 import os

10 import time
11 import matplotlib.pyplot as plt
12

13

14 def main():
15

16 # Tuodaan ja organisoidaan PID data
17 load_mat = spio.loadmat(’PID_data.mat ’) # load_mat = spio.

loadmat(’PID_data10k.mat ’)
18 pid_data = load_mat[’PID_data ’]
19

20 # Neuroverkon ja datan parametrit
21 state_size = 10 # Aktivaatiovektorin neuronien lukumaara
22 num_outputs = 1 # Erilaisten tunnusten lukumaara
23 num_inputs = pid_data.shape [1]
24 time_steps = 5 # Monta aika -askelta RNN verkossa lasketaan

taaksepain
25

26 # lisataan epochien alkuun time_steps -1 verran nollia , jotta
verkko laskee ohjauksen heti 1. ajanhetkesta alkaen

27 # (muutoin simulaatiossa pitaisi odottaa 5. ajanhetkeen etta
verkko laskee ensimmaisen ohjauksen)

28 zeros = np.zeros ((( time_steps -1), num_inputs , pid_data.shape
[2]))

29 pid_data = np.concatenate ((zeros , pid_data), axis =0)
30

31 y = pid_data[:, 0, :] # PID saatimen 1. parametri
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32 y_dot = pid_data[:, 1, :] # PID saatimen 2. parametri
33 u = -pid_data[:, 2, :] # PID saatimen vaste , seka 4. parametri
34 y_r = pid_data[:, 3, :] # PID saatimen 3. parametri
35

36 # opetuksen parametrit
37 learning_rate = 0.001 # Oppimisnopeus
38 optimizer_func = tf.train.GradientDescentOptimizer #

Opetusfunc: AdagradOptimizer RMSPropOptimizer
GradientDescent

39 height , epochs = pid_data.shape [0], 100 # 90 % vahemman
epocheja nopeaan ajoon; normaali ajo seuraavalla rivilla

40 # height , epochs = pid_data.shape [0], pid_data.shape [2] # PID
datan korkeuden dimensio ja PID:n epochien lukumaara

41 train_data_percent = 0.8 # Kuinka suuri osa jaetaan
opetusdataksi

42 train_epochs = int(round(epochs * train_data_percent)) #
Opetusdatan epochien lukumaara

43 test_epochs = epochs - train_epochs
44 num_batches = height - time_steps
45

46 # Funktio jakaa datan toivotussa suhteessa opetus ja
validiointidataksi

47 def data_divisor(data , lower_idx , upper_idx):
48 train_data = data[:, 0: lower_idx]
49 test_data = data[:, lower_idx + 1: upper_idx]
50 return train_data , test_data
51

52 # Valitaan ja jaetaan PID:n datasta syotteet ja vasteet
opetukseen ja testaukseen

53 y_pid_train , y_pid_test = data_divisor(y, train_epochs , epochs)
54 y_r_train , y_r_test = data_divisor(y_r , train_epochs , epochs)
55 y_dot_train , y_dot_test = data_divisor(y_dot , train_epochs ,

epochs)
56 u_train , u_test = data_divisor(u, train_epochs , epochs)
57

58 # Funktiolla viivastetaan u:ta yksi aika askel , jota kaytetaan
opetuksessa 4. inputtina

59 def data_delayer(data):
60 for data_epoch_idx in range(epochs):
61 data[:, data_epoch_idx] = np.insert(data [0:height -1,

data_epoch_idx], 0, 0)
62 return data
63

64 u_delayed = data_delayer(u)
65

66 u_delayed_train , u_delayed_test = data_divisor(u_delayed ,
train_epochs , epochs)
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67

68 x_train = np.array([ u_delayed_train , y_r_train , y_pid_train ,
y_dot_train ])

69 y_train = np.array([ u_train ])
70

71 x_test = np.array([ u_delayed_test , y_r_test , y_pid_test ,
y_dot_test ])

72 y_test = np.array([ u_test ])
73

74 ’’’
75 NEUROVERKON PAINOKERTOIMET JA KYNNYSARVOT
76 ’’’
77

78 w2 = tf.Variable(tf.random_normal ([ state_size , num_outputs ]))
# Tason 2 painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

79 w3 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_inputs , num_outputs ]))
# Ulostulon painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

80

81 b2 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_outputs ])) # Tason 2
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

82 b3 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_outputs ])) # Ulostulon
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

83

84 ’’’
85 NEUROVERKON RAKENTAMINEN JA SAKKOFUNKTIO
86 ’’’
87

88 # Placeholderit syotteille ja tunnuksille
89 x = tf.placeholder(tf.float32 , [num_inputs , time_steps ])
90 inputs_series = tf.split(x, time_steps , axis =1)
91 y = tf.placeholder(tf.float32 , [num_outputs , time_steps ])
92 labels_series = tf.unstack(y, axis =1)
93

94 init_state = tf.placeholder(tf.float32 , [num_inputs , state_size
])

95

96 # RNN Forward pass
97 cell = tf.keras.layers.SimpleRNNCell(state_size)
98 states_series , current_state = tf.contrib.rnn.static_rnn(cell ,

inputs_series , init_state)
99

100 pre_predictions_series = [tf.nn.sigmoid(tf.matmul(state , w2) +
b2) for state in states_series]

101 # Muokataan viela esivaste yhdistamalla sen y, y’, y_r ja u(t
-1) yhdeksi u:n ennusteeksi , eli verkon vasteeksi

102 predictions_series = [tf.add(tf.matmul(tf.transpose(
pre_prediction), w3), b3)
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103 for pre_prediction in
pre_predictions_series]

104

105 losses = [tf.losses.mean_squared_error(tf.squeeze(prediction),
tf.squeeze(label))

106 for prediction , label in zip(predictions_series ,
labels_series)]

107 loss = tf.reduce_mean(losses)
108

109 optimizer = optimizer_func(learning_rate=learning_rate)
110 train_step = optimizer.minimize(loss)
111

112 sess = tf.InteractiveSession ()
113 tf.global_variables_initializer ().run()
114

115 def verkon_lataus ():
116 while True:
117 filename = input ("Syota ladattavan mallin nimi: ")
118 try:
119 dirpath = os.getcwd ()
120 extension = ".ckpt"
121 full_path = dirpath + "/" + filename + extension
122 tf.train.Saver().restore(sess , full_path)
123 print ("Model " + "\"" + filename + "\" " + "loaded

.")
124 break
125 except ValueError:
126 print (" Kansiosta ei loydy " + "\"" + filename + "\"

" + "-nimista mallia ")
127 time.sleep (0.5)
128

129 def opetus ():
130

131 print ("\n" + "Aloitetaan verkon opetus ." + "\n")
132

133 loss_list = []
134 preds_list = []
135 labels_list = []
136

137 # Kaydaan PID:n datan epochit lapi
138 for epoch_idx in range(train_epochs):
139

140 xs = x_train[:, :, epoch_idx]
141 ys = y_train[:, :, epoch_idx]
142

143 _current_state = np.zeros(( num_inputs , state_size))
144
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145 print(" EPOCH", epoch_idx)
146

147 # Kaydaan epochin ajanhetket lapi
148 for batch_idx in range(num_batches):
149 start_idx = batch_idx
150 end_idx = start_idx + time_steps
151

152 batchX = xs[:, start_idx:end_idx]
153 batchY = ys[:, start_idx:end_idx]
154

155 _loss , _train_step , _current_state ,
_predictions_series , _labels_series = sess.run(

156 [loss , train_step , current_state ,
predictions_series , labels_series],

157 feed_dict ={x: batchX , y: batchY , init_state:
_current_state })

158

159 loss_list.append(_loss)
160 preds_list.append(_predictions_series)
161 labels_list.append(_labels_series)
162

163 if batch_idx % 40 == 0:
164 print ("Step:", batch_idx , "Loss:", _loss)
165

166 # Poistetaan listoista ylimaaraiset ykkoskokoiset dimensiot
ja lasketaan MSE

167 MSE_train = sess.run(
168 tf.reduce_mean(tf.losses.mean_squared_error(np.squeeze(

labels_list), np.squeeze(preds_list))))
169 print ("\n" + "Opetus valmis. MSE opetusdatalla :", MSE_train

)
170

171 ’’’
172 Piirretaan kuva opetuksen tuloksista , jossa verrataan

tunnuksia ja ennusteita
173 ’’’
174

175 # Muokataan listasta numpy taulukko
176 np_preds_list = np.array(preds_list , dtype=np.object)
177 np_labels_list = np.array(labels_list , dtype=np.object)
178

179 # Poistetaan ylimaaraiset ykkoskokoiset dimensiot
180 np_preds_list = np.squeeze(np_preds_list)
181 np_labels_list = np.squeeze(np_labels_list)
182

183 # Jatetaan jaljelle vain tuoreimman ajanhetken ennusteet ja
tunnukset
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184 np_preds_list = np.delete(np_preds_list , slice(0, (
time_steps -1)), 1)

185 np_labels_list = np.delete(np_labels_list , slice(0, (
time_steps -1)), 1)

186

187 x_axis_width = num_batches*train_epochs
188 x_axis = np.linspace(1, x_axis_width , num=x_axis_width)
189

190 plt.ion()
191 plt.plot(x_axis , np_preds_list , ’-b’, label=’predictions ’)
192 plt.plot(x_axis , np_labels_list , ’-g’, label=’labels ’)
193 plt.title(’Training results ’)
194 plt.legend(loc=’upper right ’)
195 plt.draw()
196 plt.show()
197 print("---Sulje piirtoikkuna jatkaaksesi verkon testaukseen

---")
198 plt.ioff()
199 plt.show()
200

201 def verkon_tallennus ():
202 dirpath = os.getcwd ()
203 filename = input ("Syota tallennettavan mallin nimi: ")
204 extension = ".ckpt"
205 full_path = dirpath + "/" + filename + extension
206 save_path = tf.train.Saver ().save(sess , full_path)
207 print ("Model saved in path: %s" % save_path)
208

209 def testaus ():
210

211 print ("\n" + "Aloitetaan verkon testaus ." + "\n")
212

213 preds_list_test = []
214 labels_list_test = []
215 for epoch_idx in range(test_epochs - 1):
216 xs_test = x_test[:, :, epoch_idx]
217 ys_test = y_test[:, :, epoch_idx]
218

219 _current_state_test = np.zeros ((num_inputs , state_size)
)

220

221 print ("TEST EPOCH", epoch_idx)
222

223 # Lasketaan verkon ennusteet jokaiselle PID:n
ajanhetkelle (height -time_steps)

224 for batch_idx in range(num_batches):
225 start_idx = batch_idx
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226 end_idx = start_idx + time_steps
227

228 batchX_test = xs_test[:, start_idx:end_idx]
229 batchY_test = ys_test[:, start_idx:end_idx]
230

231 # Ajetaan verkko ilman train_stepia , jolloin
aiemmat painokertoimet pysyvat muuttumattomana

232 _loss_test , _current_state_test ,
_predictions_series_test , _labels_series_test =
sess.run([

233 loss , current_state , predictions_series ,
labels_series],

234 feed_dict ={x: batchX_test , y: batchY_test ,
init_state: _current_state_test })

235

236 # Tallennetaan ennusteet ja niita vastaavat
tunnukset omaan listaansa

237 preds_list_test.append(_predictions_series_test)
238 labels_list_test.append(_labels_series_test)
239

240 # Valitulostuksia ja testauksia varten
241 if batch_idx % 50 == 0:
242 print ("Step:", batch_idx , "Loss:", _loss_test)
243

244 # Lasketaan koko opetuksen MSE testidatan avulla
245 MSE_test = sess.run(
246 tf.reduce_mean(tf.losses.mean_squared_error(np.squeeze(

labels_list_test), np.squeeze(preds_list_test))))
247 print ("\n" + "Testaus valmis. MSE testidatalla :", MSE_test)
248

249 ’’’
250 Piirretaan kuva opetuksen tuloksista , jossa verrataan

tunnuksia ja ennusteita
251 ’’’
252

253 # Muokataan listasta numpy taulukko
254 np_preds_list_test = np.array(preds_list_test , dtype=np.

object)
255 np_labels_list_test = np.array(labels_list_test , dtype=np.

object)
256

257 # Poistetaan ylimaaraiset ykkoskokoiset dimensiot
258 np_preds_list_test = np.squeeze(np_preds_list_test)
259 np_labels_list_test = np.squeeze(np_labels_list_test)
260

261 # Jatetaan jaljelle vain tuoreimman ajanhetken ennusteet ja
tunnukset



Liite C: RNN-neuroverkko ja esiopetus

262 np_preds_list_test = np.delete(np_preds_list_test , slice(0,
(time_steps -1)), 1)

263 np_labels_list_test = np.delete(np_labels_list_test , slice
(0, (time_steps -1)), 1)

264

265 x_axis_width = num_batches *( test_epochs -1)
266 x_axis = np.linspace(1, x_axis_width , num=x_axis_width)
267

268 plt.plot(x_axis , np_preds_list_test , ’-b’, label=’test
predictions ’)

269 plt.plot(x_axis , np_labels_list_test , ’-g’, label=’test
labels ’)

270 plt.xlabel(’t’)
271 plt.title(’Testing results ’)
272 plt.legend(loc=’upper right ’)
273 print("---Sulje piirtoikkuna lopettaaksesi ajon ---")
274 plt.draw()
275 plt.show()
276 plt.ioff()
277 plt.show()
278

279 ’’’
280 KOODIN VARSINAINEN AJAMINEN ALKAA
281 ’’’
282

283 while True:
284 print ("Miten verkko valmistetaan ?" + "\n" + "1: Opetetaan

uusi verkko ")
285 print ("2: Ladataan esiopetettu verkko ja jatketaan sen

opetusta" + "\n" + "3: Ladataan valmis verkko ")
286 answer = input(" Valitse joko 1, 2 tai 3: ")
287 if (answer == "1") or (answer == "2") or (answer == "3"):
288 break
289 else:
290 print (" Vastaa vain numerolla 1, 2 tai 3.")
291 time.sleep (0.5)
292

293 if answer == "1":
294 # 1: Opetetaan uusi verkko ja testataan se
295 opetus ()
296 while True:
297 answer_save = input (" Tallennetaanko opetettu verkko? (y

/n): ")
298 if (answer_save == "y") or (answer_save == "n"):
299 break
300 else:
301 print (" Vastaa y tai n.")
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302 time.sleep (0.5)
303 if answer_save == "y":
304 verkon_tallennus ()
305 testaus ()
306 else:
307 testaus ()
308

309 elif answer == "2":
310 # 2: Ladataan esiopetettu verkko ja jatketaan sen opetusta ,

seka testataan
311 verkon_lataus ()
312 opetus ()
313 while True:
314 answer_save = input (" Tallennetaanko opetettu verkko? (y

/n): ")
315 if (answer_save == "y") or (answer_save == "n"):
316 break
317 else:
318 print(" Vastaa y tai n.")
319 time.sleep (0.5)
320 if answer_save == "y":
321 verkon_tallennus ()
322 testaus ()
323 else:
324 testaus ()
325

326 else:
327 # 3: Ladataan valmis verkko ja testataan
328 verkon_lataus ()
329 testaus ()
330

331

332 if __name__ == ’__main__ ’:
333 main()



LIITE D: LSTM-NEUROVERKKO JA ESIOPETUS

Pythonilla (3.6) ja Tensorflowlla (versio 1.13.0) rakennettu syväoppimissäätimessä
käytettävä LSTM-neuroverkko, jota voidaan opettaa PI-säätimen datalla, ja joka
voidaan edelleen tallentaa.

1 # Sovellus koodista: https :// gist.github.com/tomzo/
ba89494d34c953fc506f74c5f0c4e623

2 # Version 2.2 paivitykset (v1 verrattuna): uusi parametri ,
num_layers , eli kerrosten lkm , joten verkko o ny syva!

3 # ja lisatty opetusdatan alkuun nollat edustamaan puuttuvia
menneita ajanhetkia

4

5

6 import scipy.io as spio
7 import tensorflow as tf
8 import numpy as np
9 import os

10 import time
11 import matplotlib.pyplot as plt
12

13

14 def main():
15

16 # Tuodaan ja organisoidaan PID data
17 load_mat = spio.loadmat(’PID_data.mat ’) # load_mat = spio.

loadmat(’PID_data10k.mat ’)
18 pid_data = load_mat[’PID_data ’]
19

20 # Neuroverkon ja datan parametrit
21 state_size = 10 # Aktivaatiovektorin neuronien lukumaara
22 num_outputs = 1 # Erilaisten tunnusten lukumaara
23 num_inputs = 4 # PID syotteen parametrien lukumaara
24 time_steps = 5 # Monta aika -askelta verkossa lasketaan

taaksepain
25 num_layers = 2 # Verkon kerrosten lukumaara
26

27 # lisataan epochien alkuun time_steps -1 verran nollia , jotta
verkko laskee ohjauksen heti 1. ajanhetkesta alkaen

28 # (muutoin simulaatiossa pitaisi odottaa 5. ajanhetkeen etta
verkko laskee ensimmaisen ohjauksen)

29 zeros = np.zeros ((( time_steps -1), num_inputs , pid_data.shape
[2]))

30 pid_data = np.concatenate ((zeros , pid_data), axis =0)
31
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32 y = pid_data[:, 0, :] # PID saatimen 1. parametri
33 y_dot = pid_data[:, 1, :] # PID saatimen 2. parametri
34 u = -pid_data[:, 2, :] # PID saatimen vaste , seka 4. parametri
35 y_r = pid_data[:, 3, :] # PID saatimen 3. parametri
36

37 learning_rate = 0.001 # Oppimisnopeus
38 optimizer_func = tf.train.GradientDescentOptimizer #

Opetusfunc: AdagradOptimizer RMSPropOptimizer
GradientDescent

39 # height , epochs = pid_data.shape [0], 100 # vahemman epocheja
nopeaan ajoon; normaali ajo seuraavalla rivilla

40 height , epochs = pid_data.shape [0], pid_data.shape [2] # PID
datan korkeuden dimensio ja PID:n epochien lukumaara

41 train_data_percent = 0.8 # Kuinka suuri osa jaetaan
opetusdataksi

42 train_epochs = int(round(epochs * train_data_percent)) #
Opetusdatan epochien lukumaara

43 test_epochs = epochs - train_epochs
44 num_batches = height - time_steps # Batchin askeleet oikealle

opetus epochissa
45

46 # Funktio jakaa datan toivotussa suhteessa opetus ja
validiointidataksi

47 def data_divisor(data , lower_idx , upper_idx):
48 train_data = data[:, 0: lower_idx]
49 test_data = data[:, lower_idx + 1: upper_idx]
50 return train_data , test_data
51

52 # Valitaan ja jaetaan PID:n datasta syotteet ja vasteet
opetukseen ja testaukseen

53 y_pid_train , y_pid_test = data_divisor(y, train_epochs , epochs)
54 y_r_train , y_r_test = data_divisor(y_r , train_epochs , epochs)
55 y_dot_train , y_dot_test = data_divisor(y_dot , train_epochs ,

epochs)
56 u_train , u_test = data_divisor(u, train_epochs , epochs)
57

58 # Funktiolla viivastetaan u:ta yksi aika askel , jota kaytetaan
opetuksessa 4. inputtina

59 def data_delayer(data):
60 for data_epoch_idx in range(epochs):
61 data[:, data_epoch_idx] = np.insert(data [0:height -1,

data_epoch_idx], 0, 0)
62 return data
63

64 u_delayed = data_delayer(u)
65
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66 u_delayed_train , u_delayed_test = data_divisor(u_delayed ,
train_epochs , epochs)

67

68 x_train = np.array([ u_delayed_train , y_r_train , y_pid_train ,
y_dot_train ])

69 y_train = np.array([ u_train ])
70

71 x_test = np.array([ u_delayed_test , y_r_test , y_pid_test ,
y_dot_test ])

72 y_test = np.array([ u_test ])
73

74 ’’’
75 NEUROVERKON PAINOKERTOIMET JA KYNNYSARVOT
76 ’’’
77

78 w2 = tf.Variable(tf.random_normal ([ state_size , num_outputs ]))
# Tason 2 painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

79 w3 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_inputs , num_outputs ]))
# Ulostulon painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

80

81 b2 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_outputs ])) # Tason 2
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

82 b3 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_outputs ])) # Ulostulon
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

83

84 ’’’
85 NEUROVERKON RAKENTAMINEN JA SAKKOFUNKTIO
86 ’’’
87

88 # Placeholderit syotteille ja tunnuksille
89 x = tf.placeholder(tf.float32 , [num_inputs , time_steps ])
90 inputs_series = tf.split(x, time_steps , axis =1)
91 y = tf.placeholder(tf.float32 , [num_outputs , time_steps ])
92 labels_series = tf.unstack(y, axis =1)
93

94 init_state = tf.placeholder(tf.float32 , [num_layers , 2,
num_inputs , state_size ])

95

96 # Unstacking states to suit for Multilayer LSTM API
97 state_per_layer_list = tf.unstack(init_state , axis =0)
98 rnn_tuple_state = tuple(
99 [tf.nn.rnn_cell.LSTMStateTuple(state_per_layer_list[idx

][0], state_per_layer_list[idx ][1])
100 for idx in range(num_layers)]
101 )
102

103 # LSTM Forward passes
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104 stacked_rnn = []
105 for _ in range(num_layers):
106 stacked_rnn.append(tf.nn.rnn_cell.LSTMCell(state_size ,

state_is_tuple=True))
107

108 cell = tf.nn.rnn_cell.MultiRNNCell(stacked_rnn , state_is_tuple=
True)

109

110 states_series , current_state = tf.contrib.rnn.static_rnn(cell ,
inputs_series , initial_state=rnn_tuple_state)

111

112 pre_predictions_series = [tf.nn.sigmoid(tf.matmul(state , w2) +
b2) for state in states_series]

113 # Muokataan viela esivaste yhdistamalla sen y, y’, y_r ja u(t
-1) yhdeksi u:n ennusteeksi , eli verkon vasteeksi

114 predictions_series = [tf.add(tf.matmul(tf.transpose(
pre_prediction), w3), b3)

115 for pre_prediction in
pre_predictions_series]

116

117 losses = [tf.losses.mean_squared_error(tf.squeeze(prediction),
tf.squeeze(label))

118 for prediction , label in zip(predictions_series ,
labels_series)]

119 loss = tf.reduce_mean(losses)
120

121 optimizer = optimizer_func(learning_rate=learning_rate)
122 train_step = optimizer.minimize(loss)
123

124 sess = tf.InteractiveSession ()
125 tf.global_variables_initializer ().run()
126

127 def verkon_lataus ():
128 while True:
129 filename = input ("Syota ladattavan mallin nimi: ")
130 try:
131 dirpath = os.getcwd ()
132 extension = ".ckpt"
133 full_path = dirpath + "/" + filename + extension
134 tf.train.Saver().restore(sess , full_path)
135 print ("Model " + "\"" + filename + "\" " + "loaded

.")
136 break
137 except ValueError:
138 print (" Kansiosta ei loydy " + "\"" + filename + "\"

" + "-nimista mallia ")
139 time.sleep (0.5)
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140

141 def opetus ():
142

143 print ("\n" + "Aloitetaan verkon opetus ." + "\n")
144

145 loss_list = []
146 preds_list = []
147 labels_list = []
148

149 # Kaydaan PID:n datan epochit lapi
150 for epoch_idx in range(train_epochs):
151

152 xs = x_train[:, :, epoch_idx]
153 ys = y_train[:, :, epoch_idx]
154

155 _current_state = np.zeros(( num_layers , 2, num_inputs ,
state_size))

156

157 print ("EPOCH", epoch_idx)
158

159 # Kaydaan epochin ajanhetket lapi
160 for batch_idx in range(num_batches):
161 start_idx = batch_idx
162 end_idx = start_idx + time_steps
163

164 batchX = xs[:, start_idx:end_idx]
165 batchY = ys[:, start_idx:end_idx]
166

167 _loss , _train_step , _current_state ,
_predictions_series , _labels_series = sess.run(

168 [loss , train_step , current_state ,
predictions_series , labels_series],

169 feed_dict ={
170 x: batchX , y: batchY , init_state:

_current_state })
171

172 loss_list.append(_loss)
173 preds_list.append(_predictions_series)
174 labels_list.append(_labels_series)
175

176 if batch_idx % 100 == 0:
177 print("Step:", batch_idx , "Loss:", _loss)
178

179 # Poistetaan listoista ylimaaraiset ykkoskokoiset dimensiot
ja lasketaan MSE

180 MSE_train = sess.run(
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181 tf.reduce_mean(tf.losses.mean_squared_error(np.squeeze(
labels_list), np.squeeze(preds_list))))

182 print ("\n" + "Opetus valmis. MSE opetusdatalla :", MSE_train
)

183

184 ’’’
185 Piirretaan kuva opetuksen tuloksista , jossa verrataan

tunnuksia ja ennusteita
186 ’’’
187

188 # Muokataan listasta numpy taulukko
189 np_preds_list = np.array(preds_list , dtype=np.object)
190 np_labels_list = np.array(labels_list , dtype=np.object)
191

192 # Poistetaan ylimaaraiset ykkoskokoiset dimensiot
193 np_preds_list = np.squeeze(np_preds_list)
194 np_labels_list = np.squeeze(np_labels_list)
195

196 # Jatetaan jaljelle vain tuoreimman ajanhetken ennusteet ja
tunnukset

197 np_preds_list = np.delete(np_preds_list , slice(0, (
time_steps -1)), 1)

198 np_labels_list = np.delete(np_labels_list , slice(0, (
time_steps -1)), 1)

199

200 x_axis_width = num_batches*train_epochs
201 x_axis = np.linspace(1, x_axis_width , num=x_axis_width)
202

203 plt.ion()
204 plt.plot(x_axis , np_preds_list , ’-b’, label=’predictions ’)
205 plt.plot(x_axis , np_labels_list , ’-g’, label=’labels ’)
206 plt.title(’Training results ’)
207 plt.legend(loc=’upper right ’)
208 plt.draw()
209 plt.show()
210 print("---Sulje piirtoikkuna jatkaaksesi verkon testaukseen

---")
211 plt.ioff()
212 plt.show()
213

214 def verkon_tallennus ():
215 dirpath = os.getcwd ()
216 filename = input ("Syota tallennettavan mallin nimi: ")
217 extension = ".ckpt"
218 full_path = dirpath + "/" + filename + extension
219 save_path = tf.train.Saver ().save(sess , full_path)
220 print ("Model saved in path: %s" % save_path)
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221

222 def testaus ():
223

224 print ("\n" + "Aloitetaan verkon testaus ." + "\n")
225

226 preds_list_test = []
227 labels_list_test = []
228 for epoch_idx in range(test_epochs - 1):
229 xs_test = x_test[:, :, epoch_idx]
230 ys_test = y_test[:, :, epoch_idx]
231

232 _current_state_test = np.zeros ((num_layers , 2,
num_inputs , state_size))

233

234 print ("TEST EPOCH", epoch_idx)
235

236 # Lasketaan verkon ennusteet jokaiselle PID:n
ajanhetkelle (height -time_steps)

237 for batch_idx in range(height - time_steps):
238 start_idx = batch_idx
239 end_idx = start_idx + time_steps
240

241 batchX_test = xs_test[:, start_idx:end_idx]
242 batchY_test = ys_test[:, start_idx:end_idx]
243

244 # Ajetaan verkko ilman train_stepia , jolloin
aiemmat painokertoimet pysyvat muuttumattomana

245 _loss_test , _current_state_test ,
_predictions_series_test , _labels_series_test =
sess.run(

246 [loss , current_state , predictions_series ,
labels_series],

247 feed_dict ={
248 x: batchX_test , y: batchY_test , init_state:

_current_state_test })
249

250 # Tallennetaan ennusteet ja niita vastaavat
tunnukset omaan listaansa

251 preds_list_test.append(_predictions_series_test)
252 labels_list_test.append(_labels_series_test)
253

254 # Valitulostuksia ja testauksia varten
255

256 if batch_idx % 50 == 0:
257 print("Step:", batch_idx , "Loss:", _loss_test)
258

259 # Lasketaan koko opetuksen MSE testidatan avulla
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260 MSE_test = sess.run(
261 tf.reduce_mean(tf.losses.mean_squared_error(np.squeeze(

labels_list_test), np.squeeze(preds_list_test))))
262 print ("\n" + "Testaus valmis. MSE testidatalla :", MSE_test)
263

264 ’’’
265 Piirretaan kuva opetuksen tuloksista , jossa verrataan

tunnuksia ja ennusteita
266 ’’’
267

268 # Muokataan listasta numpy taulukko
269 np_preds_list_test = np.array(preds_list_test , dtype=np.

object)
270 np_labels_list_test = np.array(labels_list_test , dtype=np.

object)
271

272 # Poistetaan ylimaaraiset ykkoskokoiset dimensiot
273 np_preds_list_test = np.squeeze(np_preds_list_test)
274 np_labels_list_test = np.squeeze(np_labels_list_test)
275

276 # Jatetaan jaljelle vain tuoreimman ajanhetken ennusteet ja
tunnukset

277 np_preds_list_test = np.delete(np_preds_list_test , slice(0,
(time_steps -1)), 1)

278 np_labels_list_test = np.delete(np_labels_list_test , slice
(0, (time_steps -1)), 1)

279

280 x_axis_width = (height - time_steps)*( test_epochs -1)
281 x_axis = np.linspace(1, x_axis_width , num=x_axis_width)
282

283 plt.plot(x_axis , np_preds_list_test , ’-b’, label=’test
predictions ’)

284 plt.plot(x_axis , np_labels_list_test , ’-g’, label=’test
labels ’)

285 plt.xlabel(’t’)
286 plt.title(’Testing results ’)
287 plt.legend(loc=’upper right ’)
288 print("---Sulje piirtoikkuna lopettaaksesi ajon ---")
289 plt.draw()
290 plt.show()
291 plt.ioff()
292 plt.show()
293

294 ’’’
295 KOODIN VARSINAINEN AJAMINEN ALKAA
296 ’’’
297
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298 while True:
299 print ("Miten verkko valmistetaan ?" + "\n" + "1: Opetetaan

uusi verkko ")
300 print ("2: Ladataan esiopetettu verkko ja jatketaan sen

opetusta" + "\n" + "3: Ladataan valmis verkko ")
301 answer = input(" Valitse joko 1, 2 tai 3: ")
302 if (answer == "1") or (answer == "2") or (answer == "3"):
303 break
304 else:
305 print (" Vastaa vain numerolla 1, 2 tai 3.")
306 time.sleep (0.5)
307

308 if answer == "1":
309 # 1: Opetetaan uusi verkko ja testataan se
310 opetus ()
311 while True:
312 answer_save = input (" Tallennetaanko opetettu verkko? (y

/n): ")
313 if (answer_save == "y") or (answer_save == "n"):
314 break
315 else:
316 print(" Vastaa y tai n.")
317 time.sleep (0.5)
318 if answer_save == "y":
319 verkon_tallennus ()
320 testaus ()
321 else:
322 testaus ()
323

324 elif answer == "2":
325 # 2: Ladataan esiopetettu verkko ja jatketaan sen opetusta ,

seka testataan
326 verkon_lataus ()
327 opetus ()
328 while True:
329 answer_save = input (" Tallennetaanko opetettu verkko? (y

/n): ")
330 if (answer_save == "y") or (answer_save == "n"):
331 break
332 else:
333 print (" Vastaa y tai n.")
334 time.sleep (0.5)
335 if answer_save == "y":
336 verkon_tallennus ()
337 testaus ()
338 else:
339 testaus ()
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340

341 else:
342 # 3: Ladataan valmis verkko ja testataan
343 verkon_lataus ()
344 testaus ()
345

346

347 if __name__ == ’__main__ ’:
348 main()
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JATKO-OPETUS

Liitteen B MLP-verkon simulaatio ja jatko-opetus.
1 # Simuloidaan tilannetta , jossa ohjataan harmonista varahtelijaa

MLP syvaoppimissaatimella ja PI-saatimella
2 # v2 opetus pid -saatimella simulaation ohessa
3 # Pohjautuu MLP v2.2 neuroverkkoon
4

5 # Simulaation tiivistetty kuvaus:
6 # Generoidaan y_r ja alkuarvot x = [y, y’]
7 # Aloitetaan looppi , jossa kaydaan 250 ajanhetkea , t = linspace(0,

100, 250):
8 # 1. ajetaan varahtelijaa 1/250 inkrementti eteenpain ohjauksella u

, jolloin saadaan y ja y’
9 # 2. ajetaan syvaoppimissaadin , jonka syotteena vakio y_r ,

varahtelijan ulostulo y, y’ ja edellisen ajanhetken ohjaus u
10 # 3. neuroverkko laskee uuden ohjauksen u, joka syotetaan taas

loopin alussa varahtelijaan
11

12 from scipy.integrate import odeint
13 import random
14 import tensorflow as tf
15 import numpy as np
16 import os
17 import time
18 import matplotlib.pyplot as plt
19

20 ’’’
21 HARMONINEN OSKILLAATTORI
22 ’’’
23

24

25 # harmonic oscillator: theta ’’(t) + k*theta ’(t) + c*theta(t) = u(t)
26 # convert to system of 1st order equations
27 # theta ’(t) = omega(t)
28 # omega ’(t) = -k*omega(t) - c*sin(theta(t)) + u(t)
29

30 k = 1
31 c = 1
32

33

34 def harmonic(_x , _, _k , _c , _u):
35 theta , omega = _x
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36 dxdt = [omega , -_k*omega - _c*theta + _u]
37 return dxdt
38

39

40 ’’’
41 PID -SAADIN
42 ’’’
43

44 # z’ = G*(y(t)-y_r)
45 # u = K*z
46

47 G = 0.1
48 K = -1
49

50

51 def PID_saadin(_z , _, _G , _y , _y_r):
52 dzdt = [_G*(_y -_y_r)]
53 return dzdt
54

55

56 ’’’
57 SYVAOPPIMISSAATIMEN NEUROVERKON ALUSTUS
58 ’’’
59

60 # Neuroverkon ja datan parametrit
61 time_steps = 1 # MLP verkossa yksi askel (nykyhetki)
62 state_size = 10 # Aktivaatiovektorin neuronien lukumaara
63 num_outputs = 1 # Erilaisten tunnusten lukumaara
64 num_inputs = 4 # PID syotteen parametrien lukumaara
65 optimizer_func = tf.train.GradientDescentOptimizer # Opetusfunc:

AdagradOptimizer RMSPropOptimizer GradientDescent
66 learning_rate = 0.01 # Oppimisnopeus
67

68 w1 = tf.Variable(tf.random_normal ([ state_size + 1, state_size ])) #
Tason 1 painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

69 w2 = tf.Variable(tf.random_normal ([ state_size , num_outputs ])) #
Tason 2 painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

70 w3 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_inputs , num_outputs ])) #
Ulostulon painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

71

72 b1 = tf.Variable(tf.random_normal ([ state_size ])) # Tason 1
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

73 b2 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_outputs ])) # Tason 2
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

74 b3 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_outputs ])) # Ulostulon
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

75
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76 # Placeholderit syotteille ja tunnuksille
77 x = tf.placeholder(tf.float32 , [num_inputs , time_steps ])
78 inputs_series = tf.unstack(x, axis =1)
79 y = tf.placeholder(tf.float32 , [num_outputs , time_steps ])
80 labels_series = tf.unstack(y, axis =1)
81

82 init_state = tf.placeholder(tf.float32 , [num_inputs , state_size ])
83 # Lasketaan aktivaatiovektorien arvot ja tallennetaan ne listaan

states_series
84 previous_state = init_state
85 states_series = []
86

87 for current_input in inputs_series:
88 current_input = tf.reshape(current_input , [num_inputs , 1])
89 # Yhdistetaan nykyinen ja edellinen ajanhetki , jolloin riittaa

laskea yksi matriisitulo kahden sijaan
90 input_and_state_concatenated = tf.concat ([ current_input ,

previous_state], 1)
91 # Lasketaan aktivaatiovektorin arvo
92 current_state = tf.nn.sigmoid(tf.add(tf.matmul(

input_and_state_concatenated , w1), b1))
93 states_series.append(current_state)
94 previous_state = current_state
95

96 pre_predictions_series = [tf.nn.sigmoid(tf.matmul(state , w2) + b2)
for state in states_series]

97 # Muokataan viela esivaste yhdistamalla sen y, y’, y_r ja u(t-1)
yhdeksi u:n ennusteeksi , eli verkon vasteeksi

98 predictions_series = [(tf.matmul(tf.transpose(pre_prediction), w3)
+ b3) for pre_prediction in pre_predictions_series]

99

100 losses = [tf.losses.mean_squared_error(tf.squeeze(prediction), tf.
squeeze(label))

101 for prediction , label in zip(predictions_series ,
labels_series)]

102 loss = tf.reduce_mean(losses)
103

104 optimizer = optimizer_func(learning_rate=learning_rate)
105 train_step = optimizer.minimize(loss)
106

107 sess = tf.InteractiveSession ()
108 tf.global_variables_initializer ().run()
109

110 ’’’
111 SYVAOPPIMISSAATIMEN NEUROVERKON PARAMETRIEN LATAUS
112 ’’’
113
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114

115 def verkon_lataus ():
116 while True:
117 filename = input ("Syota ladattavan mallin nimi: ")
118 try:
119 dirpath = os.getcwd ()
120 extension = ".ckpt"
121 full_path = dirpath + "/" + filename + extension
122 tf.train.Saver().restore(sess , full_path)
123 print ("Model " + "\"" + filename + "\" " + "loaded .")
124 break
125 except ValueError:
126 print (" Kansiosta ei loydy " + "\"" + filename + "\" " +

"-nimista mallia ")
127 time.sleep (0.5)
128

129

130 verkon_lataus ()
131

132

133 def syvaoppimissaadin_opetus(_u_list , _y_r_list , _y_list ,
_y_dot_list , _u_i_list , _current_state):

134

135 x_test = np.array([_u_list , _y_r_list , _y_list , _y_dot_list ])
136

137 batchX_test = []
138

139 # valitaan saatimen syotteeksi time_steps viimeisinta
140 for j in x_test:
141 batchX_test.append(j[-time_steps :])
142

143 batchX_test = np.expand_dims(np.squeeze(batchX_test), axis =1)
144

145 batchY = [_u_i_list[-time_steps :]] # valitaan time -steps
viimeisinta tunnusta

146

147 # Ajetaan verkko ja opetetaan sita
148 _loss , _train_step , _current_state , _predictions_series ,

_labels_series = sess.run([
149 loss , train_step , current_state , predictions_series ,

labels_series], feed_dict ={
150 x: batchX_test , y: batchY , init_state: _current_state })
151

152 # palautetaan laskettu tuorein u
153 _u = np.squeeze(_predictions_series)
154

155 return _u , _current_state
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156

157

158 ’’’
159 SAATOPROSESSIN ALUSTUS
160 ’’’
161

162 steps = 250
163 t = np.linspace(0, 100, steps)
164

165

166 class lahtoarvot:
167

168 def __init__(self):
169 self.u_list = []
170 self.y_list = []
171 self.y_dot_list = []
172 self.y_r_list = []
173 self.u_i_list = []
174 self.y_r = random.randint(-5, 5)
175 self.z = 0
176 self.x = np.array([ random.randint(-5, 5), random.randint

(-5, 5)])
177 self.u = K * self.z
178

179

180 ’’’
181 SYVAOPPIMISSAATIMEN - dl - SIMULAATIO
182 ’’’
183

184 # lisataan listan alkuun time_steps -1 nollaa edustamaan
neuroverkolle edellisia ajanhetkia , jotta syvaoppimissaadin

185 # laskee ohjauksen jo ensimmaisesta ajanhetkesta alkaen (
neuroverkko vaatii nykyhetken ja 4 edellista inputiksi)

186 zerosteps = [0] * (time_steps - 1)
187 training_loops = 1000
188

189 for j in range(training_loops):
190 dl = lahtoarvot ()
191

192 print (" Opetuskierros: ", j, "Lahtoarvot :", dl.y_r , dl.x[0], dl.
x[1], dl.u)

193 lahtoarvo_save = [dl.y_r , dl.x[0], dl.x[1], dl.u]
194

195 dl.u_list.extend(zerosteps)
196 dl.y_list.extend(zerosteps)
197 dl.y_dot_list.extend(zerosteps)
198 dl.y_r_list.extend(zerosteps)
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199 dl.u_i_list.extend(zerosteps)
200

201 current_state_dl = np.zeros(( num_inputs , state_size))
202 u_i = 0
203

204 # Saatoprosessi syvaoppimissaatimella
205 for i in range(steps -1):
206 t_step = t[i:(i+2)]
207

208 dl.u_list.append(dl.u)
209 dl.y_list.append(dl.x[0])
210 dl.y_dot_list.append(dl.x[1])
211 dl.y_r_list.append(dl.y_r)
212

213 # harmoninen_varahtelija
214 _, dl.x = odeint(harmonic , dl.x, t_step , args=(k, c, dl.u))
215

216 # Lasketaan PID saatimen ohjaus tunnukseksi
syvaoppimissaatimelle

217 _, dl.z = odeint(PID_saadin , dl.z, t_step , args=(G, dl.x
[0], dl.y_r))

218 u_i = dl.z[0] * K
219 dl.u_i_list.append(u_i)
220

221 # syvaoppimissaadin
222 dl.u, current_state_dl = syvaoppimissaadin_opetus(dl.u_list

, dl.y_r_list , dl.y_list , dl.y_dot_list , dl.u_i_list ,
current_state_dl)

223

224 dl.u_list.append(dl.u)
225 dl.y_list.append(dl.x[0])
226 dl.y_dot_list.append(dl.x[1])
227 dl.y_r_list.append(dl.y_r)
228 dl.u_i_list.append(u_i)
229

230 ’’’
231 PID -SAATIMEN - pid - SIMULAATIO
232 ’’’
233

234 pid = lahtoarvot ()
235 pid.y_r , pid.x[0], pid.x[1], pid.u = lahtoarvo_save
236

237 print ("PI-vertaus , LAHTOARVOT :", pid.y_r , pid.x[0], pid.x[1], pid.u
)

238

239 # Saatoprosessi PID -saatimella
240 for i in range(steps -1):
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241 t_step = t[i:(i+2)]
242

243 pid.u_list.append(pid.u)
244 pid.y_list.append(pid.x[0])
245 pid.y_dot_list.append(pid.x[1])
246 pid.y_r_list.append(pid.y_r)
247

248 # harmoninen_varahtelija
249 _, pid.x = odeint(harmonic , pid.x, t_step , args=(k, c, pid.u))
250

251 # PID saadin
252 _, pid.z = odeint(PID_saadin , pid.z, t_step , args=(G, pid.x[0],

pid.y_r))
253

254 pid.u = pid.z[0]*K
255

256 pid.u_list.append(pid.u)
257 pid.y_list.append(pid.x[0])
258 pid.y_dot_list.append(pid.x[1])
259 pid.y_r_list.append(pid.y_r)
260

261 ’’’
262 PIIRRETAAN KUVAT TULOKSISTA
263 ’’’
264

265 plt.figure(figsize =(10, 5))
266

267

268 plt.subplot(1, 2, 1) # jos piirretaan kaksi kuvaajaa
269 plt.title(’MLP syvaoppimissaadetty varahtelija ’)
270 # listojen indeksin time_steps ajanhetki on ensimmainen simulaation

ajanhetki
271 plt.plot(t, dl.y_list [( time_steps - 1):], ’b’, label=’y(t) ’)
272 plt.plot(t, dl.y_dot_list [( time_steps - 1):], ’g’, label=’yÂ´(t) ’)
273 plt.plot(t, dl.y_r_list [( time_steps - 1):], ’r’, label=’y_r ’)
274 plt.plot(t, dl.u_list [( time_steps - 1):], ’m’, label=’u(t) ’)
275 plt.plot(t, dl.u_i_list [( time_steps - 1):], ’c’, label=’u_i(t) ’)
276 plt.legend(loc=’best ’)
277 plt.xlabel(’t’)
278 plt.grid()
279

280 plt.subplot(1, 2, 2) # jos piirretaan kolme kuvaajaa
281 # plt.subplot(1, 1, 1) # jos halutaan piirtaa vain tama kuva
282 plt.title(’PI -saadetty varahtelija ’)
283 plt.plot(t, pid.y_list , ’b’, label=’y(t) ’)
284 plt.plot(t, pid.y_dot_list , ’g’, label=’yÂ´(t) ’)
285 plt.plot(t, pid.y_r_list , ’r’, label=’y_r ’)
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286 plt.plot(t, pid.u_list , ’m’, label=’u(t) ’)
287 plt.legend(loc=’best ’)
288 plt.xlabel(’t’)
289 plt.grid()
290

291 plt.show()
292

293

294 ’’’
295 TALLENNETAAN OPETETTU VERKKO
296 ’’’
297

298

299 def verkon_tallennus ():
300 dirpath = os.getcwd ()
301 filename = input ("Syota tallennettavan mallin nimi: ")
302 extension = ".ckpt"
303 full_path = dirpath + "/" + filename + extension
304 save_path = tf.train.Saver ().save(sess , full_path)
305 print ("Model saved in path: %s" % save_path)
306

307

308 while True:
309 answer_save = input (" Tallennetaanko opetettu verkko? (y/n): ")
310 if (answer_save == "y") or (answer_save == "n"):
311 break
312 else:
313 print (" Vastaa y tai n.")
314 time.sleep (0.5)
315

316 if answer_save == "y":
317 verkon_tallennus ()
318 else:
319 pass



LIITE F: RNN-VERKON SIMULAATIO JA
JATKO-OPETUS

Liitteen C RNN-verkon simulaatio ja jatko-opetus.
1 # Simuloidaan tilannetta , jossa ohjataan harmonista varahtelijaa

RNN syvaoppimissaatimella ja PI-saatimella
2 # v2 opetus pid -saatimella simulaation ohessa
3 # Pohjautuu RNN v10.2 neuroverkkoon
4

5 # Simulaation tiivistetty kuvaus:
6 # Generoidaan y_r ja alkuarvot x = [y, y’]
7 # Aloitetaan looppi , jossa kaydaan 250 ajanhetkea , t = linspace(0,

100, 250):
8 # 1. ajetaan varahtelijaa 1/250 inkrementti eteenpain ohjauksella u

, jolloin saadaan y ja y’
9 # 2. ajetaan syvaoppimissaadin , jonka syotteena vakio y_r ,

varahtelijan ulostulo y, y’ ja edellisen ajanhetken ohjaus u
10 # 3. neuroverkko laskee uuden ohjauksen u, joka syotetaan taas

loopin alussa varahtelijaan
11

12 from scipy.integrate import odeint
13 import random
14 import tensorflow as tf
15 import numpy as np
16 import os
17 import time
18 import matplotlib.pyplot as plt
19

20 ’’’
21 HARMONINEN OSKILLAATTORI
22 ’’’
23

24

25 # harmonic oscillator: theta ’’(t) + k*theta ’(t) + c*theta(t) = u(t)
26 # convert to system of 1st order equations
27 # theta ’(t) = omega(t)
28 # omega ’(t) = -k*omega(t) - c*sin(theta(t)) + u(t)
29

30 k = 1
31 c = 1
32

33

34 def harmonic(_x , _, _k , _c , _u):
35 theta , omega = _x
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36 dxdt = [omega , -_k*omega - _c*theta + _u]
37 return dxdt
38

39

40 ’’’
41 PID -SAADIN
42 ’’’
43

44 # z’ = G*(y(t)-y_r)
45 # u = K*z
46

47 G = 0.1
48 K = -1
49

50

51 def PID_saadin(_z , _, _G , _y , _y_r):
52 dzdt = [_G*(_y -_y_r)]
53 return dzdt
54

55

56 ’’’
57 SYVAOPPIMISSAATIMEN NEUROVERKON ALUSTUS
58 ’’’
59

60 # Neuroverkon ja datan parametrit
61 time_steps = 5 # Monta aika -askelta RNN verkossa lasketaan

taaksepain
62 state_size = 10 # Aktivaatiovektorin neuronien lukumaara
63 num_outputs = 1 # Erilaisten tunnusten lukumaara
64 num_inputs = 4 # PID syotteen parametrien lukumaara
65 optimizer_func = tf.train.GradientDescentOptimizer # Opetusfunc:

AdagradOptimizer RMSPropOptimizer GradientDescent
66 learning_rate = 0.01 # Oppimisnopeus
67

68 w2 = tf.Variable(tf.random_normal ([ state_size , num_outputs ])) #
Tason 2 painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

69 w3 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_inputs , num_outputs ])) #
Ulostulon painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

70 b2 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_outputs ])) # Tason 2
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

71 b3 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_outputs ])) # Ulostulon
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

72

73 # Placeholderit syotteille ja tunnuksille
74 x = tf.placeholder(tf.float32 , [num_inputs , time_steps ])
75 inputs_series = tf.split(x, time_steps , axis =1)
76
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77 y = tf.placeholder(tf.float32 , [num_outputs , time_steps ]) # tunnus
y on nyt ideaalinen saato

78 labels_series = tf.unstack(y, axis =1)
79

80 init_state = tf.placeholder(tf.float32 , [num_inputs , state_size ])
81

82 # RNN Forward pass
83 cell = tf.keras.layers.SimpleRNNCell(state_size)
84 states_series , current_state = tf.contrib.rnn.static_rnn(cell ,

inputs_series , init_state)
85

86 pre_predictions_series = [tf.nn.sigmoid(tf.matmul(state , w2) + b2)
for state in states_series]

87 # Muokataan viela esivaste yhdistamalla sen y, y’, y_r ja u(t-1)
yhdeksi u:n ennusteeksi , eli verkon vasteeksi

88 predictions_series = [tf.add(tf.matmul(tf.transpose(pre_prediction)
, w3), b3)

89 for pre_prediction in pre_predictions_series]
90

91 # lasketaan virhe y-y’
92 losses = [tf.losses.mean_squared_error(tf.squeeze(prediction), tf.

squeeze(label))
93 for prediction , label in zip(predictions_series ,

labels_series)]
94 loss = tf.reduce_mean(losses)
95

96 optimizer = optimizer_func(learning_rate=learning_rate)
97 train_step = optimizer.minimize(loss)
98

99 sess = tf.InteractiveSession ()
100 tf.global_variables_initializer ().run()
101

102 ’’’
103 SYVAOPPIMISSAATIMEN NEUROVERKON PARAMETRIEN LATAUS
104 ’’’
105

106

107 def verkon_lataus ():
108 while True:
109 filename = input ("Syota ladattavan mallin nimi: ")
110 try:
111 dirpath = os.getcwd ()
112 extension = ".ckpt"
113 full_path = dirpath + "/" + filename + extension
114 tf.train.Saver().restore(sess , full_path)
115 print ("Model " + "\"" + filename + "\" " + "loaded .")
116 break
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117 except ValueError:
118 print(" Kansiosta ei loydy " + "\"" + filename + "\" " +

"-nimista mallia ")
119 time.sleep (0.5)
120

121

122 verkon_lataus ()
123

124

125 def syvaoppimissaadin_opetus(_u_list , _y_r_list , _y_list ,
_y_dot_list , _u_i_list , _current_state):

126

127 x_test = np.array([_u_list , _y_r_list , _y_list , _y_dot_list ])
128

129 batchX_test = []
130

131 # valitaan saatimen syotteeksi time_steps viimeisinta
132 for j in x_test:
133 batchX_test.append(j[-time_steps :])
134

135 batchX_test = np.squeeze(batchX_test)
136

137 batchY = [_u_i_list[-time_steps :]] # valitaan time -steps
viimeisinta tunnusta

138

139 # Ajetaan verkko ja opetetaan sita
140 _loss , _train_step , _current_state , _predictions_series ,

_labels_series = sess.run([
141 loss , train_step , current_state , predictions_series ,

labels_series], feed_dict ={
142 x: batchX_test , y: batchY , init_state: _current_state })
143

144 # palautetaan laskettu tuorein u
145 _u = np.squeeze(_predictions_series)[-1]
146

147 return _u , _current_state
148

149

150 ’’’
151 SAATOPROSESSIN ALUSTUS
152 ’’’
153

154 steps = 250
155 t = np.linspace(0, 100, steps)
156

157

158 class lahtoarvot:
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159

160 def __init__(self):
161 self.u_list = []
162 self.y_list = []
163 self.y_dot_list = []
164 self.y_r_list = []
165 self.u_i_list = []
166 self.y_r = random.randint(-5, 5)
167 self.z = 0
168 self.x = np.array([ random.randint(-5, 5), random.randint

(-5, 5)])
169 self.u = K * self.z
170

171

172 ’’’
173 SYVAOPPIMISSAATIMEN - dl - SIMULAATIO
174 ’’’
175

176 # lisataan listan alkuun time_steps -1 nollaa edustamaan
neuroverkolle edellisia ajanhetkia , jotta syvaoppimissaadin

177 # laskee ohjauksen jo ensimmaisesta ajanhetkesta alkaen (
neuroverkko vaatii nykyhetken ja 4 edellista inputiksi)

178 zerosteps = [0] * (time_steps - 1)
179 training_loops = 1000
180

181 for j in range(training_loops):
182 dl = lahtoarvot ()
183

184 print (" Opetuskierros: ", j, "Lahtoarvot :", dl.y_r , dl.x[0], dl.
x[1], dl.u)

185 lahtoarvo_save = [dl.y_r , dl.x[0], dl.x[1], dl.u]
186

187 dl.u_list.extend(zerosteps)
188 dl.y_list.extend(zerosteps)
189 dl.y_dot_list.extend(zerosteps)
190 dl.y_r_list.extend(zerosteps)
191 dl.u_i_list.extend(zerosteps)
192

193 current_state_dl = np.zeros(( num_inputs , state_size))
194 u_i = 0
195

196 # Saatoprosessi syvaoppimissaatimella
197 for i in range(steps -1):
198 t_step = t[i:(i+2)]
199

200 dl.u_list.append(dl.u)
201 dl.y_list.append(dl.x[0])
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202 dl.y_dot_list.append(dl.x[1])
203 dl.y_r_list.append(dl.y_r)
204

205 # harmoninen_varahtelija
206 _, dl.x = odeint(harmonic , dl.x, t_step , args=(k, c, dl.u))
207

208 # Lasketaan PID saatimesta label syvaoppimissaatimelle
209 _, dl.z = odeint(PID_saadin , dl.z, t_step , args=(G, dl.x

[0], dl.y_r))
210 u_i = dl.z[0] * K
211 dl.u_i_list.append(u_i)
212

213 # syvaoppimissaadin
214 dl.u, current_state_dl = syvaoppimissaadin_opetus(dl.u_list

, dl.y_r_list , dl.y_list , dl.y_dot_list , dl.u_i_list ,
current_state_dl)

215

216 dl.u_list.append(dl.u)
217 dl.y_list.append(dl.x[0])
218 dl.y_dot_list.append(dl.x[1])
219 dl.y_r_list.append(dl.y_r)
220 dl.u_i_list.append(u_i)
221

222 ’’’
223 PID -SAATIMEN - pid - SIMULAATIO
224 ’’’
225

226 pid = lahtoarvot ()
227 pid.y_r , pid.x[0], pid.x[1], pid.u = lahtoarvo_save
228

229 print ("PI-vertaus , LAHTOARVOT :", pid.y_r , pid.x[0], pid.x[1], pid.u
)

230

231 # Saatoprosessi PID -saatimella
232 for i in range(steps -1):
233 t_step = t[i:(i+2)]
234

235 pid.u_list.append(pid.u)
236 pid.y_list.append(pid.x[0])
237 pid.y_dot_list.append(pid.x[1])
238 pid.y_r_list.append(pid.y_r)
239

240 # harmoninen_varahtelija
241 _, pid.x = odeint(harmonic , pid.x, t_step , args=(k, c, pid.u))
242

243 # PID saadin
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244 _, pid.z = odeint(PID_saadin , pid.z, t_step , args=(G, pid.x[0],
pid.y_r))

245

246 pid.u = pid.z[0]*K
247

248 pid.u_list.append(pid.u)
249 pid.y_list.append(pid.x[0])
250 pid.y_dot_list.append(pid.x[1])
251 pid.y_r_list.append(pid.y_r)
252

253 ’’’
254 PIIRRETAAN KUVAT TULOKSISTA
255 ’’’
256

257 plt.figure(figsize =(10, 5))
258

259

260 plt.subplot(1, 2, 1)
261 plt.title(’RNN syvaoppimissaadetty varahtelija ’)
262 # listojen indeksin time_steps ajanhetki on ensimmainen simulaation

ajanhetki
263 plt.plot(t, dl.y_list [( time_steps - 1):], ’b’, label=’y(t) ’)
264 plt.plot(t, dl.y_dot_list [( time_steps - 1):], ’g’, label=’yÂ´(t) ’)
265 plt.plot(t, dl.y_r_list [( time_steps - 1):], ’r’, label=’y_r ’)
266 plt.plot(t, dl.u_list [( time_steps - 1):], ’m’, label=’u(t) ’)
267 plt.plot(t, dl.u_i_list [( time_steps - 1):], ’c’, label=’u_i(t) ’)
268 plt.legend(loc=’best ’)
269 plt.xlabel(’t’)
270 plt.grid()
271

272 plt.subplot(1, 2, 2)
273 plt.title(’PI -saadetty varahtelija ’)
274 plt.plot(t, pid.y_list , ’b’, label=’y(t) ’)
275 plt.plot(t, pid.y_dot_list , ’g’, label=’yÂ´(t) ’)
276 plt.plot(t, pid.y_r_list , ’r’, label=’y_r ’)
277 plt.plot(t, pid.u_list , ’m’, label=’u(t) ’)
278 plt.legend(loc=’best ’)
279 plt.xlabel(’t’)
280 plt.grid()
281

282 plt.show()
283

284 ’’’
285 TALLENNETAAN OPETETTU VERKKO
286 ’’’
287

288
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289 def verkon_tallennus ():
290 dirpath = os.getcwd ()
291 filename = input ("Syota tallennettavan mallin nimi: ")
292 extension = ".ckpt"
293 full_path = dirpath + "/" + filename + extension
294 save_path = tf.train.Saver ().save(sess , full_path)
295 print ("Model saved in path: %s" % save_path)
296

297

298 while True:
299 answer_save = input (" Tallennetaanko opetettu verkko? (y/n): ")
300 if (answer_save == "y") or (answer_save == "n"):
301 break
302 else:
303 print (" Vastaa y tai n.")
304 time.sleep (0.5)
305

306 if answer_save == "y":
307 verkon_tallennus ()
308 else:
309 pass



LIITE G: LSTM-VERKON SIMULAATIO JA
JATKO-OPETUS

Liitteen D LSTM-verkon simulaatio ja jatko-opetus.
1 # Simuloidaan tilannetta , jossa ohjataan harmonista varahtelijaa

LSTM syvaoppimissaatimella ja PI -saatimella
2 # v2 opetus pid -saatimella simulaation ohessa
3 # Pohjautuu LSTM v2.2 neuroverkkoon
4

5 # Simulaation tiivistetty kuvaus:
6 # Generoidaan y_r ja alkuarvot x = [y, y’]
7 # Aloitetaan looppi , jossa kaydaan 250 ajanhetkea , t = linspace(0,

100, 250):
8 # 1. ajetaan varahtelijaa 1/250 inkrementti eteenpain ohjauksella u

, jolloin saadaan y ja y’
9 # 2. ajetaan syvaoppimissaadin , jonka syotteena vakio y_r ,

varahtelijan ulostulo y, y’ ja edellisen ajanhetken ohjaus u
10 # 3. neuroverkko laskee uuden ohjauksen u, joka syotetaan taas

loopin alussa varahtelijaan
11

12 from scipy.integrate import odeint
13 import random
14 import tensorflow as tf
15 import numpy as np
16 import os
17 import time
18 import matplotlib.pyplot as plt
19

20 ’’’
21 HARMONINEN OSKILLAATTORI
22 ’’’
23

24

25 # harmonic oscillator: theta ’’(t) + k*theta ’(t) + c*theta(t) = u(t)
26 # convert to system of 1st order equations
27 # theta ’(t) = omega(t)
28 # omega ’(t) = -k*omega(t) - c*sin(theta(t)) + u(t)
29

30 k = 1
31 c = 1
32

33

34 def harmonic(_x , _, _k , _c , _u):
35 theta , omega = _x
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36 dxdt = [omega , -_k*omega - _c*theta + _u]
37 return dxdt
38

39

40 ’’’
41 PID -SAADIN
42 ’’’
43

44 # z’ = G*(y(t)-y_r)
45 # u = K*z
46

47 G = 0.1
48 K = -1
49

50

51 def PID_saadin(_z , _, _G , _y , _y_r):
52 dzdt = [_G*(_y -_y_r)]
53 return dzdt
54

55

56 ’’’
57 SYVAOPPIMISSAATIMEN NEUROVERKON ALUSTUS
58 ’’’
59

60 # Neuroverkon ja datan parametrit
61 time_steps = 5 # Monta aika -askelta RNN verkossa lasketaan

taaksepain
62 state_size = 10 # Aktivaatiovektorin neuronien lukumaara
63 num_outputs = 1 # Erilaisten tunnusten lukumaara
64 num_inputs = 4 # PID syotteen parametrien lukumaara
65 num_layers = 3 # Verkon kerrosten lukumaara
66 optimizer_func = tf.train.GradientDescentOptimizer # Opetusfunc:

AdagradOptimizer RMSPropOptimizer GradientDescent
67 learning_rate = 0.01 # Oppimisnopeus
68

69 w2 = tf.Variable(tf.random_normal ([ state_size , num_outputs ])) #
Tason 2 painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

70 w3 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_inputs , num_outputs ])) #
Ulostulon painokertoimet satunnaisilla alkuarvoilla

71 b2 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_outputs ])) # Tason 2
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

72 b3 = tf.Variable(tf.random_normal ([ num_outputs ])) # Ulostulon
kynnysarvot satunnaisilla alkuarvoilla

73

74 # Placeholderit syotteille ja tunnuksille
75 x = tf.placeholder(tf.float32 , [num_inputs , time_steps ])
76 inputs_series = tf.split(x, time_steps , axis =1)
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77

78 y = tf.placeholder(tf.float32 , [num_outputs , time_steps ]) # tunnus
y on nyt ideaalinen saato

79 labels_series = tf.unstack(y, axis =1)
80

81 init_state = tf.placeholder(tf.float32 , [num_layers , 2, num_inputs ,
state_size ])

82

83 # Unstacking states to suit for Multilayer LSTM API
84 state_per_layer_list = tf.unstack(init_state , axis =0)
85 rnn_tuple_state = tuple(
86 [tf.nn.rnn_cell.LSTMStateTuple(state_per_layer_list[idx][0],

state_per_layer_list[idx ][1])
87 for idx in range(num_layers)]
88 )
89

90 # LSTM Forward passes
91 stacked_rnn = []
92 for _ in range(num_layers):
93 stacked_rnn.append(tf.nn.rnn_cell.LSTMCell(state_size ,

state_is_tuple=True))
94

95 cell = tf.nn.rnn_cell.MultiRNNCell(stacked_rnn , state_is_tuple=True
)

96

97 states_series , current_state = tf.contrib.rnn.static_rnn(cell ,
inputs_series , initial_state=rnn_tuple_state)

98

99 pre_predictions_series = [tf.nn.sigmoid(tf.matmul(state , w2) + b2)
for state in states_series]

100 # Muokataan viela esivaste yhdistamalla sen y, y’, y_r ja u(t-1)
yhdeksi u:n ennusteeksi , eli verkon vasteeksi

101 predictions_series = [tf.add(tf.matmul(tf.transpose(pre_prediction)
, w3), b3)

102 for pre_prediction in pre_predictions_series]
103

104 losses = [tf.losses.mean_squared_error(tf.squeeze(prediction), tf.
squeeze(label))

105 for prediction , label in zip(predictions_series ,
labels_series)]

106 loss = tf.reduce_mean(losses)
107

108 optimizer = optimizer_func(learning_rate=learning_rate)
109 train_step = optimizer.minimize(loss)
110

111 sess = tf.InteractiveSession ()
112 tf.global_variables_initializer ().run()
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113

114 ’’’
115 SYVAOPPIMISSAATIMEN NEUROVERKON PARAMETRIEN LATAUS
116 ’’’
117

118

119 def verkon_lataus ():
120 while True:
121 filename = input ("Syota ladattavan mallin nimi: ")
122 try:
123 dirpath = os.getcwd ()
124 extension = ".ckpt"
125 full_path = dirpath + "/" + filename + extension
126 tf.train.Saver().restore(sess , full_path)
127 print ("Model " + "\"" + filename + "\" " + "loaded .")
128 break
129 except ValueError:
130 print (" Kansiosta ei loydy " + "\"" + filename + "\" " +

"-nimista mallia ")
131 time.sleep (0.5)
132

133

134 verkon_lataus ()
135

136

137 def syvaoppimissaadin_opetus(_u_list , _y_r_list , _y_list ,
_y_dot_list , _u_i_list , _current_state):

138

139 x_test = np.array([_u_list , _y_r_list , _y_list , _y_dot_list ])
140

141 batchX_test = []
142

143 # valitaan saatimen syotteeksi time_steps viimeisinta
144 for j in x_test:
145 batchX_test.append(j[-time_steps :])
146

147 batchX_test = np.squeeze(batchX_test)
148

149 batchY = [_u_i_list[-time_steps :]] # valitaan time -steps
viimeisinta tunnusta

150

151 # Ajetaan verkko ja opetetaan sita
152 _loss , _train_step , _current_state , _predictions_series ,

_labels_series = sess.run([
153 loss , train_step , current_state , predictions_series ,

labels_series], feed_dict ={
154 x: batchX_test , y: batchY , init_state: _current_state })
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155

156 # palautetaan laskettu tuorein u
157 _u = np.squeeze(_predictions_series)[-1]
158

159 return _u , _current_state
160

161

162 ’’’
163 SAATOPROSESSIN ALUSTUS
164 ’’’
165

166 steps = 250
167 t = np.linspace(0, 100, steps)
168

169

170 class lahtoarvot:
171

172 def __init__(self):
173 self.u_list = []
174 self.y_list = []
175 self.y_dot_list = []
176 self.y_r_list = []
177 self.u_i_list = []
178 self.y_r = random.randint(-5, 5)
179 self.z = 0
180 self.x = np.array([ random.randint(-5, 5), random.randint

(-5, 5)])
181 self.u = K * self.z
182

183

184 ’’’
185 SYVAOPPIMISSAATIMEN - dl - SIMULAATIO
186 ’’’
187

188 # lisataan listan alkuun time_steps -1 nollaa edustamaan
neuroverkolle edellisia ajanhetkia , jotta syvaoppimissaadin

189 # laskee ohjauksen jo ensimmaisesta ajanhetkesta alkaen (
neuroverkko vaatii nykyhetken ja 4 edellista inputiksi)

190 zerosteps = [0] * (time_steps - 1)
191 training_loops = 1000
192

193 for j in range(training_loops):
194 dl = lahtoarvot ()
195

196 print (" Opetuskierros: ", j, "Lahtoarvot :", dl.y_r , dl.x[0], dl.
x[1], dl.u)

197 lahtoarvo_save = [dl.y_r , dl.x[0], dl.x[1], dl.u]
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198

199 dl.u_list.extend(zerosteps)
200 dl.y_list.extend(zerosteps)
201 dl.y_dot_list.extend(zerosteps)
202 dl.y_r_list.extend(zerosteps)
203 dl.u_i_list.extend(zerosteps)
204

205 current_state_dl = np.zeros(( num_layers , 2, num_inputs ,
state_size))

206 u_i = 0
207

208 # Saatoprosessi syvaoppimissaatimella
209 for i in range(steps -1):
210 t_step = t[i:(i+2)]
211

212 dl.u_list.append(dl.u)
213 dl.y_list.append(dl.x[0])
214 dl.y_dot_list.append(dl.x[1])
215 dl.y_r_list.append(dl.y_r)
216

217 # harmoninen_varahtelija
218 _, dl.x = odeint(harmonic , dl.x, t_step , args=(k, c, dl.u))
219

220 # Lasketaan PID saatimen ohjaus tunnukseksi
syvaoppimissaatimelle

221 _, dl.z = odeint(PID_saadin , dl.z, t_step , args=(G, dl.x
[0], dl.y_r))

222 u_i = dl.z[0] * K
223 dl.u_i_list.append(u_i)
224

225 # syvaoppimissaadin
226 dl.u, current_state_dl = syvaoppimissaadin_opetus(dl.u_list

, dl.y_r_list , dl.y_list , dl.y_dot_list , dl.u_i_list ,
current_state_dl)

227

228 dl.u_list.append(dl.u)
229 dl.y_list.append(dl.x[0])
230 dl.y_dot_list.append(dl.x[1])
231 dl.y_r_list.append(dl.y_r)
232 dl.u_i_list.append(u_i)
233

234 ’’’
235 PID -SAATIMEN - pid - SIMULAATIO
236 ’’’
237

238 pid = lahtoarvot ()
239 pid.y_r , pid.x[0], pid.x[1], pid.u = lahtoarvo_save
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240

241 print ("PI-vertaus , LAHTOARVOT :", pid.y_r , pid.x[0], pid.x[1], pid.u
)

242

243 # Saatoprosessi PID -saatimella
244 for i in range(steps -1):
245 t_step = t[i:(i+2)]
246

247 pid.u_list.append(pid.u)
248 pid.y_list.append(pid.x[0])
249 pid.y_dot_list.append(pid.x[1])
250 pid.y_r_list.append(pid.y_r)
251

252 # harmoninen_varahtelija
253 _, pid.x = odeint(harmonic , pid.x, t_step , args=(k, c, pid.u))
254

255 # PID saadin
256 _, pid.z = odeint(PID_saadin , pid.z, t_step , args=(G, pid.x[0],

pid.y_r))
257

258 pid.u = pid.z[0]*K
259

260 pid.u_list.append(pid.u)
261 pid.y_list.append(pid.x[0])
262 pid.y_dot_list.append(pid.x[1])
263 pid.y_r_list.append(pid.y_r)
264

265 ’’’
266 PIIRRETAAN KUVAT TULOKSISTA
267 ’’’
268

269 plt.figure(figsize =(10, 5))
270

271

272 plt.subplot(1, 2, 1)
273 plt.title(’LSTM syvaoppimissaadetty varahtelija ’)
274 # listojen indeksin time_steps ajanhetki on ensimmainen simulaation

ajanhetki
275 plt.plot(t, dl.y_list [( time_steps - 1):], ’b’, label=’y(t) ’)
276 plt.plot(t, dl.y_dot_list [( time_steps - 1):], ’g’, label=’yÂ´(t) ’)
277 plt.plot(t, dl.y_r_list [( time_steps - 1):], ’r’, label=’y_r ’)
278 plt.plot(t, dl.u_list [( time_steps - 1):], ’m’, label=’u(t) ’)
279 plt.plot(t, dl.u_i_list [( time_steps - 1):], ’c’, label=’u_i(t) ’)
280 plt.legend(loc=’best ’)
281 plt.xlabel(’t’)
282 plt.grid()
283
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284 plt.subplot(1, 2, 2)
285 plt.title(’PI -saadetty varahtelija ’)
286 plt.plot(t, pid.y_list , ’b’, label=’y(t) ’)
287 plt.plot(t, pid.y_dot_list , ’g’, label=’yÂ´(t) ’)
288 plt.plot(t, pid.y_r_list , ’r’, label=’y_r ’)
289 plt.plot(t, pid.u_list , ’m’, label=’u(t) ’)
290 plt.legend(loc=’best ’)
291 plt.xlabel(’t’)
292 plt.grid()
293

294 plt.show()
295

296 ’’’
297 TALLENNETAAN OPETETTU VERKKO
298 ’’’
299

300

301 def verkon_tallennus ():
302 dirpath = os.getcwd ()
303 filename = input ("Syota tallennettavan mallin nimi: ")
304 extension = ".ckpt"
305 full_path = dirpath + "/" + filename + extension
306 save_path = tf.train.Saver ().save(sess , full_path)
307 print ("Model saved in path: %s" % save_path)
308

309

310 while True:
311 answer_save = input (" Tallennetaanko opetettu verkko? (y/n): ")
312 if (answer_save == "y") or (answer_save == "n"):
313 break
314 else:
315 print (" Vastaa y tai n.")
316 time.sleep (0.5)
317

318 if answer_save == "y":
319 verkon_tallennus ()
320 else:
321 pass
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