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Rozdział 1 

 

Wstęp 

 

1.1 Problematyka pracy doktorskiej 

 

Nomogramy reprezentują graficznie zależność funkcjonalną wielu zmiennych w taki 

sposób, że wartość każdej zmiennej może być otrzymana na podstawie danych 

wartości pozostałych zmiennych wykorzystując proste konstrukcje geometryczne. 

Przyjęło się, że twórcą nomogramów jest Maurice d’Ocagne, który stworzył 

podstawy teoretyczne konstruowania nomogramów (d’Ocagne, 1885; 1899), chociaż 

były już wcześniej znane (od starożytności) zegary słoneczne, czy też suwaki 

logarytmiczne wynalezione przez Williama Oughtreda w 1632 r. kołowy i w 1633 r. 

liniowy. 

Jedną z najlepszych monografii poświęconych nomogramom jest praca 

polskiego matematyka Edwarda Otto, profesora Politechniki Warszawskiej, pt. 

Nomografia z 1963 r. (wydana także w języku angielskim przez Oxford Pergamon 

Press w 1964 r.). 

Rozwój kalkulatorów oraz technik komputerowych w dużym stopniu 

wyeliminował konieczność czy potrzebę zastosowania nomogramów do 

przybliżonego rozwiązywania (szacowania) skomplikowanych zależności 

funkcyjnych.  
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Jednakże, mimo podstawowej wady nomogramów tzn. ograniczonej 

dokładności spowodowanej błędem odczytu, w dalszym ciągu nomogramy znajdują 

zastosowania np. w obliczenia hydraulicznych, w elektrotechnice, w medycynie, w 

zakładach produkcyjnych czy w bankowości do szacowania rozważanych wartości 

zmiennych. 

Niewątpliwą zaletą nomogramów jest możliwość przedstawienia na 

płaszczyźnie całej wielowymiarowej przestrzeni rozważanych zmiennych. 

Najprostszym nomogramem jest wykres ( )xfy =  sporządzony w układzie 

współrzędnych kartezjańskich. 

Ogólnie zakłada się, że nomogramy ilustrują graficznie następującą zależność 

funkcyjną daną w postaci analitycznej: 

 
( ) 0,, =wvuF       (1.1) 

 
W celu znalezienia wartości jednej zmiennej przy znajomości dwóch 

pozostałych często wykorzystywane są nomogramy kolineacyjne.  

 

 

1.2 Teza rozprawy 

 

Ciekawym zagadnieniem jest generowanie nomogramów, jeżeli zależność (1.1) nie 

jest znana w postaci analitycznej, a jedynie dostępne są dane tabelaryczne. W 

poniższej tabeli przedstawiono przykładowe dane reprezentujące pewną zależność 

funkcyjną trzech zmiennych 

Lp. u  v  w  

1 1u  1v  1w  

2 2u  2v  2w  

M  M  M  M  

N nu  nv  nw  
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gdzie ,,...,2,1,,, Niwvu iii =  są określonymi liczbami. 

Na podstawie tak przedstawionych danych opisujących ukrytą zależność typu 

(1.1) chcemy skonstruować nomogram kolineacyjny. 

W celu skonstruowania nomogramów kolineacyjnych przedstawiających ukryte 

zależności danych tabelarycznych wykorzystana została idea wielowarstwowych 

sztucznych sieci neuronowych. Opracowano nową architekturę sieci neuronowych 

składającą się z tzw. elementarnych sieci neuronowych połączonych więzami 

dynamicznymi. Otrzymano sieć neuronową, która ma tyle wejść jaka jest 

wymiarowość rozważanego problemu. Jednocześnie, z punktu widzenia teorii 

systemów sieć ta nie ma wyjść. Sztuczną sieć neuronową do generowania 

nomogramów kolineacyjnych nazwano incydencyjną siecią neuronową. Do uczenia 

incydencyjnych sieci neuronowych opracowano kilka algorytmów uczenia. 

Wykorzystując opracowane algorytmy uczenia rozwiązano kilka nietrywialnych 

praktycznych przykładów ilustrujących poprawność założonych celów w rozprawie, 

jak i efektywność opracowanych algorytmów i programów komputerowych. 

 

 

1.3 Cel rozprawy 

 

W rozprawie, w celu określenia wzajemnej zależności między zmiennymi 

wykorzystana została idea sztucznych sieci neuronowych. Do skomplikowanego 

procesu obliczania i kreślenia nomogramów została opracowana nowa architektura 

sieci neuronowych; takie sieci zostały nazwane incydencyjnymi sieciami 

neuronowymi. 

Pojęcie incydencji jest następujące: punkt jest incydentny do prostej, gdy leży 

na tej prostej lub prosta przechodzi przez punkt; podobnie punkt jest incydentny do 

płaszczyzny, jeżeli leży na tej płaszczyźnie.  
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Nowa architektura sieci neuronowych polega na połączeniu tylu 

wielowarstwowych sieci neuronowych, jaki jest wymiar problemu, tzn. każda 

wielowarstwowa sieć neuronowa odwzorowuje jeden wymiar rozważanej 

przestrzeni. Pojedyncze sieci elementarne są łączone w układy za pomocą 

odwzorowania zwanego równaniem Soreau (Mihoc, 2009; Moreau, 1902; 

Wojtowicz, 1960). Równanie Soreau właśnie opisuje własność incydencji. 

Sama metodyka łączenia pojedynczych modeli za pomocą rachunku 

macierzowego została przetestowana przez autora rozprawy w pracy magisterskiej 

(Fiksak, 1988). 

Przeprowadzono również oryginalny proces analizy i syntezy nomogramów 

kolineacyjnych oparty na geometrii analitycznej. Rozważania przedstawione w 

rozprawie są inne niż dotychczas przedstawiane w literaturze przedmiotu, 

jednocześnie otrzymano nowy rodzaj nomogramów kolineacyjnych dla problemów 

więcej niż trzywymiarowych. 

 

 

1.4 Zakres rozprawy 

 

Rozprawa składa się z siedmiu rozdziałów oraz wykazu 170 pozycji literatury. 

Prawie wszystkie pozycje bibliografii są cytowane w rozprawie, te niecytowane w 

mniejszym lub większym stopniu były inspiracją podczas rozwiązywania problemów 

zawartych w rozprawie. 

Rozdział 1 jest rozdziałem wstępnym przedstawiającym tezy rozprawy, cel 

rozprawy oraz krótki przegląd zawartości poszczególnych rozdziałów. 

W Rozdziale 2 przedstawiono krótką historię powstawania matematyczno-

geometrycznego narzędzia, nazwanego nomogramami kolineacyjnymi, do 

rozwiązywania wielowymiarowych zależności funkcyjnych; narzędzia powstałego w 

czasach wielkich inżynierskich przedsięwzięć typu budowy mostów, budowy tuneli, 
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budowy linii kolejowych, czy też budowy wielkich konstrukcji takich jak wieża 

Eiffle’a. Wspomniano też o zainteresowaniach polskich matematyków m.in. Hugo 

Steinhausa, Stefana Kaczmarza i Edwarda Otto problematyką nomografii, a także 

zainteresowaniach Davida Hilberta, Andreya Kolmogorova i Vladimira Arnolda 

nomografią. Przedstawiono dokładnie ideę skal funkcyjnych oraz podstawowe 

rodzaje nomogramów – przy założeniu, że jest znana postać analityczna rozważanych 

zależności funkcyjnych. 

W następnym Rozdziale 3 przedstawiono teorię nomogramów kolineacyjnych, 

przy czym przedstawiono zupełnie nową metodę analizy i syntezy nomogramów 

opartą o ideę współrzędnych równoległych oraz na przekształceniach rzutowych. 

Dzięki temu w inny sposób została przedstawiona teoria nomogramów 

kolineacyjnych. 

W Rozdziale 4 opisano konstrukcję nowej klasy sztucznych sieci neuronowych 

jako generatorów nomogramów kolineacyjnych. Szczegółowo opisano tzw. więzy 

łączące wyjścia sieci elementarnych jako ograniczenia dynamiczne. Przeprowadzono 

również szczegółową analizę wymaganej liczby sieci elementarnych do modelowania 

odpowiedniej klasy nomogramów. 

W Rozdziale 5 przedstawiono pięć opracowanych algorytmów uczenia sieci 

incydencyjnych. Opisano szczegółowo opracowane algorytmy dla problemów dwu-, 

trzy- i czterowymiarowych, jak również dla nomogramów prosto- i krzywoliniowych. 

Rozdział 6 poświęcono zastosowaniom sieci incydencyjnych do generowania 

nomogramów. Oprócz analizy i syntezy działania dodawania i dzielenia funkcji 

szczegółowo rozwiązano dwa rzeczywiste zagadnienia ekonomiczne: 

� pierwsze – dotyczy ustalania ceny na postawie jednostkowych kosztów 

zmiennych i marży dla szerokiego zakresu dywersyfikacji poziomej i 

pionowej,  

� drugie – ustalania dochodu na podstawie wielkości sprzedaży trzech 

produktów.  
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Do rozwiązania tych problemów zostały użyte rzeczywiste dane z 

funkcjonującego zakładu produkcyjnego w Polsce południowej. Autor rozprawy w 

ciągu ostatnich kilku lat opracował wiele nomogramów, które z powodzeniem są 

wykorzystywane w różnych zakładach w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej. 



 

 

Rozdział 2 

 

Nomogramy 

 

2.1 Wprowadzenie 

 

Od najdawniejszych czasów działalność ludzka wymagała liczenia zasobów. 

Początkowo, zanim wynaleziono liczby i liczenie, odwzorowywano obiekty na 

kamyki (często różnokolorowe) zwane znacznikami lub tokenami. Wprowadzenie 

liczb spowodowało, że z czasem liczenie stało się coraz bardziej skomplikowane, a 

rozwój handlu, nawigacji i przemysłu spowodował, że liczenie stało się jeszcze 

bardziej uciążliwe – zwłaszcza w przypadku operacji często powtarzalnych. Z 

czasem wykształciły się dwa kierunki rozwoju metod obliczeniowych: arytmetyczna i 

geometryczna. Metody te, na przestrzeni wieków, nawet tysiącleci, aż do prac 

Kartezjusza rozwijały się w zasadzie niezależnie. 

Metoda arytmetyczna polega na posługiwaniu się liczbami i wywodzi się z 

dorobku cywilizacji babilońskiej. Natomiast metoda geometryczna polegająca na 

posługiwaniu się liniami, kątami i odcinkami jest dorobkiem cywilizacji greckiej. W 

tym zakresie podsumowaniem osiągnięć myśli starożytnej (do III wieku p.n.e.) jest 

dzieło Euklidesa Elementy z ok. 300 rok p.n.e.  

Obliczenia, np. w nawigacji, astronomii, geodezji, stawiały przed naszymi 

przodkami poważne wyzwania, które rozwiązywane były metodami 

geometrycznymi, np. zegary słoneczne, czy też astrolabia. Stosowanie metod 
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geometrycznych powodowało, że opracowywane i konstruowane przyrządy 

pomiarowe ewoluowały w kierunku specjalizowanych graficznych kalkulatorów. 

Jako pierwsze należy wymienić prace szkockiego matematyka Johna Napiera, 

który w 1614 r. wprowadził pojęcie logarytmów, czyli sposobu budowy tablic 

umożliwiających mnożenie liczb za pomocą dodawania innych liczb, a tym samym 

wprowadził logarytmiczną skalę funkcyjną. Kilka lat później została opracowana 

skala Guntera (zwana także linijką Guntera), na cześć angielskiego matematyka 

Edmunda Guntera, czyli rozległa siatka logarytmiczna umożliwiająca mnożenie i 

dzielenie liczb (Conway, 1999; Teresi, 2002).  

Skala Guntera zainspirowała innego angielskiego matematyka Williama 

Oughtreda, który w 1632 r. opracował kołowy, a rok później – liniowy suwak 

logarytmiczny. Wczesna forma suwaka logarytmicznego to dwie identyczne skale 

logarytmiczne (kołowe lub liniowe) ustawiane obok siebie w celu wykonywania 

działania mnożenia lub dzielenia (Stein, 1997; Teresi, 2002).  

Opublikowanie przez Rene Descartesa pracy La géométrie w 1637 r. (Penrose, 

2006) zapoczątkowało proces arytmetyzacji geometrii, a kartezjański układ 

współrzędnych zbliżył metody geometryczne do obliczeń algebraicznych i 

zapoczątkował rozwój geometrii analitycznej.  

Pochodzący od Kartezjusza tzw. wykres drabinkowy (Empacher, 1964), lub 

drabinka funkcyjna (Konorski i Krysicki, 1973) reprezentuje skalę funkcyjną, czyli 

po prostu odcinek skali z modułami (w szczególnym przypadku – równymi) 

tworzącymi podziałkę; albo z naniesionymi dwiema podziałkami z różnymi 

modułami. Takie podwójne drabinki przedstawiają określone zależności funkcyjne, 

mianowicie takie, które tworzą funkcje odwracalne. Skale funkcyjne są powszechnie 

stosowane: wyskalowany termometr, cyferblat zegara, czy podziałka strzykawki – są 

najprostszymi przykładami. Główną zaletą skal funkcyjnych jest łatwość odczytu, 

natomiast wadą jest zazwyczaj kilkuprocentowa dokładność odczytu. 

Jednakże dalsze prace były prowadzone w kierunku wprowadzenia 

nieliniowych skal funkcyjnych (przede wszystkim przez francuskich inżynierów-
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matematyków). Najpierw, Louis Pouchet w 1795 r. (Evesham, 2010) opracował 

wykresy (jako połączone dwie skale funkcyjne) do zamiany jednostek długości 

(osobno dla jednostek wagi) – otrzymane wykresy były podobne do późniejszych 

nomogramów siatkowych.  

Podobne prace kontynuował Leon Lalanne, który przez wprowadzenie 

niejednorodnych skal funkcyjnych na osiach współrzędnych uzyskiwał tzw. 

rektyfikację wykresu (Lalanne, 1842), czyli taką kalibrację wykresu, która 

„prostowała” krzywe i pozwalała otrzymywać wykresy zależności funkcyjnych w 

postaci linii prostych, czasami takie przekształcenie zależności funkcyjnych 

nazywane jest anamorfozą krzywych (Evesham, 2010). 

Powszechnie, za twórcę nomografii uważa się francuskiego inżyniera i 

matematyka Maurycego d'Ocagne’a (1885), który w latach 1884-1891 opublikował 

szereg prac z teorii tzw. wykresów rachunkowych, i które ich twórca nazwał właśnie 

nomogramami w pracy Traité de nomographie z 1889 r. Opracowane w 1885 r. przez 

d’Ocagne’a nomogramy kolineacyjne okazały się przełomem w geometrycznym 

rozwiązywaniu zależności algebraicznych. Od tego momentu można zauważyć 

powszechne stosowanie nomogramów w wielu zastosowaniach  

Sama nazwa nomogramu pochodzi od dwóch słów greckich, mianowicie 

nomos znaczy prawo, zaś gramma – zapis, zaś nazwa nomografia już w 1890 r. 

została przyjęta na paryskim kongresie matematycznym jako nazwa działu 

matematyki. 

Jakkolwiek, według Hugona Steinhausa (1958) nomogramy zostały 

wynalezione przez francuskich matematyków Juniusa Massau i Maurycego 

d’Ocagne’a w 1889 roku (http://mathworld.wolfram.com/Nomogram.html). 

Wszystko wskazuje na to, że Steinhaus potraktował pracę d’Ocagne’a Traité de 

nomographie z 1889 r. (w której pierwszy raz została użyta nazwa nomografia) jako 

początek nomografii. Wydaje się jednak, że połowa lat osiemdziesiątych 

dziewiętnastego wieku jest czasem powstania nomografii, jako narzędzi do 

graficznych obliczeń. Bowiem w 1884 r. belgijski inżynier i matematyk Junius 
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Massau, pracujący we Francji, kontynuując kierunek badań Lalanne’a opracował 

teoretyczne podstawy konstruowania nomogramów siatkowych oraz wprowadził 

wyznaczniki do określania incydencji linii prostych w nomogramach siatkowych 

(Massau, 1884; Evesham, 2010). 

Od końca dziewiętnastego wieku nomogramy stały się nie tylko popularnym 

narzędziem do graficznego rozwiązywania wielowymiarowych zależności 

funkcyjnych, ale także inspiracją do dalszego rozwoju matematyki i innych nauk. 

Nomogramami interesowali się najwięksi matematycy, np. w Polsce znane są prace 

Hugona Steinhausa (1939, 1958) dotyczące skal funkcyjnych i nomogramów. 

Natomiast w 1900 r. na Międzynarodowym Kongresie Matematyków Paryżu, David 

Hilbert przedstawił 23 zagadnienia matematyczne dotyczące podstawowych (według 

Hilberta) kierunków badań matematycznych, ważnych do rozwiązania w XX wieku. 

Wśród tych zagadnień był tzw. 13 Problem Hilberta, który stanowi podstawy 

teoretyczne funkcjonowania wielowarstwowych sztucznych sieci neuronowych 

(Cybenko, 1889; Kurkova, 1992). W 13 Problemie Hilbert postawił następujące 

pytanie dotyczące warunków nomogramowalności funkcji (Arnold, 1957a; 1957b; 

1959): 

Wykazać, że nie jest możliwe znalezienie ogólnego rozwiązania 

następującego równania siódmego stopnia  

 

01237 =++++ xcxbxax      (2.1) 

 

za pomocą ciągłych funkcji dwóch zmiennych. 

Problem ten był prezentowany w kontekście nomografii, a w szczególności 

konstruowania nomogramów, tzn. czy i w jaki sposób funkcja kilku zmiennych może 

być skonstruowana przy użyciu funkcji dwóch zmiennych. Takie pytanie może być 

przedstawione także w następujący sposób: czy rozwiązanie równania (2.1) jako 

funkcji trzech zmiennych a, b i c może być przedstawione jako skończona suma 

funkcji dwóch zmiennych. W ogólnym przypadku postawione pytanie dotyczy 
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możliwości reprezentowania funkcji ciągłej trzech zmiennych przez złożenie ze 

skończonej liczby ciągłych funkcji dwóch zmiennych. Odpowiedzi na takie pytania 

udzielił Vladimir Arnold (1957a, 1957b), dziewiętnastoletni student Andreya 

Kolmogorova. Warto dodać, że w tym samym czasie Kolmogorov pracował nad 

twierdzeniem dotyczącym superpozycji funkcji jednej zmiennej (Kolmogorov, 1957) 

i często uważa się, że 13 Problem Hilberta został rozwiązany wspólnie przez Arnolda 

i Kolmogorova. 

Rozwiązanie 13 Problemu Hilberta dało teoretyczne podstawy reprezentowania 

funkcji ciągłych wielu zmiennych przez sumowanie funkcji ciągłych dwóch 

zmiennych, a tym samym do konstruowania nomogramów. 

Przez pierwsze 60-70 lat dwudziestego wieku nomogramy znalazły 

zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, powstało tysiące nomogramów 

wspomagających przedstawicieli wielu zawodów, takich jak: mechaników (Hewes i 

Seward, 1923; Falk, 1954; Gutowski, 1971), elektryków (Hoelscher, Joseph i 

Stanley, 1958; Konorski, 1958; Kazangapov, 1980; Rafalski i Kamiński, 1982; Praca 

zbiorowa, 2005), hydraulików (Falk, 1954), radiotechników (Falk, 1954; Hoelscher, 

Joseph i Stanley, 1958; Konorski i Krysicki, 1973), architektów (Praca zbiorowa, 

1986), biologów (Andrews, 1972), lekarzy (Hankins, 1999), kolejarzy (Koedinger, 

1992), ekonomistów (Zbicorski, 1977; Spence, 2000), fizyków (Wolfram 

Demonstration Program, 2012) i innych. Powstało także wiele publikacji 

dotyczących nomogramów, przy czym zdecydowana większość tych prac dotyczyła 

zastosowań i konstruowania bardzo złożonych nomogramów, część tych publikacji 

zawarta jest w Literaturze rozprawy. Opracowano nomogramy bardzo 

skomplikowane, a pomysłowość twórców sięgała niekiedy bardzo daleko. Powstały 

prace teoretyczne, w których zamiast prostych rysuje się okręgi – przykładem jest 

nomogram Smitha, używany od 1937 r., do wyznaczania impedancji układów 

mikrofalowych (Stearns, 2001), parabole lub hiperbole (PyNomo, 2012) lub jeszcze 

inne krzywe (http://www.barbecuejoe.com/scan.htm). W takich nomogramach, 

zamiast przykładać linijk ę trzeba stosować odpowiednie krzywiki. Stworzono teorię 

nomogramów transparentowych (Nomography discussion. 2012. http://www. 
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nomography.org/ phpBB3/index.php), w których wyrysowane na przezroczystym 

celofanie krzywe nakładane są odpowiednio jedna na drugą. 

W zasadzie można powiedzieć, że prace teoretyczne stworzone w 

dziewiętnastym wieku przez d’Ocagne’a (1885, 1889, 1905, 1914), Massau (1884) 

oraz Soreau (1902), jak również uzasadnienie nomogramowalności funkcji zawarte 

w pracach Arnolda (1957a, 1957b, 1959) i Kolmogorova (1957), w dużym stopniu 

wyczerpały podstawy teoretyczne przedstawiania wielowymiarowych zależności 

algebraicznych na płaszczyźnie. Oprócz opracowywania tysięcy nomogramów 

reprezentujących przeróżne zależności i publikowanych jako artykuły, lub też w 

różnych zawodowych poradnikach, pojawiały się liczne monografie, m.in.: 

Brodetsky’ego (1920), Hewesa i Sewarda (1923), Douglassa i Douglassa (1947), 

Epsteina (1958), Johnsona (1952), Krasnodębskiego (1960), Haasbroeka (1962), Otto 

(1963, 1964), Adamsa (1964), Konorskiego i Krysickiego (1973), Eveshama (2010); 

jak również strony internetowe poświęcone nomografii, np.:  

http://mathworld.wolfram.com/Nomogram.html 

http://myreckonings.com/wordpress/wp-content/uploads/nomography.pdf 

http://blogs.cancom.com/mechatronicszone/2010/06/08/whats-a-nomograph-and-how-do-

you-use-it 

http://www.barbecuejoe.com/scan.htm 

http://ribes.if.uj.edu.pl/psns/Presentations/PL/Approx.pdf 

http://myreckonings.com/wordpress/2010/05/05/lallemands-labaque-triomphe-

hexagonal-charts-and-triangular-coordinate-systems-part-i/#more-39 

http://www.projectrho.com/nomostub.html 

http://www.pynomo.org/wiki/index.php?title=Basics.  

 

Jedną z najczęściej cytowanych w świecie prac dotyczących nomografii jest 

książka napisana przez profesora Politechniki Warszawskiej Edwarda Otto z 1963 r. 

(1963; 1964), w której przedstawiono wiele różnych nomogramów, od bardzo 
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prostych przedstawiających zależności dwóch zmiennych na jednej osi funkcyjnej, do 

bardzo skomplikowanych łączących wiele różnych typów skal nomograficznych. 

Przykładowo, E. Otto przedstawił bardzo ciekawą zależność funkcyjną, nazywaną 

liściem Kartezjusza, w formie nomograficznej określając tzw. wyznacznik Soreau. 

Należy dodać, że w Polsce oprócz Hugona Steinhausa i Edwarda Otto, 

nomogramami zajmowało się wielu naukowców, między innymi powstały 

następujące prace (często wykorzystujące potęgę nomografii w zastosowaniach): 

Kalendarzyk Elektrotechniczny – Konorski B. (Ed.). 1959. 

Proste nomogramy – Krasnodębski R. 1960.  

Sprowadzanie równań do postaci kanonicznych równania czwartego rzędu 

nomograficznego z czterema zmiennymi – Wojtowicz J. 1960.  

Potęga analogii – Empacher A. B. 1964. 

Mechanika analityczna – Gutowski R. 1971.  

Nomografia i graficzne metody obliczeniowe – Konorski B., Krysicki W. 1973. 

Metody graficzne w zarządzaniu i organizacji produkcji – Zbicorski Z. 1977.  

Budowa maszyn elektrycznych – Rafalski W., Kamiński M. 1982. 

Spawalnictwo – Poradnik inżyniera – Praca zbiorowa. 1983. 

Poradnik inżyniera i technika budowlanego – Praca zbiorowa. 1986.  

Kwadratura pięciokąta – Kołodko G. 1993.  

From Picture Processing to Interval Diagrams – Kulpa Z. 2003.  

Poradnik inżyniera elektryka – Praca zbiorowa. 2005.  

What’s a Nomograph and How Do You Use It? – Odrzywołek A. 2009.  

Aproksymacja funkcji wielu zmiennych – Odrzywołek A. 2009. 

 

W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku zaczęto powszechnie używać 

różnego rodzaju kalkulatory elektroniczne, które pozwalały rozwiązywać 
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wielowymiarowe zależności algebraiczne i częściowo wyparły używanie 

nomogramów. Wprawdzie kalkulatory pozwalają na otrzymanie dokładniejszych 

rozwiązań, ale jednocześnie pozbawiły użytkowników możliwości głębszej analizy 

całej rozważanej wielowymiarowej przestrzeni. 

Warto jeszcze zauważyć, że obecnie bardzo dużą popularnością cieszą się tzw. 

współrzędne równoległe jako sposób wizualizacji przestrzeni wielowymiarowej na 

płaszczyźnie oraz do analizy wielowymiarowych danych (Inselberg, 2009). Tak samo 

jak w nomogramach kolineacyjnych, poszczególne osie współrzędnych 

kartezjańskich można narysować pionowo, ale w określonych równych odstępach; 

dodatkowo zakłada się, że na równoległych liniach pionowych osie mają skale o 

równych modułach. W ten sposób prezentacja pojedynczego punktu w przestrzeni n-

wymiarowej powstaje przez zaznaczenie na każdej osi pionowej i-tej wartości 

odpowiadającej i-tej współrzędnej oraz przez połączenie tych wartości linią łamaną. 

Współrzędne równoległe zastały wprowadzone w nomogramach kolineacyjnych 

przez d’Ocagne’a (1885), natomiast w literaturze dotyczącej wizualizacji danych 

uważa się, że współrzędne równolegle wprowadził niezależnie Alfred Inselberg w 

1959 r. Środowisko naukowe zajmujące się wizualizacją danych jest stosunkowo 

duże i prężne, istnieją międzynarodowe stowarzyszenia, czasopisma i konferencje, a 

jedną z bardziej popularnych metod wizualizacji są właśnie współrzędne równoległe. 

Wśród popularnych zastosowań współrzędnych równoległych można przykładowo 

wymienić: do analizy ruchu lotniczego w celu uniknięcia kolizji (Collision 

Avoidance Algorithms for Air Traffic Control, 1987-3 USA patents, http://en. 

wikipedia.org/wiki/Parallel_coordinates#cite_note-pc2), analizy i eksploracji danych 

(Wegman, 1990), do analizy ekonomicznej (Kołodko, 1993). Warto dodać, że 

jednym z trzech recenzentów książki Parallel Coordinates: VISUAL 

Multidimensional Geometry and its Applications Alfreda Inselberga, wydanej przez 

wydawnictwo Springer w 2009 r., był Stephen Hawking. Nie można utożsamiać 

współrzędnych równoległych z nomogramami; można jednak powiedzieć, że są 

częścią nomogramów, jednocześnie nomogramy są o wiele bogatszym narzędziem. 
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Nie podlega dyskusji fakt, że najbardziej rozpowszechnionymi są nomogramy 

kolineacyjne składające się z trzech (lub większej liczby) osi funkcyjnych, na których 

naniesiono cechy (wartości) w miejscach określonych współrzędnymi 1z  i 2z  w 

układzie współrzędnych kartezjańskich. W celu przybliżenia teorii nomogramów 

zostaną teraz przedstawione elementy nomografii, czyli wizualizacji przestrzeni 

wielowymiarowej na płaszczyźnie oraz graficznego rozwiązywania zależności 

funkcyjnych. 

 

 

2.2 Skala funkcyjna jako nomogram 

 

Pojedyncza skala funkcyjna jest podstawowym elementem stosowanym w 

nomogramach (Steinhaus, 1931; Otto, 1963; Wójtowicz, 1960; Mihon, 2009). 

Analiza zmienności funkcji dla całej rozpatrywanej dziedziny jest żmudnym 

zadaniem, nawet przy wykorzystaniu kalkulatorów czy komputerów. W takim 

przypadku stosowanie wykresów funkcji czy nomogramów okazuje się wyjątkowo 

efektywne. 

Rozważmy następującą funkcję ( )xfy = , której wykres we współrzędnych 

kartezjańskich może być uważany za nomogram; nomogram ten składa się z dwóch 

osi współrzędnych i krzywej. Najczęściej stosowane są równomierne skale osi 

współrzędnych o stałym module skali – takie skale nazywane są metrycznymi lub 

zwykłymi (Steinhaus, 1931). Zamiast skali metrycznych można rozważać 

odpowiadające im analogiczne odpowiednie skale rzutowe (Steinhaus, 1931; Otto, 

1963; Borsuk i Szmielew, 1972; Borsuk, 1983; Epstein, 1958). Stosując rzutowanie 

równoległe krzywej ( )xfy =  na oś 0x oraz na oś 0y otrzymujemy dwie skale 

funkcyjne ( ) ( )tytx ψϕ == , , gdzie t jest odpowiednio dobranym parametrem ze 

względu na dziedzinę i wartości funkcji; wartości na skalach funkcyjnych nazywane 

są cechami (Douglass, 1947). W ten sposób otrzymuje się zależność funkcyjną 
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( ) ( )( )tft ϕψ =  między skalami funkcyjnymi ( ) ( )tt ψϕ , . Otrzymane skale funkcyjne 

pozwalają zrezygnować ze stosowania współrzędnych kartezjańskich, a odpowiednie 

przeskalowanie skali funkcyjnych poprzez zastosowanie odwzorowań rzutowych 

pozwala na otrzymanie dwóch skal funkcyjnych umieszczonych na dwóch odcinkach 

o tej samej długości.  

W ogólnym przypadku rozpatrujemy następującą funkcję dwóch zmiennych: 

 
( ) 0, 21 =xxF       (2.2) 

 

Zależność (2.2) może być dana w postaci analitycznej, np. 2
12 xx = , dla 

1010 1 ≤≤− x , bądź może być reprezentowana przez dwa szeregi liczbowe ( )ix1  i 

( )ix2 , dla Ni ,...,2,1= , (N=21), Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 

i 1 2 3 4 5 6 … 11 … 16 17 18 19 20 21 

1x  -10 -9 -8 --7 -6 -5 … 0 … 5 6 7 8 9 10 

2x  100 81 64 49 36 25 ... 0 … 25 36 49 64 81 100 

 

 

Najprostszy, przykładowy nomogram, Rys. 2.1, został przedstawiony w układzie 

współrzędnych nomograficznych 210 zz  ze względu na konieczność skalowania osi 

funkcyjnych.  

W nomogramie zastosowano następujące oznaczenia: 

1x , 2x  – cechy osi funkcyjnych, 

( )21, zz ′′  – współrzędne początku skali funkcyjnej 1x  oraz skali funkcyjnej 2x , 

( )21, zz ′′  – współrzędne końca skali funkcyjnej 1x  oraz skali funkcyjnej 2x . 
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Położenie nomogramu na Rys. 2.1 w układzie współrzędnych nomograficznych 

jest przyjmowane arbitralnie, tutaj założono pionowe położenie obu osi funkcyjnych. 

 

 

 

 

                                        

 

Rysunek 2.1. Dwuwymiarowy nomogram realizujący zależność 2
12 xx = . 

 

 

Po wyskalowaniu osi funkcyjnych, długość 22 zz ′−′′  osi funkcyjnych 1x  i 2x  jest taka 

sama - co pozwala przedstawić obie osie funkcyjne jako jedną z dwiema skalami 

funkcyjnymi. Taka oś funkcyjna z dwiema skalami funkcyjnymi nazywana jest 

drabinką funkcyjną (Empacher, 1964; Konorski i Krysicki, 1973; Hoelscher 1958). 

Warto dodać, że nomogramy drabinkowe realizują graficznie także funkcje 

odwrotne. 

 

 

2.3 Graficzna interpretacja dodawania/odejmowania – 
nomogram równania o trzech zmiennych  

 

2z ′′  
2z  

1z  
1z′  

2z ′′  

1z′  

2z  

1z  

2z′  2z′  

21 xx  
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Rozważmy teraz zależność funkcyjną łączącą ze sobą trzy zmienne 321 ,, xxx  

 
( ) 0,, 321 =xxxF      (2.3) 

 
Zależność (2.3) może być dana w postaci analitycznej lub w postaci tabeli 

przedstawiającej trzy szeregi liczbowe ( ) ( ) ( )ixixix 321 ,, , dla Ni ,...,2,1=  (N – liczba 

danych). 

Szczególnym przypadkiem nomogramu o trzech prostych równoległych, który 

realizuje prostą zależność funkcyjną  

 

)()()( 213 xfxfxf +=     (2.4) 

 

jest kolineacyjny nomogram prostoliniowy. Nomogramy, w których odczyt następuje 

na prostej, a więc takie, w których punkty spełniające dane równanie są 

współliniowe, nazywamy właśnie nomogramami kolineacyjnymi.  

Ze względu na proste zależności i oczywistą łatwość w kreśleniu właśnie takie 

nomogramy kolineacyjne są najczęściej stosowane w praktyce. Przykład nomogramu 

kolineacyjnego realizującego zależność funkcyjną (2.4) pokazano w układzie 

współrzędnych nomograficznych 21 zz  na Rys. 2.2. 

 

 

 

 

1z  

2z                       1x                      3x                         2x  
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Rysunek 2.2. Nomogram kolineacyjny realizujący działanie dodawania. 

 

 

Nomogram ten realizuje zależność pomiędzy zmiennymi 213 xxx += . Cechy osi 

funkcyjnych 321 ,, xxx  są reprezentowane przez punkty. Odczytywanie wartości cech 

z nomogramu posiadającego trzy osie jest bardzo proste. Łącząc ze sobą dwa punkty 

na skalach funkcyjnych o znanych cechach za pomocą prostej i przedłużając tę prostą 

znajdujemy punkt z cechą nieznaną na trzeciej osi funkcyjnej. Procedura ta pozwala 

odczytywać dowolną cechę przy znajomości dwóch pozostałych, czyli na jednym 

nomogramie umieszczone mamy praktycznie trzy funkcje.  

 

 

2.4 Graficzna interpretacja mnożenia/dzielenia – 

nomogram równania o trzech zmiennych 

 

Innym rodzajem nomogramu kolineacyjnego składającego się z dwóch prostych 

równoległych i jednej prostej prostopadłej jest nomogram realizujący następującą 

zależność funkcyjną: 

 

)()()( 213 xfxfxf =     (2.5) 

 
Przykład nomogramu realizującego zależność funkcyjną (2.5) w postaci 

213 xxx =  przedstawiono na Rys. 2.3.  

Nomogram ten realizuje zależność pomiędzy zmiennymi 213 xxx = . Cechy 321 ,, xxx  

są reprezentowane przez punkty. W takim nomogramie odczytywanie wartości cech z 

nomogramu jest identyczne jak w nomogramach kolineacyjnych z równoległymi 

osiami funkcyjnymi.  
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Rysunek 2.3. Nomogram kolineacyjny realizujący działanie mnożenia/dzielenia. 

 

 

Znajomość wartości dwóch cech pozwala znaleźć wartość trzeciej cechy 

poprzez prostą konstrukcję geometryczną,: przedłużenie prostej łączącej dwie cechy 

daje wartość trzeciej cechy. Procedura ta pozwala odczytywać dowolną cechę przy 

znajomości dwóch pozostałych, a tym samym daje możliwość wyznaczania wartości 

funkcji odwrotnej. 

 

 

2.5 Nomogramy złożone 

 

2z                       1x                                               3x  

2x  

1z  
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2.5.1 Nomogramy dla więcej niż trzech zmiennych 

 

Przedstawienie na płaszczyźnie zależności funkcyjnych o większej liczbie cech niż 

trzy jest bardziej skomplikowane. Zazwyczaj takie nomogramy konstruuje się jako 

połączenie nomogramów przedstawionych powyżej poprzez dodanie dodatkowej 

tzw. osi niemej (Otto, 1963; Krasnodębski, 1960; Poradnik matematyczny, 1982), w 

literaturze zagranicznej zwaną reference line (Johnson, 1952; Hewes, 1923), lub 

pivot line (Massau, 1884; Lalanne 1843). 

Przyjmijmy, że mamy funkcję czterech zmiennych  

 

( ) 0,,, 4321 =xxxxF      (2.4) 

 

Przykład takiego nomogramu z wykorzystaniem tzw. osi niemej przedstawiono 

poniżej. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2.4. Nomogram realizujący zależność funkcyjną 04321 =+++ xxxx . 

2z                     1x               2x         oś niema       4x              3x  

1z  
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Cechy na osiach funkcyjnych 4321 ,,, xxxx  są reprezentowane przez punkty. 

Odczytywanie wartości cech z nomogramu posiadającego osie nieme jest również 

bardzo proste. Po lewej stronie osi niemej łączymy ze sobą punkty na skalach 

funkcyjnych i przedłużając prostą znajdujemy punkt na osi niemej, a następnie z tego 

punktu prowadzimy prostą przez kolejną skalę funkcyjną i odczytujemy cechę na 

przecięciu tej prostej z czwartą skalą funkcyjną. Procedura ta pozwala odczytywać 

dowolną cechę przy znajomości trzech pozostałych.  

Nie wyczerpuje to oczywiście możliwości konstruowania nomogramów 

złożonych. Więcej przykładów przedstawiono w wielu pozycjach książkowych np. 

(Otto, 1963; Krasnodębski, 1960; Kazangapov,1980; PyNomo, 2012). 

 

 

2.5.2 Nomogramy siatkowe 

 

W literaturze przedmiotu np. (Otto, 1963; Krasnodębski, 1960; Adams,1964; 

Hewes,1923) spotykamy szeroki zakres nomogramów siatkowych. Wykreślanie 

nomogramów kolineacyjnych składających się z trzech osi funkcyjnych jest związane 

z konstruowaniem zależności funkcyjnych, które są spełnione dla prostej 

przechodzącej przez trzy dowolne punkty nomogramu. Natomiast nomogramy 

siatkowe możemy narysować dla każdej zależności danej funkcją uwikłaną trzech 

zmiennych, tak więc dopuszczają znacznie bogatsze spektrum funkcji niż 

nomogramy kolineacyjne. 

Zgodnie z zasadą dualności w geometrii rzutowej (Otto, 1963) opis 

matematyczny punktu w przestrzeni kartezjańskiej i prostej w przestrzeni 

nomograficznej jest identyczny. Zatem zamieniając miejscami punkty z prostymi, w 

istocie rzeczy dostajemy możliwość konstruowania nomogramów siatkowych. 
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Nomogramy siatkowe są trudniejsze do narysowania i analizy. Jeżeli jest to możliwe, 

to zastępuje się je nomogramami kolineacyjnymi. 

Układ współrzędnych kartezjańskich jest doskonałym narzędziem 

wizualizującym w sposób geometryczny zależności dane równaniami funkcyjnymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2.5. Nomogram siatkowy krzywoliniowy dla funkcji ( ) 0,, 321 =xxxF  

 

 

Innym sposobem jest przedstawianie danych zależności za pomocą 

nomogramów siatkowych, na Rys. 2.5 przedstawiono taki przykład. Cechy 321 ,, xxx  

są reprezentowane przez krzywe. Podstawą konstrukcji nomogramów siatkowych jest 

rozważanie przedstawione szczegółowo np. w pracach (Otto, 1963). Siatka 

połączonych punktów musi być dość gęsta, aby uzyskać dostateczną dokładność 

odczytu cech. 

2x  

1x  

1z  

3x  
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Następnym w kolejności jest nomogram siatkowy prostoliniowy, jako 

szczególny przypadek nomogramu omawianego powyżej. 

Cechy 321 ,, xxx  są reprezentowane przez proste. Za pomocą tego nomogramu 

nie można przedstawić wszystkich zależności danych wzorem 0),,( 321 =xxxF , a 

jedynie takie funkcje ciągłe, które są nomograficzne (Otto, 1964). Nie ma natomiast 

problemów z nomogramowalnością szeregów czasowych (Buck, 1975; Buck, 1982; 

Kłopotowski, 2002), których używamy w niniejszej pracy, bowiem zawsze możemy 

znaleźć krzywą, która będzie przechodziła przez wszystkie punkty 

wielowymiarowego szeregu liczbowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.6. Nomogram siatkowy prostoliniowy  

 

 

Taką krzywą możemy zapisać w postaci parametrycznej, zatem zbudowanie 

nomogramu dla funkcji przedstawionej w postaci parametrycznej jest zawsze 

możliwe.  

2x  

1x  

3x  
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Istnieje ścisła zależność pomiędzy nomogramami kolineacyjnymi a 

nomogramami siatkowymi prostoliniowymi. Dla każdego nomogramu 

kolineacyjnego możemy narysować nomogram prostoliniowy siatkowy i odwrotnie; 

dowód przedstawiono w (Otto, 1963). 

Warto zauważyć, że pomimo stałego wzrostu możliwości obliczeniowych 

komputerów, ciągle istnieje potrzeba przedstawiania wyników tych obliczeń w 

postaci graficznej. Nomogramy, pomimo swoich ograniczeń, a jednocześnie dzięki 

prostocie, idealnie nadają się do tego celu. 

 

 



 

 

Rozdział 3 

 

Nomogramy kolineacyjne 
 

Nomogramy, w których odczyt następuje na prostej, a więc takie, w których punkty 

spełniające dane równanie są współliniowe, nazywamy nomogramami 

kolineacyjnymi. Kreślenie i korzystanie z nomogramów innych niż kolineacyjne jest 

kłopotliwe, nomogramy kolineacyjne łatwiej się konstruuje i łatwiej z nich korzysta. 

Łatwiej to nie znaczy prosto. Z twierdzenia Kolmogorova (Kolmogorov, 1957) o 

superpozycji wynika, że dla ciągłej funkcji wielowymiarowej zawsze można znaleźć 

nomogram kolineacyjny, twierdzenie to nie wskazuje jednak sposobu konstrukcji 

nomogramów. Bezpośrednie zastosowanie twierdzenia Kolmogorova często 

powoduje, że liczba osi funkcyjnych jest znacznie większa niż suma liczby 

zmiennych niezależnych i zależnych. 

Podstawowy wniosek wynikający z twierdzenia Kolmogorova o superpozycji 

(Kolmogorov, 1957) brzmi: Nomogram kolineacyjny to superpozycja funkcji 

jednowymiarowych reprezentujących osie funkcyjne.  

W nomogramie kolineacyjnym każda oś funkcyjna reprezentuje jedną funkcję 

jednowymiarową, na której zaznaczone są cechy analogicznie jak w układzie 

kartezjańskim. Nic natomiast nie zakładamy o tym, że osie są fragmentami prostych 

lub linii krzywych i czy cechy są równomiernie na tych osiach umieszczone.  

Przedstawimy teraz nowy sposób analizy oraz konstruowania nomogramów 

kolineacyjnych. Posłużymy się elementami geometrii rzutowej (Pogorzelski, 1959; 

Borsuk i Szmielew, 1972; Borsuk, 1983) otrzymując układ współrzędnych 
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równoległych oraz wykorzystamy zasadę współliniowości punktów i pola trójkąta 

wyznaczonego przez te punkty, aby otrzymać znany w nomografii wyznacznik 

Soreau (Brodetsky, 1920; Konorski i Krysicki, 1973; Mihoc, 2009; Doerfler, 2010). 

Zwiększając wymiar rozpatrywanej zależności funkcyjnej przedstawimy metodę 

konstrukcji nomogramów kolineacyjnych, poprzez analogię, dla zależności 

funkcyjnych o wymiarowości większej niż trzy. 

 

 

3.1 Współrzędne równoległe 

 

Rozważamy zależność funkcyjną łączącą ze sobą trzy zmienne 321 ,, xxx  

 

( ) 0,, 321 =xxxF      (3.1) 

 

Przedstawiając graficznie zależność (3.1) zmienne 321 ,, xxx  są utożsamiane ze 

współrzędnymi. Zakładając, że zmienne 321 ,, xxx  są rozważane w klasycznym 

kartezjańskim układzie współrzędnych to jawna postać zależności ( )213 , xxfx =  

przedstawia powierzchnię lub krzywą.  

Stosując zasady geometrii analitycznej, a właściwie jej części zwanej geometrią 

rzutową (Pogorzelski, 1959; Borsuk i Szmielew, 1972; Borsuk, 1983), możemy 

uzyskać różne konfiguracje wzajemnego położenia osi współrzędnych. Układ osi 

współrzędnych kartezjańskich może być zatem transformowany do układu 

współrzędnych równoległych.  

Układ współrzędnych równoległych powstał w 1959 r. (Inselberg) niezależnie 

od znanych w tych latach narzędzi nomograficznych i po latach jest intensywnie 

wykorzystywany do wizualizacji danych wielowymiarowych (Inselberg, 2010; 

Moustafa, 2009; Moustafa i Wegman, 2006) bądź heurystycznych metod grupowania 

danych (Moustafa i Wegman, 2002; Chen, Härdle i Unwin, 2008).  
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Wydaje się jednak, że można w racjonalny sposób wytłumaczyć powstanie układu 

współrzędnych równoległych, ich podstawy teoretyczne, jak również w nowy sposób 

przedstawić teoretyczne podstawy nomogramów wykorzystywanych w dalszej części 

rozprawy do automatycznego generowania nomogramów kolineacyjnych na podstawie 

danych dyskretnych. 

Na Rys. 3.1 przedstawiono prostokątny układ współrzędnych kartezjańskich z 

zaznaczonymi współrzędnymi pojedynczego punktu ( )321 ,, xxxX ′′′ , gdzie 321 ,, xxx ′′′  są 

cechami (czyli wartościami) osi współrzędnych kartezjańskich. Układ współrzędnych 

równoległych można wprowadzić arbitralnie poprzez „rozpięcie” punktu (0, 0, 0) 

układu kartezjańskiego i ustawienie pionowe osi współrzędnych 0 1x , 0 2x , 0 3x  w 

równej odległości od siebie, jak to zrobił d’Ocagne (1884) i Inselberg (1959).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.1. Pojedynczy punkt w układzie współrzędnych kartezjańskich. 

 

 

Wydaje się jednak, że opierając się na twierdzeniu Pappusa: 

Dwustosunki dwóch czwórek punktów, z których jedna jest rzutem środkowym 

drugiej, są sobie równe, 

3x′  

1x′  

2x′  

1x  

X•  

2x  
0  

3x  
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można przetransformować trzywymiarowy kartezjański układu współrzędnych do 

układu trzech współrzędnych równoległych na płaszczyźnie układu współrzędnych 

nomograficznych.  

W tym celu posłużymy się przekształceniem rzutowym prostej (Pogorzelski, 

1959) opartym na twierdzeniu Pappusa: przekształceniem rzutowym prostej D na 

prostą D’ nazywamy taką odpowiedniość wzajemnie jednoznaczną między punktami 

prostej D i punktami prostej D’, że dwustosunek dowolnych czterech punktów 1A  2A  

3A  4A  na prostej D równa się dwustosunkowi czterech odpowiednich punktów 1A′  

2A′  3A′  4A′   na prostej D’. 

Można wyróżnić trzy elementy przekształcenia rzutowego prostej: 

� przesunięcie równoległe (rzut równoległy), 

� obrót (rzut środkowy), 

� skalowanie (rzut środkowy).  

Stosując przekształcenie rzutowe do poszczególnych osi współrzędnych 

prostokątnych, tzn.  

� dla osi 0 1x  - obrót i przesunięcie równoległe, w rezultacie rzut na prostą 

1X , 

� dla osi 0 2x  - obrót i przesunięcie równoległe, w rezultacie rzut na 

prostą 2X , 

� dla osi 0 3x  - przesunięcie równoległe, w rezultacie rzut na prostą 3X   

otrzymujemy układ współrzędnych równoległych. 

W sposób symboliczny przekształcenia osi układu kartezjańskiego 3210 xxx  na 

współrzędne równoległe 1X  1X  3X  zostały przedstawione na Rys. 3.2. 
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Rysunek 3.2. Przekształcenia rzutowe poszczególnych osi. 

 

 

W dalszych rozważaniach będziemy przedstawiać układ współrzędnych 

równoległych w kartezjańskim układzie współrzędnych nomograficznych tworząc w 

ten sposób układ współrzędnych aksonometrycznych, w tym celu zostaną 

wprowadzone oznaczenia przedstawione na Rys. 3.3. Osie współrzędnych 

równoległych, a w ogólnym przypadku osie funkcyjne w układzie współrzędnych 

nomograficznych będziemy oznaczać symbolami osi ...,,, 321 xxx  .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.3. Pojedynczy punkt w układzie współrzędnych równoległych. 
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W nomografii osie 1z  i 2z  nazywane są osiami nomograficznymi, a osie 1x , 2x , 

3x , na których zaznaczone są cechy, nazywane są osiami funkcyjnymi. Dodatkowo 

dopuszcza się, aby odległości między osiami funkcyjnymi 11212131 zzzz −≠−  były 

różne.  

W wyniku transformacji rzutowej osi współrzędnych kartezjańskich 

pojedynczy punkt ( )321 ,, xxxX ′′′  w układzie kartezjańskim na Rys. 3.1 zostaje 

zamieniony na linię łamaną rozpiętą na punktach ( )1211 zz , ( )2221 zz , ( )3231 zz  w 

układzie współrzędnych równoległych Rys. 3.2.  

W układzie współrzędnych nomograficznych wielkości odciętych 

nomograficznych 11z , 21z , 31z  zostały przyjęte arbitralnie, a występujące osie 

funkcyjne 1x , 2x , 3x  są liniami prostymi i równoległymi, w nomografii jednak 

dopuszcza się, aby osie funkcyjne były liniami krzywymi. Ten problem będzie 

dyskutowany w następnych sekcjach. 

W nomogramach kolineacyjnych wymaga się, aby dowolne cechy 321 ,, xxx ′′′ , 

czyli wartości zmiennych na osiach funkcyjnych 321 ,, xxx  spełniajace równanie 

(3.1), jednocześnie spełniały warunek współliniowości, czyli leżały na jednej prostej 

(Rys. 3.2). Warunkiem koniecznym i dostatecznym na to, aby trzy punkty leżały na 

prostej na płaszczyźnie jest zerowanie się powierzchni trójkąta, którego 

wierzchołkami są cechy 321 ,, xxx ′′′ . Następna sekcja jest poświęcona warunkom 

współliniowości punktów oraz różnym postaciom tzw. wyznacznika Soreau. 

 

 

3.2 Współliniowość punktów 

 

W nomogramach kolineacyjnych pojęcie współliniowości trzech punktów na 

płaszczyźnie odgrywa szczególną rolę. Ze względu na późniejsze rozważania 
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zagadnienie wzajemnego położenia trzech punktów na płaszczyźnie rozpatrzymy z 

punktu widzenia powierzchni tworzonego przez te punkty trójkąta. W tym celu 

rozważamy trzy punkty ( )11,A yx , ( )22,B yx  i ( )33,C yx  przedstawione na Rys. 3.4, 

na bazie których tworzymy dwa wektory  
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Rysunek 3.4. Pole równoległoboku jako iloczyn wektorowy. 

 

 

Moduł iloczynu wektorowego wektorów a i b przedstawia wyrażenie (3.2) 

 

=
4321 MMMMS ba× xyyx ba-ba= ,    (3.2) 

 

gdzie xyyx bia,b,a  stanowią rzuty prostokątne wektorów a i b na oś x i y. 

Wyrażenie (3.2) określa pole równoległoboku, którego bokami są wektory a i b. Na 

podstawie (3.2) można wyznaczyć pole trójkąta ABC jako  

 

=
321 MMMS ( )( ) ( )( )[ ]121312132

1
xxyyyyxx −−−−−    (3.3) 

2y  

3y  

1y  

y  
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Wyrażenie (3.3) po uprządkowaniu można przedstawić w następującej postaci 

 

=
321 MMMS

1

1

1

2

1

33

22

11

yx

yx

yx

     (3.4) 

 

Warunkiem koniecznym i dostatecznym, aby trzy punkty A, B i C leżały na jednej 

prostej, czyli były współliniowe, jest zerowanie się pola powierzchni trójkąta ABC. 

 

Tym samym warunkiem koniecznym i wystarczającym, aby trzy punkty A, B i C 

leżały na jednej prostej jest zerowanie się wyznacznika macierzy (3.4). 

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że postać wyznacznika (3.4) przyrównywana 

do zera znana jest w nomografii pod nazwą równania Soreau (1902) (Mihoc, 2009; 

Wojtowicz, 1960), a występujący w tym równaniu wyznacznik - wyznacznikiem 

Soreau. W literaturze przedmiotu równanie Soreau zostało uzyskane jako 

odwzorowanie wielowymiarowe. 

Rozwiązanie równania Soreau polega na takim określeniu skal funkcyjnych osi 

1x , 2x , 3x , aby punkty 321 ,, xxx ′′′  były współliniowe, jak pokazano na Rys. 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.5. Prosta łącząca punkty 321 ,, xxx ′′′ . 

•  

12z  

22z  

2z  

32z  

11z  1z  31z  
21z  

3x  2x  1x  

3x′  

1x′•  

2x′•  
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UWAGA: Należy zaznaczyć, że określenie nowych skal funkcyjnych dla 

równoległych osi współrzędnych powoduje zamianę osi współrzędnych na osie 

funkcyjne. W rozprawie zostają zachowane oznaczenia osi funkcyjnych jako 

kontynuacja osi współrzędnych. Osie współrzędnych z reguły charakteryzują się 

skalami równomiernymi o stałych modułach i porządku cech, osie takie oznaczane są 

liniami ze strzałkami. Dla rozróżnienia, osie funkcyjne oznaczane są jedynie liniami 

– bez strzałek. 

 

W dalszej części rozprawy wyznacznik Soreau będzie wielokrotnie 

wykorzystywany we współrzędnych nomograficznych 0 21zz  w następującej postaci 

(dla przestrzeni trzywymiarowej) 

 

0

1

1

1

3231

2221

1211

=
zz

zz

zz

    (3.5) 

 
gdzie 

( )1211, zz  - współrzędne punktu 1x′ ,  

( )2221, zz  - współrzędne punktu 2x′ ,  

( )3231, zz  - współrzędne punktu 3x′ . 

 

W wyznaczniku (3.5) mamy dziewięć elementów, każdy wiersz odpowiada za 

jedną cechę, a każda kolumna odpowiada za jedną współrzędną nomograficzną, tzn. 

pierwsza kolumna odpowiada współrzędnej 1z , zaś druga kolumna współrzędnej 2z , 

a trzecia kolumna składa się z samych jedynek.  
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3.3 Wyznacznik Soreau 

 

Przedstawimy teraz dyskusję kilku szczególnych postaci wyznacznika Soreau 

opisujących przypadki współliniowości punktów opisujących zależności pomiędzy 

cechami.  

Uwzględniając cechy 1x , 2x , 3x  równanie Soreau (3.5) dla zależności 

funkcyjnej (3.1) możemy zapisać w następującej ogólnej postaci: 

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0

1

1

1

332331

222221

112111

=
xzxz

xzxz

xzxz

     (3.6) 

gdzie 

( )111 xz , ( )112 xz  są funkcjami parametrycznymi względem cechy 1x , 

( )221 xz , ( )222 xz  są funkcjami parametrycznymi względem cechy 2x , 

( )331 xz , ( )332 xz  są funkcjami parametrycznymi względem cechy 3x . 

 

Rozwinięcie powyższego wyznacznika przedstawia zależność pomiędzy 

cechami 1x , 2x , 3x  i określa położenie punktów o określonych wartościach cech w 

układzie współrzędnych nomograficznych 0 21zz : 

 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] 0222112331332112221332222111 =−+−−− xzxzxzxzxzxzxzxzxz      (3.7) 

 

Rozpatrzmy różne przypadki konstruowania wyznacznika.  
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3.3.1 Nomogram dwuwymiarowy 

 

Pierwszy przypadek określa matematyczny model nomogramu dla dwóch osi 

funkcyjnych.  

Wyznacznik Soreau dla tego przypadku składa się z czterech elementów, gdzie 

wiersze odpowiadają cechom, pierwsza kolumna odpowiada współrzędnym na osi 

2z , a druga kolumna składa się z samych jedynek. 

 

( )
( ) 0

1

1

22

12 =
′ xz

xz
     (3.8) 

gdzie 

( )12 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 1x , 

( )22 xz′  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z′  od cechy 2x , 

 

 

                                 

 

Rysunek 3.6. Nomogram realizujący zależność pomiędzy skalami  

Celsiusa i Fahrenheita. 

22 zz ′  

1z′  1z  

2x  1x  
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Rozwikłanie wyznacznika tej macierzy prowadzi do następującej zależności 

funkcyjnej: 

 

( ) ( ) 02212 =′− xzxz     

 

Ten rodzaj nomogramu został przedstawiony i opisany wcześniej w Rozdziale 2, a 

przykładem jego zastosowania jest termometr wyskalowany jednocześnie w skalach 

Celsiusa i Fahrenheita (Rys. 3.6).  

 

 

3.3.2 Nomogram trzywymiarowy 

 

Drugim szczególnym przypadkiem jest matematyczny model nomogramu 

kolineacyjnego dla trzech osi funkcyjnych. Konstruujemy wyznacznik Soreau 

składający się z dziewięciu elementów, w którym wiersze odpowiadają cechom 1x , 

2x , 3x , zaś pierwsza kolumna odpowiada współrzędnym na osi 1z , a druga kolumna 

współrzędnym na osi 2z , trzecia składa się z samych jedynek. 

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0

1

1

1

332331

222221

112111

=
xzxz

xzxz

xzxz

     (3.10) 

gdzie 

( )111 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 1x , 

( )112 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 1x , 

( )221 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 2x , 

( )222 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 2x , 

( )331 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 3x , 

( )332 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 3x . 
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Obliczenie powyższego wyznacznika np. metodą Sarrusa przedstawia następującą 

zależność pomiędzy cechami 1x , 2x , 3x  

 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] 0222112331332112221332222111 =−+−−− xzxzxzxzxzxzxzxzxz    (3.11) 

 

Dla postaci analitycznej zależności funkcyjnej (3.1) nomogramy koalicyjne 

były konstruowane poprzez przekształcenie (3.1) do jednej z następujących czterech 

postaci kanonicznych (dla przestrzeni trzywymiarowych): 

1. Cauchy’ego: 

0)()()()( 34223311 =+ xfxfxfxf  

2. Clarka: 

01)()]()([)()()( 32514332211 =+++ xfxfxfxfxfxf   

3. Soreau I: 

)()(

)()(
)(

2514

3322
11 xfxf

xfxf
xf

+
+

=  

4. Soreau II: 

)()(

)()(

)()(3

)()(

3817

3615

241

2211

xfxf

xfxf

xfxf

xfxf

+
+

=
+
+

 

gdzie )( ji xf  są funkcjami składowymi. Dla postaci kanonicznych, które są 

nomogramowalne, zostały opracowane standardy nomogramów. Następnie, postać 

kanoniczna jest przekształcana do postaci wyznacznika Soreau. Procedura 

wykreślenia nomogramu (osi funkcyjnych) na podstawie tak otrzymanego 

wyznacznika Soreau została szczegółowo opisana m. in. w (Otto, 1063; Poradnik 

matematyczny, 1982; d’Ocagne,1914). Ze względu na charakter rozpatrywanych 

danych nie będziemy zakładać szczególnej postaci zależności (3.1) i dlatego nie 

będziemy analizować postaci kanonicznych, chociaż pozwalają one konstruować 

nomogramy dla wielu różnych przypadków, warto wspomnieć o: Poradniku 

spawalnictwa z 1983 r.; Poradniku inżyniera elektryka z 1990 r.; Poradniku inżyniera 
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i technika budowlanego z 1980 r.; czy też pracy Zbicorskiego Metody graficzne w 

zarządzaniu i organizacji produkcji z 1977 r. 

Nie wszystkie zależności funkcyjne zapisane w postaci 0),,( 321 =xxxF  dadzą 

się sprowadzić do jednej z postaci kanonicznych, a i dla tych przypadków, gdy jest to 

możliwe, rachunki są dość skomplikowane (Otto, 1063; Doerfler, 2010; Hankins, 

1999). 

Jednym z najważniejszych problemów w nomografii jest tzw. 

nomogramowalność funkcji. Jedynym i często powtarzalnym (Otto,1964; Poradnik 

matematyczny, 1982) kryterium nomogramowalności jest: 

 

TWIERDZENIE 3.1: Funkcja ciągła lub okresowo ciągła może być przedstawiona w 

postaci nomogramu kolineacyjnego wtedy i tylko wtedy, gdy da się zapisać za 

pomocą wyznacznika Soreau  

=),,( 321 xxxF

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) )(

)(

)(

333332331

223222221

113112111

xzxzxz

xzxzxz

xzxzxz

 

 

 

W niniejszej rozprawie opieramy się także na twierdzeniu Buck’a (1982): 

 

TWIERDZENIE 3.2: Funkcję wszędzie nieciągłą (opisywaną przez dane dyskretne) 

zawsze można przedstawić w postaci nomogramu kolineacyjnego.  

 

Tak więc dla danych dyskretnych zawsze można przeprowadzić linię krzywą 

łączącą odosobnione punkty w przestrzeni, a zatem dla takiej linii zawsze istnieje jej 

przedstawienie parametryczne zależne od jednego parametru (cechy na jednej osi 

funkcyjnej), czyli wyznacznik Soreau. 
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W pracy będziemy wykorzystywać tylko dane przedstawione w postaci 

dyskretnej. 

Omówmy teraz szczegółowo dwa najbardziej reprezentatywne modele i 

odpowiadające im postacie wyznacznika Soreau.  

Pierwszym przypadkiem jest nomogram realizujący operację dodawania 

funkcji 

 

)()()( 213 xfxfxf +=      (3.12) 

 

Nomogram ten ma szczególnie prostą postać, gdy w pierwszej kolumnie macierzy są 

tylko funkcje stałe, niezależne od cech 1x , 2x , 3x  

 

( )
( )
( )

0

1

1

1

33231

22221

11211

=
xzZ

xzZ

xzZ

    (3.13) 

 

gdzie 

( ) constans11111 == Zxz  – współrzędna nomograficzna ustalona, nie występuje 

zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 1x , 

( ) constans21221 == Zxz  – współrzędne nomograficzne ustalone, nie występuje 

zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 2x , 

( ) constans31331 == Zxz  – współrzędne nomograficzne ustalone, nie występuje 

zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 3x , 

( )112 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 1x , 

( )222 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 2x , 

( )332 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 3x . 
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Cechą charakterystyczną takiego nomogramu sporządzonego na podstawie 

zależności (3.13) jest prostoliniowość i równoległość osi funkcyjnych, w takim 

przypadku mówimy o nomogramach kolineacyjnych prostoliniowych, Rys. 3.7.  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.7. Nomogram kolineacyjny realizujący dodawanie funkcji (3.12): 
,sin)( 11 xxf =  ,cos)( 22 xxf =  33)( xxf = . 

 

 

Ogólnie, nomogramy kolineacyjne prostoliniowe możemy przedstawiać w 

jednej z czterech postaci: 

� nomogram o trzech osiach równoległych,  

� nomogram o osiach nierównoległych tzw. „szarfa”,  

� nomogram o osiach prostopadłych lub ukośnych, 

� nomogram o osiach tworzących trójkąt. 

Nomogramy takie zostały szczegółowo przedstawione w pracach np. (Otto, 1963) i 

(Krasnodębski, 1960). 

Należy dodać, że w wyznaczniku (3.10) występowanie stałej wartości w 

pierwszej kolumnie określonego wiersza powoduje, że odpowiadająca temu 

2z  
                            1x          213 cossin xxx +=             2x  

1z  
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wierszowi oś funkcyjna jest linią prostą. W wyznaczniku (3.13) wszystkie trzy 

wartości pierwszej kolumny są stałymi i w ten sposób wszystkie trzy osie funkcyjne 

są liniami prostymi i równoległymi, Rys. 3.7. 

Drugim szczególnym przypadkiem pokazanym na Rys. 3.8 jest nomogram 

realizujący operację mnożenia funkcji 

 

)()()( 213 xfxfxf =       (3.14) 

 

którego wyznacznik ma następującą postać: 

 

( )
( )

( )
0

1

1

1

33231

22221

11211

=
xzZ

Zxz

xzZ

    (3.15) 

gdzie 

( ) constans11111 == Zxz  – współrzędne nomograficzne ustalone, nie występuje 

zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 1x , 

( )112 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 1x , 

( )221 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 2x , 

( ) constans22222 == Zxz  – współrzędne nomograficzne ustalone, nie występuje 

zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 2x , 

( ) constans31331 == Zxz  – współrzędne nomograficzne ustalone, nie występuje 

zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 3x , 

( )332 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 3x . 
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Rysunek 3.8 Nomogram kolineacyjny realizujący działanie mnożenia funkcji (3.14):  

,)( 11 xxf =  ,ln)( 22 xxf =  33)( xxf = . 

 

 

3.3.3 Nomogram czterowymiarowy 

 

Trzecim przypadkiem jest matematyczny model nomogramu dla czterech osi 

funkcyjnych. Rozważamy zależność funkcyjną łączącą ze sobą cztery zmienne 

4321 ,,, xxxx  

 

( ) 0,,, 4321 =xxxxF      (3.16) 

 

Konstruujemy wyznacznik Soreau składający się z szesnastu elementów, w którym 

wiersze odpowiadają cechom, zaś pierwsza kolumna odpowiada współrzędnym na 

osi 1z , druga kolumna współrzędnym na osi 2z , trzecia kolumna współrzędnym na 

osi 3z , a czwarta składa się z samych jedynek. 

 

2x  

123 ln xxx =  

1z  

2z  

1x  
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

0

1

1

1

1

443442441

333332331

223222221

113112111

=

xzxzxz

xzxzxz

xzxzxz

xzxzxz

    (3.17) 

 

gdzie 

( )111 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 1x , 

( )221 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 2x , 

( )331 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 3x , 

( )441 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 4x , 

( )112 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 1x , 

( )222 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 2x , 

( )332 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 3x , 

( )442 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 4x , 

( )113 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 3z  od cechy 1x  

( )223 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 3z  od cechy 2x , 

( )333 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 3z  od cechy 3x , 

( )443 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 3z  od cechy 4x . 

 

Wyznacznik Soreau (3.6) przedstawia wyrażenie (z dokładnością do 

współczynnika 0,5) na pole powierzchni trójkąta na płaszczyźnie. Analogicznie 

wyznacznik (3.17) przedstawia wyrażenie na objętość czworościanu w przestrzeni 

trzywymiarowej. Tym samym zerowanie wyznacznika (3.17) oznacza, że objętość 

tego czworościanu jest równa zero, a tym samym wartości czterech cech 1x , 2x , 3x , 

4x  określają cztery punkty osi funkcyjnych w przestrzeni trzywymiarowej, które leżą 

na jednej płaszczyźnie. Analogicznie jak dla przypadku trzywymiarowego 

rozważanego wcześniej, stosując twierdzenie Pappusa o przekształceniach 

rzutowych, możemy przekształcić czterowymiarowy układ współrzędnych 
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prostokątnych na układ współrzędnych równoległych w przestrzeni trzywymiarowej. 

Po zastosowaniu rzutu środkowego dla trzech spośród czterech osi współrzędnych 

prostokątnych otrzymujemy cztery osie współrzędnych równoległych 1x , 2x , 3x , 4x . 

Następnie możemy dobrać takie wartości przesunięć równoległych osi 

współrzędnych równoległych, aby sąsiadujące ze sobą osie były rozmieszczone w 

takiej samej odległości, Rys. 3.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.9. Przykładowy czworościan w przestrzeni współrzędnych równoległych. 

 

 

Wynik opisanych przekształceń rzutowych przedstawiony jest na Rys. 3.9. 

gdzie punkty 1x′ , 2x′ , 3x′ , 4x′  tworzą czworościan, zaznaczony czerwoną linią. Punkty 

1x′ , 2x′ , 3x′  tworzą podstawę czworościanu, natomiast odcinki 1x′ 4x′ , 2x′ 4x′ , 3x′ 4x′  

stanowią krawędzie ścian bocznych. 

3x′  •
 

2x′  

1x′  •
 

4x′•  

•  

0  

1x  

3x  

2x  

4x  

2z  

1z  

3z  
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Celem jest takie dobranie skal funkcyjnych 1x , 2x , 3x , 4x , aby wszystkie 

cztery punkty 1x′ , 2x′ , 3x′ , 4x′  leżały na jednej płaszczyźnie, wówczas spełnione jest 

równanie (3.16). Warunek ten jest spełniony poprzez odpowiedni nowy dobór skal 

funkcyjnych, a punkty 1x′ , 2x′ , 3x′ , 4x′  tworzą czworobok leżący na jednej 

płaszczyźnie, Rys. 3.10. Cztery punkty leżące na jednej płaszczyźnie nazywane są 

punktami współpłaszczyznowymi. Wiadomo, że trzy punkty tworzą płaszczyznę, 

natomiast rozważany czwarty punkt nie musi należeć to tej płaszczyzny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.10. Nomogram przestrzenny realizujący współpłaszczyznowość  

czterech punktów. 

 

 

W podrozdziale 3.2 pokazaliśmy jak przekształcić współrzędne kartezjańskie 

przestrzeni trzywymiarowej na trzy współrzędne równoległe leżące na płaszczyźnie 

nomograficznej 210 zz . W sekcji 3.2.2 przedstawiono konstrukcję nomogramów 

kolineacyjnych poprzez zmianę skal funkcyjnych osi współrzędnych równoległych.  

r  

3x ′•  

2x′  

1x′  •
 

•′4x  

•  

0  

1x  

3x  

2x  

4x  

2z  

1z  

3z  

r ′  
•
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W ogólnym przypadku rzut prostopadły czterech osi 1x , 2x , 3x , 4x  na 

płaszczyznę nomograficzną 210 zz  nie pozwala na ustawienie współliniowo punktów 

1x′ , 2x′ , 3x′ , 4x′ . Dlatego współpłaszczyznowość czterech punktów należy 

przetransformować na dwa zbiory punktów współliniowych.  

W literaturze przedmiotu, zarówno w najstarszej np. (d’Ocagne, 1899; Moreau, 

1902; Hewes i Seward, 1923), jak i z połowy XX stulecia np. (Adams, 1964; 

Andrews, 1972; Douglass i Douglas, 1947; Epstein, 1958; Otto, 1963) oraz z 

ostatnich lat np. (Chen, Härdle i Unwin, 2008; Doerfler, 2010; Evesham, 2010; 

Odrzywołek, 2009; PyNomo, 2012; Wolfram Demonstration Program, 2012) szeroko 

omawiany jest problem reprezentacji współpłaszczyznowości punktów przez kilka 

prostszych połączonych zagadnień współliniowych, jakkolwiek rozważania te nie 

były w taki sposób nazywane. W dotychczasowej literaturze nomogramy 

kolineacyjne dla zależności funkcyjnych cztero- lub więcej wymiarowych były 

rozwiązywane poprzez separację zmiennych, to znaczy dla następującej 

przykładowej zależności: 

( ) 0,,, 4321 =xxxxF  

jeżeli istnieje możliwość separacji zmiennych w taki sposób, że wprowadzając dwie 

funkcje 

( ) ( )432211 ,, xxFxxF =  

można rozdzielić dwie pary zmiennych, wtedy wprowadzając dodatkową zmienną v  

rozważa się układ równań 

( ) vxxF =211 ,  

( ) vxxF =432 ,  

W ten sposób można skonstruować dwa nomogramy kolineacyjne sprzężone poprzez 

zmienną v  reprezentowaną przez dodatkową oś zwaną osią niemą. Przy konstrukcji 

dwóch trzywymiarowych nomogramów stosowane są procedury przedstawione 

powyżej.  
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W literaturze do tej pory poświęcono bardzo wiele uwagi różnym postaciom 

algebraicznych zależności funkcyjnych i wyróżniono różne klasy i rodzaje 

nomogramów. Dla różnych wyrażeń algebraicznych opracowano szereg podstawień 

homograficznych pozwalających przekształcić wiele z tych wyrażeń do postaci 

jednego ze standardowych rodzajów.  

Dotychczasowe stosowane metody konstruowania nomogramów cztero- i 

więcej wymiarowych oparte są wyłącznie na łączeniu odpowiedniej liczby 

nomogramów trzywymiarowych (ewentualnie dodatkowo dwuwymiarowych).  

W rozprawie oprzemy konstruowanie nomogramów wielowymiarowych przede 

wszystkim na wyrażeniu (3.17). W dalszej części tego rozdziału przedstawimy nową 

metodę konstrukcji wielowymiarowych nomogramów kolineacyjnych na przykładzie 

czterowymiarowym, kontynuując dotychczasowe rozważania podsumowane na Rys. 

3.10. Trzy punkty leżące w kartezjańskiej przestrzeni trzywymiarowej można 

rzutować na przestrzeń nomograficzną i otrzymać współliniowość tych punktów. 

Zatem należy wprowadzić dodatkowy punkt r ′  leżący zarówno na płaszczyźnie i 

jednocześnie na tzw. osi niemej (reference line)  r. 

Na Rys. 3.10 oś niema r została wyznaczona jako miejsce geometryczne 

punktów przecięcia przekątnych czworoboków wyznaczanych przez punkty 

współpłaszczyznowe 1x′ , 2x′ , 3x′ , 4x′ . Oś niema r przecina płaszczyznę wyznaczoną 

przez cztery punkty 1x′ , 2x′ , 3x′ , 4x′  w punkcie r ′ , tak więc punkty 1x′ , 2x′ , 3x′ , 4x′  

oraz r ′  są punktami współpłaszczyznowymi.  

Zbiór pięciu osi funkcyjnych { }rxxxx ,,,, 4321  należy podzielić na dwa 

podzbiory w taki sposób, aby iloczynem tych podzbiorów była oś niema r , np. 

{ }rxx ,, 21  i { }rxx ,, 43 . Dzięki takiemu podziałowi zbioru osi funkcyjnych dla każdego 

podzbioru { }rxx ,, 21  i { }rxx ,, 43  można przeprowadzić rzutowanie prostopadłe na 

jedną płaszczyznę nomograficzną. W ten sposób otrzymujemy dwa osobne 

nomogramy kolineacyjne połączone jedną osią niemą.  
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Na Rys. 3.11 przedstawiono rzut prostokątny układu pięciu osi funkcyjnych 1x , 

2x , 3x , 4x  i r (przedstawionych na Rys. 3.10) na płaszczyznę nomograficzną 3120 zz .  

Symbolem   oznaczono osie funkcyjne oraz oś 3z . Jako płaszczyznę 

nomograficzną przyjęto płaszczyznę rzutową 3120 zz , w której oś 30z  na Rys. 3.11 

jest dokładnie tą samą osią co oś 30z  w przestrzeni trzywymiarowej z Rys. 2.10. 

Natomiast oś 120z  leży na płaszczyźnie 210 zz  pod odpowiednim kątem w stosunku 

do osi 20z  i jest przesunięta w stosunku do punktu (0, 0, 0). Czerwoną strzałką 

oznaczono kierunek rzutowania prostopadłego czterech osi funkcyjnych 1x , 2x , 3x , 

4x  oraz osi funkcyjnej niemej r na płaszczyznę 3120 zz . 

Na Rys. 3.11 przedstawiono w sposób symboliczny (oznaczony czerwonymi 

liniami          )  rzuty przekątnych czworoboku utworzonego przez punkty 1x′ , 2x′ , 3x′ , 

4x′ , przy czym jedna przekątna łączy punkty 1x′  i 3x′ , a druga łączy punkty 2x′  i 4x′ . 

Rzuty tych przekątnych wraz z rzutami osi funkcyjnych 1x , 2x , 3x , 4x  oraz osi 

niemej r na płaszczyznę nomograficzną 3120 zz  tworzą nomogram kolineacyjny 

przedstawiony na Rys. 3.12. 

Rys. 3.12 przedstawia nowy rodzaj nomogramów kolineacyjnych we 

współrzędnych nomograficznych. Nomogram na Rys. 3.12 składa się z czterech 

równoległych osi funkcyjnych 1x , 2x , 3x , 4x  oraz osi niemej r. Przedstawiono także 

rzuty przekątnych czworoboku utworzonego przez punkty 1x′ , 2x′ , 3x′ , 4x′ , jedna 

przekątna łączy punkty 1x′  i 3x′ , a druga łączy punkty 2x′  i 4x′ . 
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Rysunek 3.11. Rzut prostokątny czterowymiarowego układu współrzędnych 

równoległych. 

 

 

Przedstawiony na Rys. 3.12 nowy rodzaj nomogramów kolineacyjnych 

wymaga nieco innego sposobu odczytu rozwiązania zależności funkcyjnej.  
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Rysunek 3.12. Nomogram kolineacyjny jako rzut prostokątny nomogramu 

przestrzennego. 

 

 

Dotychczas w tego typu nomogramach punkty leżące na dwóch sąsiednich 

osiach funkcyjnych i na osi niemej były punktami współliniowymi. Tutaj, ze względu 

na rzutowanie przekątnych, cechy leżące na przekątnej i na osi niemej są 

współliniowe.  

Tak więc zgodnie z Rys. 3.11 zbiór osi funkcyjnych { }rxxxx ,,,, 4321  został 

podzielony na dwa podzbiory { }rxx ,, 31  i { }rxx ,, 42 , a celem jest taki dobór skal 

funkcyjnych osi funkcyjnych rxxxx ,,,, 4321 , aby cechy dobrane zgodnie z zasadą 

przedstawioną na Rys. 3.12 spełniały zależność (3.16). Należy także podkreślić, że 

tak konstruowane nomogramy realizują równanie Soreau (3.17). 
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3.4 Suwak kalkulacyjny  

 

W tym podrozdziale chcemy pokazać, że znany powszechnie suwak logarytmiczny 

jest szczególnym przypadkiem czterowymiarowego nomogramu kolineacyjnego 

realizującego zależność funkcyjną (3.16). Przedstawiona realizacja nomogramu 

została tutaj nazwana suwakiem kalkulacyjnym. 

Podstawowym założeniem konstrukcji suwaków kalkulacyjnych jest 

dopuszczenie możliwości przesuwania osi nomograficznych (funkcyjnych) 

względem siebie. Dzięki temu założeniu otrzymujemy istotne uproszczenie 

nomogramu poprzez możliwość wyeliminowania osi niemej. 

Rozważmy jeszcze raz Rys. 3.10 nieznacznie uproszczony jako Rys. 3. 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.13. Nomogram przestrzenny realizujący współpłaszczyznowość  

czterech punktów. 
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Skale funkcyjne osi funkcyjnych są tak dobrane, aby dowolne cechy 1x′ , 2x′ , 3x′ , 4x′  

spełniające zależność (3.16) leżały na jednej płaszczyźnie (były 

współpłaszczyznowe). 

Punkty 1x′ , 2x′ , 3x′ , 4x′  tworzą równoległobok, w którym odcinki 1x′ , 2x′  i 3x′ , 4x′  

są równoległe oraz odcinki 1x′ , 4x′  i 2x′ , 3x′  też są równoległe. Przesuńmy teraz osie 

funkcyjne 2x  i 3x  równolegle, w taki sposób aby odcinki 1x′ , 2x′  i 3x′ , 4x′  były 

równoległe względem osi nomograficznej 20z , Rys. 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.14. Nomogram przestrzenny z przesuniętymi osiami funkcyjnymi 2x  i 3x , 

przy zachowaniu współpłaszczyznowości czterech punktów. 

 

 

Przeprowadźmy teraz rzutowanie prostopadłe na płaszczyznę nomograficzną 

3120 zz , podobnie jak pokazano na Rys. 3.11. W ten sposób otrzymujemy następujący 

układ osi funkcyjnych przedstawiony na Rys. 3.15. 
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Rysunek 3.15. Rzut prostokątny nomogramu przestrzennego z Rys. 3.14. 

 

 

Warto zauważyć, że korzystanie z nomogramu przedstawionego na Rys. 3.15 

jest równie proste jak korzystanie z nomogramów kolineacyjnych, mianowicie znając 

wartości dowolnych trzech cech łatwo jest znaleźć wartość brakującej czwartej cechy 

spełniającej zależność (3.16). 

Realizacja nomogramu przedstawionego na Rys. 3.15 w postaci suwaka 

kalkulacyjnego, czyli urządzenia wykonanego z plastiku lub z kartonu z dwoma 

przesuwanymi elementami wymaga nieznacznej modyfikacji przedstawionego 

nomogramu, Rys. 3.16.  
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Rysunek 3.16. Wygląd suwaka kalkulacyjnego. 

 

 

Modyfikacja polega na zamianie miejscami osi funkcyjnych 3x  i 4x , jak 

pokazano na Rys. 3.17.; na rysunku połączono osie funkcyjne 2x  i 3x  oraz 1x  i 4x  w 

celu symbolicznego zaznaczenia, że te wymienione pary osi funkcyjnych przesuwają 

się jednocześnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.16. Rzut prostokątny nomogramu przestrzennego z Rys. 3.14. 
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W literaturze przedmiotu lub w internecie można znaleźć instrukcję działania 

suwaków logarytmicznych, tzn. suwaków kalkulacyjnych, w których wykorzystano 

logarytmiczne skale funkcyjne osi funkcyjnych. Popularny suwak logarytmiczny jest 

uproszczoną wersją suwaka kalkulacyjnego omówionego powyżej. Można 

powiedzieć, że przedstawiona powyżej interpretacja funkcjonowania suwaka 

kalkulacyjnego nie jest znana w literaturze.  

Suwak kalkulacyjny można traktować jako formę wizualizacji nomogramu 

czterowymiarowego, w którym dopuszcza się przesuwanie osi funkcyjnych parami 

względem siebie. W rezultacie otrzymujemy istotne uproszczenie nomogramu 

poprzez wyeliminowanie osi niemej. 

 

 



 

 

Rozdział 4 

 

Incydencyjne sieci neuronowe 

 

4.1 Wprowadzenie 

 

Do konstrukcji nomogramów kolineacyjnych dla danych reprezentowanych przez 

ciągi liczbowe, tzn. danych, dla których nie jest jawnie określona zależność 

funkcyjna zostanie wykorzystana metodyka sztucznych sieci neuronowych. W tym 

celu opracowano nową klasę sztucznych sieci neuronowych, które zostały nazwane 

incydencyjnymi sieciami neuronowymi.  

Historia sztucznych sieci neuronowych rozpoczyna się w 1938 r. pracą 

Tashevsky’ego, który w Mathematical Biophysics postawił hipotezę, że 

funkcjonalność mózgu może być oparta na operacjach logiki binarnej (Rashevsky, 

1938; Krawczak, 2003). Powszechnie jednak przyjmuje się, że początek sztucznych 

sieci neuronowych zbiega się z opublikowaniem pracy McCullocha i Pittsa w 1943 r. 

(Tadeusiewicz, 1993), w której autorzy przedstawili model matematyczny komórki 

nerwowej i przetwarzanie danych przez taką komórkę w postaci układu 

arytmetyczno-logicznego. Prace Hebba (1949) potwierdziły, że informacja może być 

przechowywana w strukturze połączeń pomiędzy neuronami. W 1958 roku powstał 

pierwszy elektromechaniczny działający model komórek nerwowych zwany 

perceptronem zbudowany przez Rosenblatta (1958). Była to pierwsza realnie 

działająca sztuczna sieć neuronowa posiadająca cechy neuronów naturalnych, takie 

jak zdolność uczenia się i częściowa odporność na uszkodzenia. Prace te skierowały 
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uwagę wielu badaczy na problem jednowarstwowych liniowych sieci i równoległego 

przetwarzania informacji. Sieci te zostały skrytykowane przez Minsky'ego i Paperta 

(1969), którzy dowiedli ich ograniczoną zdolność nauki. Jednak już w 1974 roku 

Werbos przełamał te ograniczenia opracowując model uczenia nieliniowych 

wielowarstwowych sieci neuronowych, ale metoda stała się powszechnie znana 

dopiero w 1986 roku. Sieci uczone metodą wstecznej propagacji błędu 

(BackPropagation) stosowane są po licznych modyfikacjach do dzisiaj.  

Sieci neuronowe znalazły zastosowanie do rozwiązywania problemów m in. 

sterowania, klasyfikacji, rozpoznawania wzorców, predykcji, asocjacji itp. Ich 

uniwersalność związana jest z takimi czynnikami jak: 

� możliwość modelowania złożonych funkcji, 

� tworzenie modeli nieliniowych, 

� identyfikacja parametrów modelu, 

� wielowymiarowe podejście do zagadnienia, 

� podobieństwo do ludzkiego mózgu w działaniu, 

� możliwość realizacji w postaci scalonej, 

� równoległe przetwarzanie informacji, 

� odporność na zakłócenia. 

 

 

4.2 Sztuczne sieci neuronowe 

 

Mózg zbudowany jest z bardzo dużej liczby elementarnych komórek zwanych 

neuronami. Każdy z neuronów jest elementem składającym się z dendrytów, 

perikarionu, aksonu i rozgałęzionej struktury teledendronów. Aksony łączą się z 

dendrytami poprzez biochemiczne synapsy. Każdy neuron przenosi, przetwarza i 

przechowuje informację. Do neuronu dochodzą sygnały wejściowe poprzez dendryty, 

następnie sygnały są przetwarzane z określoną siłą (wagą). W neuronie obliczana jest 

suma sygnałów wejściowych, a każdy sygnał jest mnożony przez odpowiednią wagę. 
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Następnie powyższa suma poddawana jest działaniu tzw. funkcji aktywacji i 

przesyłana dalej do innych komórek poprzez akson. Jak pokazano np. w pracy 

(Tadeusiewicz, 1993) pojedynczy neuron może być opisany za pomocą modelu 

przedstawionego poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.1. Model pojedynczego neuronu. 

 

 

W modelu tym sygnały wejściowe Nixi ,...,2,1, = , i sygnał wyjściowy y  

zazwyczaj przyjmują wartości z przedziału [ ]1,1 +− . Każdy z sygnałów wejściowych 

jest przemnażany przez współczynnik zwany wagą Niwi ,...,2,1, = , wagi podlegają 

zmianom w trakcie procesu uczenia. Sygnały wejściowe Nixi ,...,2,1, = , są 

przemnażane przez wagi Niwi ,...,2,1, = , a następnie sumowane. Następnie suma 

pomnożonych przez wagi sygnałów jest argumentem funkcji aktywacji (funkcji 

przejścia) f  tworząc wartość sygnału wyjściowego neuronu y  

 

                     )...( 2211 NN xwxwxwfy +++=      

 (4.1) 

 

Inaczej mówiąc, iloczyn skalarny wektora wejściowego i wektora wag poddany 

działaniu funkcji przejścia tworzy sygnał wyjściowy. Najczęściej stosowaną funkcją 

aktywacji jest funkcja sigmoidalna lub tangens hiperboliczny. 
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Informacja w sztucznych sieciach neuronowych przechowywana jest w wagach 

i może być zmieniana w procesie uczenia sieci. Pojedyncze neurony mogą być 

uczone, w zależności od przyjętego założenia, z nauczycielem lub bez nauczyciela. 

Wypracowano różne metody uczenia sztucznych sieci neuronowych takie jak: 

� metoda delta, 

� metoda instar, 

� metoda outstar, 

� metoda Hebba, 

� uczenie z rywalizacją. 

 

Jedną z metod uczenia nieliniowych neuronów w sztucznych sieciach 

neuronowych jest reguła delta (Tadeusiewicz, 1993). Sygnał wyjściowy neuronu 

obliczany jest według następującego wzoru: 

 

)(
0
∑

=

=
N

i
ii xwfy      (4.2) 

 

gdzie 

,,...,2,0, Niwi =  – wagi połączeń,  

,,...,1,0, Nixi =  – sygnały wejściowe, 10 −=x  

y  – sygnał wyjściowy, 

( ).f  – funkcja aktywacji. 

 

W zależności od różnicy sygnału wyjściowego y i wartości sygnału zadanego d, wzór 

na zmianę wag przyjmuje postać: 
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gdzie 
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η  – współczynnik uczenia sieci, 

,,...,1,0, Niwi =∆  – zmiana wag,  

,,...,1,0, Nixi =  – sygnały wejściowe, 10 −=x  

u  – suma ważonych sygnałów wejściowych, 

y  – sygnał wyjściowy, 

d – zadawany wektor wyjściowy (cel uczenia sieci). 

 

Proces uczenia jest kontynuowany dopóki błąd uczenia rozumiany jako różnica 

pomiędzy sygnałem wyjściowym sieci i sygnałem zadanym nie osiągnie wartości 

poniżej z góry założonego poziomu. Algorytm ten można stosować tylko do sieci 

jednowarstwowych. 

 

 

4.3 Wielowarstwowe sieci neuronowe 

 

Neurony mogą być ze sobą łączone w strukturę zwaną siecią neuronową. Struktura 

połączeń neuronów w sieci nazywana jest architekturą sieci. Jedną z 

najefektywniejszych struktur sieci neuronowych są sieci wielowarstwowe 

przedstawione na Rys. 4.2. 

Podawane są takie same sygnały wejściowe na wejścia wszystkich neuronów 

jednej warstwy. Wyjścia z neuronów tej warstwy mogą być podawane na kolejne 

wejścia następnej warstwy. Ponieważ zazwyczaj nie znamy optymalnej struktury 

sieci potrzebnej do rozwiązywania problemu, stosujemy taką metodę łączenia 

warstw, że każdy neuron poprzedniej warstwy jest połączony z każdym neuronem 

warstwy następnej.  
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Rysunek 4.2. Wielowarstwowa sztuczna sieć neuronowa. 

 

 

W ten sposób możemy zbudować sieć wielowarstwową. Sieci wielowarstwowe 

można łatwo zdefiniować i opisać nawet dla dużej ilości neuronów czy warstw. 

Drugim elementem, który decyduje o strukturze połączeń pomiędzy neuronami jest 

występowanie sprzężeń zwrotnych. W dalszej części pracy zajmiemy się sieciami bez 

sprzężeń zwrotnych.  

Na Rys. 4.2 przedstawiono sieć składającą się z warstwy wejściowej, dwóch 

warstw ukrytych i jednej warstwy wyjściowej. 

 

W 1974 roku Webros zaproponował algorytm, który umożliwia uczenie sieci 

wielowarstwowych. Początkowo zapomniany, z czasem nazwany został wsteczną 

propagacją błędu (BackPropagation). Idea algorytmu polega na przyjęciu dwóch 

kierunków przepływu informacji podczas procesu uczenia.  

Pierwszym kierunkiem jest tradycyjny przepływ sygnału od warstwy 

wejściowej do wyjściowej w celu obliczania poziomu sygnałów wyjściowych 

wszystkich neuronów na podstawie następującej zależności: 

 

1y  2y  3Ny  

1x  2x  1Nx  
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gdzie 

,3,...,2,1,2,..,1,0,)2( NkNjw jk ==  – wagi neuronów warstwy wyjściowej, 

,2,...,2,1,1,..,1,0,)1( NjNiwij ==  – wagi neuronów warstwy wejściowej, 

,1,...,1,0, Njx j =  – sygnały wejściowe, 10 −=x  

,3,...,2,1, Nkyk =  – wyjścia sieci, 

( ).f  – funkcja przejścia (funkcja aktywacji neuronu). 

 

Drugim kierunkiem informacji w procesie uczenia jest odwrócony przepływ 

sygnału od warstwy wyjściowej do wejściowej w celu transformowania błędów 

neuronów warstwy wyjściowej do warstwy wejściowej opisane wzorem: 
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gdzie 

ijw∆ - zmiana wag neuronów warstwy wejściowej, 

η - współczynnik uczenia sieci, 

,3,...,2,1,2,..,1,0,)2( NkNjw jk ==  – wagi neuronów warstwy wyjściowej, 

,2,...,2,1,1,..,1,0,)1( NjNiwij ==  – wagi neuronów warstwy wejściowej, 

,1,...,1,0, Njx j =  – sygnały wejściowe, 10 −=x  

 

,3,...,2,1, Nkyk =  - wyjścia sieci, 

,3,...,2,1, Nkdk =  - zadawane wyjścia (cel uczenia sieci), 

ik uu ,  – ważone sumy sygnałów wejściowych neuronów, 

( ).f  - funkcja przejścia (funkcja aktywacji neuronu). 
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Na podstawie różnicy sygnałów pomiędzy sygnałami wyjściowymi 

,3,...,2,1, Nkyk = a zadanymi ,3,...,2,1, Nkdk =  wykorzystując zależność (4.5), 

wyznaczane są zmiany wag neuronów wyjściowych poprzez obliczenie poprawek dla 

wag neuronów znajdujących się w warstwie wyjściowej. Postępując wstecz, tzn. idąc 

od warstwy wyjściowej w kierunku warstwy wejściowej, dla każdej warstwy ukrytej 

postępujemy podobnie, aż dochodzimy do zmiany wag w warstwie wejściowej. 

Tak można nauczyć całą sieć składającą się z dowolnej liczby warstw ukrytych. 

Metoda propagacji wstecznej wymaga dużej liczby kroków uczenia w celu 

osiągnięcia wymaganej zbieżności. Wielkość współczynnika uczenia ma duży wpływ 

na efektywność procesu uczenia, zbyt mała wartość współczynnika wydłuża czas 

uczenia, zbyt duża – może spowodować oscylacje wokół punktu zbieżności. W 

związku z tym metoda doczekała się licznych modyfikacji. Jedną z nich jest metoda 

wprowadzająca momentum, jako dodatkowy czynnik proporcjonalny do zmiany wag 

w poprzednim kroku. Zmiana wag w metodzie z wsteczną propagacją błędów z 

momentum jest opisana wzorem: 
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gdzie 

ijw∆ - zmiana wag neuronów warstwy wejściowej, 

α  – współczynnik momentum, 

η - współczynnik uczenia sieci, 

)1(−
∆ ijw  – zmiana wag neuronów warstwy wejściowej w poprzednim cyklu uczenia, 

,3,...,1,0,2,..,1,0,)2( NkNjw jk ==  – wagi neuronów warstwy wyjsciowej, 

,2,...,1,0,1,..,1,0,)1( NjNiwij ==  – wagi neuronów warstwy wejściowej, 

,1,...,1,0, Njx j =  – sygnały wejściowe, 10 −=x  

,3,...,2,1, Nkyk =  - wyjścia sieci, 
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,3,...,2,1, Nkdk =  - zadawane wyjścia (cel uczenia sieci), 

ik uu ,  – ważone sumy sygnałów wejściowych neuronów , 

( ).f  - funkcja przejścia (funkcja aktywacji neuronu). 

 

Współczynnik momentum pełni rolę pewnej bezwładności i ma korzystny wpływ na 

szybkość uczenia sieci. W przypadku natrafienia w procesie uczenia na płaskie 

odcinki funkcji błędów przyspiesza on szybkość uczenia. Dodatkowo pełni rolę filtra 

dolnoprzepustowego i ogranicza „utknięcie” procesu uczenia sieci w minimum 

lokalnym (zmiana wag nie zależy tylko od gradientu).  

W rozprawie przy propozycji incydencyjnych sieci neuronowych wykorzystano 

architekturę sieci wielowarstwowych, jak również opracowany algorytm oparto na 

bazie algorytmu propagacji wstecznej błędu uczenia. 

 

 

4.4 Architektura sieci incydencyjnych 

 

W tym rozdziale zaproponujemy nową architekturę sztucznych sieci neuronowych, 

których zadaniem będzie generowanie wielowymiarowych nomogramów 

kolineacyjnych. W tym celu m.in. wykorzystane będzie pojęcie więzów - znane z 

podstaw mechaniki i elektrotechniki. 

W książkach (Gutowski, 1971; Banach, 1956) przedstawiono sposób 

konstruowania modelu matematycznego opisującego ruch punktów powiązanych 

oddziaływaniami z innymi punktami. W tym celu wprowadzono pojęcie więzów 

rozumianych analitycznie, jako związanie współrzędnych i ich pochodnych za 

pomocą funkcji ograniczających swobodę ruchu tych punktów. Pojęcie więzów 

wywodzi się z mechaniki. Wyróżniamy wiele typów więzów w zależności od 

poziomu ograniczenia wartości współrzędnych lub ich pochodnych: 

� dwustronne – jednostronne,  
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� geometryczne (pozycyjne) dwustronne - kinematyczne (różniczkowe) 

dwustronne, 

� holonomiczne (całkowalne) – nieholonomiczne,  

� reonomiczne (zależne od czasu) - skleronomiczne. 

 

Pojęcie więzów zostało zaadaptowane przez elektrotechnikę. Wielkości występujące 

w elektrotechnice, takie jak prądy elektryczne, napięcia elektryczne mogą być 

powiązane więzami (prawa Kirchoffa i inne). Do modelowania więzów z reguły 

wykorzystywany jest rachunek macierzowy. W prawach Kirchoffa występują więzy 

kinematyczne polegające na sumowaniu z dokładnością co do znaku określonej 

wielkości fizycznej (suma prądów w węźle jest równa zero lub suma napięć w oczku 

jest równa zero). Jest to najprostszy rodzaj więzów kinematycznych. 

Metodyka łączenia pojedynczych modeli za pomocą rachunku macierzowego 

została przetestowana przez autora rozprawy w pracy magisterskiej (Fiksak, 1988) i 

w artykule (Fiksak, 1990). 

W dalszej części tego rozdziału zostanie przedstawiona idea więzów do 

wskazywania incydencji wyjść układu sztucznych sieci neuronowych. Będziemy 

również wykorzystywali więzy kinematyczne i holonomiczne, ale o bardziej 

rozbudowanej postaci, a nie tylko w postaci sumy.  

Jak założono w Rozdziale 1 rozpatrywane są ciągi wektorów jako dane 

wejściowe. Dla celów modelowania zależności między elementami występującymi w 

rozważanych ciągach w rozprawie została zaproponowana nowa architektura sieci 

neuronowych, stanowiąca układ pewnej liczby prostszych wielowarstwowych sieci 

neuronowych o jednym wejściu i jednym wyjściu; taką sieć nazwaliśmy elementarną 

siecią neuronową. Zakładamy, że pojedyncza elementarna sieć neuronowa 

odpowiada pojedynczemu wymiarowi rozważanego problemu – pojedynczej osi 

funkcyjnej, Rys. 4.3.  
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Zaproponowana elementarna sieć neuronowa (Rys. 4.3) składa się z: 

� jednego neuronu wejściowego (warstwa wejściowa), 

� jednej lub dwóch warstw ukrytych (liczba neuronów w warstwach 

ukrytych jest zależna od założonego poziomu dokładności aproksymacji), 

� jednego neuronu wyjściowego (warstwa wyjściowa). 

 

UWAGA 4.1: Tak skonstruowana wielowarstwowa sieć neuronowa może 

odwzorowywać funkcję jednowymiarową i może aproksymować oś funkcyjną 

stosowaną w nomografii. 

 

UWAGA 4.2: W odniesieniu do wyznacznika Soreau, każdy element wyznacznika 

zależny od cechy jest reprezentowany przez jedną elementarną sztuczną sieć 

neuronową, której wejście jest cechą a wyjście współrzędną nomograficzną ( 21, zz , 

3z ). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Rysunek 4.3. Elementarna sieć neuronowa i jej symboliczna reprezentacja. 
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Na rysunkach w dalszej części pracy elementarną sieć neuronową będziemy oznaczać 

dwiema równoległymi kreskami wskazującymi liczbę warstw ukrytych. 

W nowej architekturze sieci neuronowych wykorzystujemy układy 

elementarnych sztucznych sieci neuronowych połączonych za pomocą wyznacznika 

Soreau (odwzorowania wieloliniowego) pozwalające generować coraz to bardziej 

złożone nomogramy. 

 

 

4.4.1 Odwzorowanie punktowe  

 

Rozważmy przypadek degeneracji osi funkcyjnej do jednego punktu. Wtedy 

odwzorowanie wieloliniowe też musi być zdegenerowane do jednego punktu, taki 

punkt utożsamiamy z liczbą ograniczającą dane odwzorowanie czy funkcję. Jest to 

pewna wartość początkowa albo brzegowa podawana na wejście i wyjście sieci 

neuronowej. Jest ona bardzo ważna, ponieważ narzuca ograniczenia liczbowe na 

odwzorowania łączące elementarne sieci ze sobą. Wartości tych ograniczeń 

pozwalają „zakotwiczyć” sieci reprezentujące osie nomograficzne w układzie 

współrzędnych nomograficznych.  

 

 

4.4.2 Odwzorowanie liniowe - dane dwuwymiarowe 

 

Zaprojektujemy układ sztucznych sieci neuronowych generujących współrzędne 

nomograficzne po obydwu stronach jednej osi funkcyjnej. 

Dla przestrzeni jednowymiarowej (krzywej) odwzorowanie wieloliniowe łączy 

ze sobą dwie osie funkcyjne (obie osie funkcyjne leżą na tej samej krzywej, a cechy 

są zaznaczone po obydwu stronach tej krzywej). Ma ono postać wyznacznika 

macierzy kwadratowej dwuwymiarowej:  
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( )
( ) 0
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1

22

12 =
′ xz

xz
     (4.7) 

gdzie 

( )12 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 1x , 

( )22 xz′  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z′  od cechy 2x . 

 

Równanie (4.7) można zapisać w następującej postaci: 

 

( ) ( ) 02212 =′− xzxz      (4.8) 

 

Wyznacznik (4.7) jest podstawą do konstruowania układów sztucznych sieci 

neuronowych generujących nomogramy kolineacyjne prostoliniowe dla dwóch cech 

(dwuwymiarowe). 

Przykład połączenia dwóch elementarnych sieci neuronowych generujących 

nomogram kolineacyjny prostoliniowy przedstawiono poniżej: 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.4. 

 

 

Powyższy układ dwóch elementarnych sieci neuronowych jest połączony więzami 

wynikającymi z rozwinięcia wyznacznika (4.7). Wyjścia sieci elementarnych są 

połączone zależnością (4.8), co geometrycznie wiąże ze sobą cechy 21, xx  za pomocą 

punktu. 

2x
2z′  2z  

1x
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Jest to najprostszy układ sieci elementarnych, który może być uczony za 

pomocą odwzorowania dwuwymiarowego (4.7). Reprezentuje on nomogram, który 

przedstawiono poniżej na Rys. 4.5. 

 

 

 

             

 

Rysunek 4.5. Nomogram realizujący zależność pomiędzy zmiennymi 1x  i 2x . 

 

 

4.4.3 Odwzorowanie płaszczyznowe - dane trzywymiarowe 

 

Zaprojektujemy układ elementarnych sztucznych sieci neuronowych generujących 

współrzędne nomograficzne dla trzech osi funkcyjnych o różnej złożoności. 

Dla przestrzeni trzywymiarowej odwzorowanie wieloliniowe łączy ze sobą trzy 

osie funkcyjne. Ma ono postać wyznacznika macierzy kwadratowej dwuwymiarowej 

Soreau, który łączy cechy 321 ,, xxx  za pomocą prostej. W tym przypadku 

elementarne sieci neuronowe są złączone zależnością wynikającą z rozwinięcia 

wyznacznika macierzy Soreau. 

Rozpatrzymy dokładniej dwa najbardziej reprezentatywne przypadki. 

Pierwszym przykładem jest wyznacznik zbudowany z macierzy kwadratowej, gdzie 

w pierwszej kolumnie znajdują się wartości stałe współrzędnych nomograficznych 

22 zz ′  

1z  

1x 2x  
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312111 ,, ZZZ , a w drugiej kolumnie funkcje współrzędnych nomograficznych 

322212 ,, zzz  złączone zależnością (4.9) z odpowiadającymi im cechami 321 ,, xxx .  

 

( )
( )
( )

0

1

1

1

33231

22221

11211

=
xzZ

xzZ

xzZ

     (4.9) 

gdzie 

constans11 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

constans21 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

constans31 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

( )112 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 1x ,  

( )222 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 2x , 

( )332 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 3x . 

 

Występujący w równaniu (4.9) wyznacznik jest podstawą do konstruowania 

układów elementarnych sieci neuronowych generujących nomogramy kolineacyjne 

prostoliniowe dla trzech cech. Rozwinięcie tego wyznacznika według elementów 

pierwszej kolumny ma postać: 

 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] 0222112313321122133222211 =−+−−− xzxzZxzxzZxzxzZ         (4.10) 

 

Przykład układu elementarnych sieci neuronowych generującego nomogram 

kolineacyjny prostoliniowy przedstawiono na Rys. 4.6: 
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Rysunek 4.6. Układ trzech sieci złączonych wyznacznikiem Soreau. 

 

 

Powyższy układ trzech elementarnych sieci neuronowych jest połączony więzami 

wynikającymi z rozwinięcia wyznacznika (4.9). Wyjścia sieci elementarnych są 

połączone zależnością (4.10), co geometrycznie wiąże ze sobą wartości cech 

321 ,, xxx  za pomocą prostej. 

Nie są to natomiast połączenia ściśle galwaniczne (np. jak dla równań 

Kirchoffa), dlatego na Rys. 4.6 zaznaczono połączenie podwójnym kółkiem.  

Zerowanie się wyznacznika (4.9) dla współrzędnych nomograficznych ( )112 xz , 

( )222 xz  i ( )332 xz  gwarantuje, że wartości cech 321 ,, xxx  położone są na jednej 

prostej. 

Współrzędne nomograficzne ( )112 xz , ( )222 xz  i ( )332 xz  wskazują położenie 

danej cechy 321 ,, xxx  na odpowiadającej jej osi funkcyjnej wzdłuż osi 

nomograficznej 2z .  

Nomogram kolineacyjny prostoliniowy realizujący odwzorowanie opisane 

wyrażeniem (4.10) przedstawiono na Rys. 4.7: 
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Rysunek 4.7. Nomogram realizujący zależność pomiędzy zmiennymi 321 ,, xxx . 

 

 

Drugim przykładem jest wyznacznik zbudowany z macierzy kwadratowej, w 

której w dwóch pierwszych kolumnach znajdują się funkcje współrzędnych 

nomograficznych, w pierwszej kolumnie 11z , 21z , 31z , a w drugiej kolumnie 12z , 22z , 

32z  złączone zależnością (4.11) z odpowiadającymi im wartościami cech 321 ,, xxx . 

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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1

1

1

332331

222221

112111

=
xzxz

xzxz

xzxz

    (4.11) 

gdzie 

( )111 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 1x ,  

( )221 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 2x , 

( )331 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 3x . 

( )112 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 1x ,  

( )222 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 2x , 

( )332 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 3x . 
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Wyznacznik (4.11) jest podstawą do skonstruowania układów elementarnych sieci 

neuronowych generujących nomogramy kolineacyjne krzywoliniowe dla trzech cech. 

Rozwinięcie tego wyznacznika według elementów pierwszej kolumny ma 

następującą postać: 

 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] 0222112331332112221332222111 =−+−−− xzxzxzxzxzxzxzxzxz  

(4.12) 

 

Przykład połączenia elementarnych sieci neuronowych generujących 

nomogram kolineacyjny krzywoliniowy przedstawiono poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.78 Układ sześciu sieci złączonych wyznacznikiem Soreau. 

 

 

Powyższy układ sześciu elementarnych sieci neuronowych jest połączony więzami 

wynikającymi z rozwinięcia wyznacznika (4.11). 

Zerowanie się wyznacznika dla wartości współrzędnych nomograficznych 

( )111 xz , ( )211 xz , ( )321 xz , ( )112 xz , ( )222 xz  i ( )332 xz  gwarantuje, że cechy 321 ,, xxx  

położone są na jednej prostej. 
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Rozdział 4     Incydencyjne sieci neuronowe 79 
 

Współrzędne nomograficzne ( )112 xz , ( )222 xz  i ( )332 xz  wskazują położenie 

danej cechy 321 ,, xxx  na odpowiadającej jej osi funkcyjnej wzdłuż osi 

nomograficznej 2z , natomiast współrzędne nomograficzne ( )211 xz , ( )321 xz  i ( )131 xz  

na odpowiadającej jej osi funkcyjnej wzdłuż osi nomograficznej 1z . 

Nomogram kolineacyjny krzywoliniowy realizujący odwzorowanie opisane 

wyrażeniem (4.12) przedstawiono na Rys. 4.9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.9. Kolineacyjny nomogram krzywoliniowy. 

 

 

Składa się on z trzech fragmentów krzywych, na których nakreślono cechy 

321 ,, xxx . Pomiędzy obydwoma przykładami podanymi powyżej istnieje wiele 

możliwości pośrednich. Możemy generować wyznaczniki, w których współrzędne 

mogą być opisane co najmniej przez jedną zależność od cechy w jednym wierszu. 

Gdy w wierszu wyznacznika mamy jedną zależność od cechy, to mamy do 

czynienia z osią funkcyjną przedstawioną w postaci odcinka, a gdy mamy dwie 

zależności od cechy, to mamy do czynienia z osią funkcyjną przedstawioną w postaci 

fragmentu krzywej na płaszczyźnie.  
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4.4.4 Odwzorowanie hiperpłaszczyznowe - dane czterowymiarowe 

 

W tej sekcji zaprojektujemy układ sztucznych sieci neuronowych generujących 

współrzędne nomograficzne dla czterech osi funkcyjnych. 

Dla przestrzeni trzywymiarowej odwzorowanie wieloliniowe łączy ze sobą 

cztery osie funkcyjne. Ma ono postać wyznacznika macierzy kwadratowej 

czterowymiarowej Soreau, który łączy cechy 4321 ,,, xxxx  za pomocą płaszczyzny. 

W przestrzeni trójwymiarowej możemy również stosować łączenie 

elementarnych sieci neuronowych, które są złączone zależnością wynikającą z 

rozwinięcia wyznacznika macierzy Soreau.  

Rozpatrzymy trzy najbardziej reprezentatywne przypadki.  

 

Pierwszym przykładem jest wyznacznik zbudowany z macierzy kwadratowej, 

gdzie w pierwszej i drugiej kolumnie znajdują się wartości stałe współrzędnych 

nomograficznych 4232221241312111 ,,,,,,, ZZZZZZZZ , a w trzeciej kolumnie funkcje 

współrzędnych nomograficznych 43332313 ,,, zzzz  złączone zależnością (4.13) z 

odpowiadającymi im wartościami cech 4321 ,,, xxxx . 

 

( )
( )
( )
( ) 1

1

1

1

4434241

3333231

2232221

1131211

xzZZ

xzZZ

xzZZ

xzZZ

=0    (4.13) 

 

gdzie 

constans11 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

constans21 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

constans31 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

constans41 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  
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constans12 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

constans22 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

constans32 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

constans42 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

( )113 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 1x ,  

( )223 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 2x , 

( )333 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 3x . 

( )443 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 4x . 

 

Wyznacznik (4.13) jest podstawą do konstruowania układów elementarnych sieci 

neuronowych generujących nomogramy kolineacyjne prostoliniowe dla czterech 

cech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.10. Układ czterech sieci złączonych wyznacznikiem Soreau. 
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Przykład połączenia elementarnych sieci neuronowych generujących 

nomogram kolineacyjny prostoliniowy przedstawiono na Rys. 4.910. Powyższy układ 

czterech sieci elementarnych jest połączony więzami wynikającymi z rozwinięcia 

wyznacznika (4.13). 

Zerowanie się wyznacznika (4.13) dla współrzędnych 

nomograficznych ( )313 xz , ( )123 xz , ( )233 xz  i ( )343 xz  gwarantuje, że cechy 

4321 ,,, xxxx  leżą na jednej płaszczyźnie. 

Współrzędne nomograficzne ( )313 xz , ( )123 xz , ( )233 xz  i ( )343 xz  wskazują 

położenie każdej z cech 4321 ,,, xxxx  na osi funkcyjnej wzdłuż osi nomograficzej 

3z .  

Nomogram przestrzenny prostoliniowy (współpłaszczyznowy), w którym 

wyjścia czterech sieci elementarnych związane są wyrażeniem (4.13) przedstawiono 

na Rys. 4.11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.11. Nomogram kolineacyjny prostoliniowy realizujący 

 zależność pomiędzy zmiennymi 4321 ,,, xxxx . 
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Nomogram kolineacyjny prostoliniowy w dwuwymiarowej przestrzeni 

nomograficznej 3120 zz  otrzymujemy poprzez rzutowanie prostokątne nomogramu 

przestrzennego przedstawionego na Rys. 4.11 na płaszczyznę 3120 zz , podobnie jak 

pokazano na Rys. 3.11. 

 

Drugim przykładem jest wyznacznik zbudowany z macierzy kwadratowej, 

gdzie w pierwszej kolumnie znajdują się funkcje stałe współrzędnych 

nomograficznych 41312111 ,,, ZZZZ , w obydwu pozostałych kolumnach znajdują się 

funkcje współrzędnych nomograficznych 42322211 ,,, zzzz  i 43332313 ,,, zzzz  złączone 

zależnością (4.14) z odpowiadającymi im wartościami cech 4321 ,,, xxxx .  

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) 1

1

1

1

44344241

33333231

22322221

11311211

xzxzZ

xzxzZ

xzxzZ

xzxzZ

=0    (4.14) 

gdzie 

constans11 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

constans21 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

constans31 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

constans41 =Z  – ustalona współrzędna nomograficzna,  

( )112 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 1x , 

( )222 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 2x , 

( )332 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 3x , 

( )442 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 4x , 

( )113 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 3z  od cechy 1x ,  

( )223 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 3z  od cechy 2x , 

( )333 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 3z  od cechy 3x , 
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( )443 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 3z  od cechy 4x . 

 

Wyznacznik (4.14) jest podstawą do konstruowania układów sztucznych sieci 

neuronowych generujących nomogramy kolineacyjne krzywoliniowe dla czterech 

cech. Przykład połączenia elementarnych sieci neuronowych generujących 

nomogram kolineacyjny krzywoliniowy przedstawiono poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.12. Układ ośmiu sieci złączonych wyznacznikiem Soreau. 

 

 

Zerowanie się wyznacznika (4.14) dla współrzędnych nomograficznych 

42322211 ,,, zzzz  i 43332313 ,,, zzzz  gwarantuje, że cechy 4321 ,,, xxxx  4321 ,,, xxxx  

leżą na jednej płaszczyźnie.  

Współrzędne nomograficzne 42322211 ,,, zzzz  odpowiadają położeniu danej 

cechy 4321 ,,, xxxx  na odpowiadającej jej osi funkcyjnej wzdłuż osi nomograficznej 

2z , natomiast współrzędne nomograficzne 43332313 ,,, zzzz  na odpowiadającej jej osi 

funkcyjnej wzdłuż osi nomograficznej 3z . Nomogram przestrzenny krzywoliniowy, 

43z  

42z  
21z  

33z  
22z  

11z  

2x

3x  

32z  

12z  

1x

4x  



 
Rozdział 4     Incydencyjne sieci neuronowe 85 
 

gdzie wyjścia ośmiu elementarnych sieci neuronowych związane są wyrażeniem 

(4.14) przedstawiono na Rys. 4.13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.13. Nomogram realizuje zależność pomiędzy zmiennymi 4321 ,,, xxxx . 

 

 

W celu utworzenia nomogramu kolineacyjnego, który odpowiada równaniu (4.14) 

należy nomogram przestrzenny rzutować prostokątnie na płaszczyznę nomograficzną 

3120 zz  (patrz Rys. 3.11). 

 

Trzecim przykładem jest wyznacznik zbudowany z macierzy kwadratowej, 

gdzie w trzech kolumnach znajdują się funkcje współrzędnych nomograficznych 

41312111 ,,, zzzz , 42322212 ,,, zzzz  i 43332313 ,,, zzzz  złączone zależnością (4.15) z 

odpowiadającymi im wartościami cech 4321 ,,, xxxx .  
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 1

1

1

1

443442441

333332331

223222221

113112111

xzxzxz

xzxzxz

xzxzxz

xzxzxz

=0   (4.15) 

gdzie 

( )111 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 1x , 

( )221 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 2x , 

( )331 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 3x , 

( )441 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 1z  od cechy 4x , 

( )112 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 1x , 

( )222 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 2x , 

( )332 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 3x , 

( )442 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 2z  od cechy 4x , 

( )113 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 3z  od cechy 1x ,  

( )223 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 3z  od cechy 2x , 

( )333 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 3z  od cechy 3x , 

( )443 xz  – zależność współrzędnej nomograficznej 3z  od cechy 4x . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.14. Układ dwunastu sieci złączonych wyznacznikiem Soreau. 
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Na podstawie wyznacznika (4.15) konstruujemy układ elementarnych sieci 

neuronowych generujący nomogramy kolineacyjne krzywoliniowe dla czterech cech. 

Przykład takiego układu sieci generującego nomogram kolineacyjny krzywoliniowy 

przedstawiono na Rys. 4.14. 

Powyższy układ dwunastu elementarnych sieci neuronowych jest połączony 

więzami wynikającymi z rozwinięcia wyznacznika (4.15). Zerowanie się 

wyznacznika (4.15) dla współrzędnych nomograficznych 41312111 ,,, zzzz , 

42322212 ,,, zzzz , i 43332313 ,,, zzzz  gwarantuje, że cechy 4321 ,,, xxxx  leżą na jednej 

płaszczyźnie.  

Współrzędne nomograficzne 41312111 ,,, zzzz  odpowiadają położeniu danej 

cechy 4321 ,,, xxxx  na odpowiadającej jej osi funkcyjnej wzdłuż osi nomograficznej 

1z , współrzędne nomograficzne 42322212 ,,, zzzz  odpowiadają położeniu danej cechy 

4321 ,,, xxxx  na odpowiadającej jej osi funkcyjnej wzdłuż osi nomograficznej 2z , 

natomiast współrzędne nomograficzne 43332313 ,,, zzzz  odpowiadają położeniu danej 

cechy 4321 ,,, xxxx  na odpowiadającej jej osi funkcyjnej wzdłuż osi nomograficznej 

3z . 

Nomogram przestrzenny krzywoliniowy, w którym wyjścia sieci elementarnych 

związane są zależnością opisaną wyrażeniem (4.15) charakteryzuje się tym, że osie 

funkcyjne oraz oś niema zmieniają się w trzech kierunkach nomograficznych 

321 ,, zzz , a zatem rysunek przedstawiający odpowiedni nomogram przestrzenny 

krzywoliniowy jest podobny do tego przedstawionego na Rys. 4.14. Składa się on z 

trzech fragmentów krzywych, na których nakreślono cechy 4321 ,,, xxxx , zaś 

odpowiedni nomogram kolineacyjny powstaje poprzez rzutowanie prostokątne. 

 

Pomiędzy trzema przykładami podanymi powyżej istnieje oczywiście wiele 

przypadków pośrednich. Możemy generować wyznaczniki, w których współrzędne 

mogą być opisane co najmniej przez jedną zależność od cechy w każdym wierszu. 

Gdy w wierszu wyznacznika mamy jedną zależność od cechy, to mamy do czynienia 
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z osią funkcyjną przedstawioną w postaci odcinka prostej, gdy mamy dwie 

zależności od cechy, to mamy do czynienia z osią funkcyjną przedstawioną w postaci 

fragmentu krzywej na płaszczyźnie, a gdy mamy trzy zależności od cechy, to mamy 

do czynienia z osią funkcyjną przedstawioną w postaci fragmentu krzywej w 

przestrzeni trzywymiarowej.  

 



 

 

Rozdział 5 

 

Uczenie sieci incydencyjnych 

 

5.1 Wprowadzenie 

 

W literaturze dotyczącej sztucznych sieci neuronowych dużo uwagi poświęca się 

metodom i algorytmom uczenia, np. (Tadeusiewicz, 1993; Korbicz, 1994; Ossowski, 

Rutkowski, 1996; Zurada, 1996; Rutkowska, 1996).  

W przypadku prezentowanej rozprawy rozpatrywane są tzw. incydencyjne sieci 

neuronowe składające się z elementarnych sieci neuronowych, a elementarne sieci 

neuronowe łączone są tzw. więzami, czyli ograniczeniami dynamicznymi. 

Zaproponowana nowa architektura sieci neuronowych jest nową propozycją pierwszy 

raz opisaną przez autora rozprawy (Fiksak i Krawczak, 2012). Nowa architektura 

wymaga opracowania nowych algorytmów uczenia sieci incydencyjnych – 

przedstawionych w tym rozdziale rozprawy. 

W Rozdziale 4 zostały przedstawione różne rodzaje sieci incydencyjnych. Sieć 

incydencyjna składa się z układu sieci elementarnych, a każda sieć elementarna 

reprezentuje zależność pomiędzy współrzędnymi nomograficznymi 21, zz  a cechami 

ix , Mi ,...,2,1= , inaczej mówiąc każda sieć elementarna reprezentuje jeden wymiar 

osi funkcjonalnej. 
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Na wejście incydencyjnych sztucznych sieci neuronowych podawane są dane 

wejściowe, czyli cechy, przedstawione w Tabeli 5.1 

 

Tabela 5.1 

Lp. 1x  2x  ... Mx  

1 11x  21x  ... 1Mx  

2 12x  22x  ... 2Mx  

M  M  M  M  M  

N Nx1  Nx2  ... MNx  

 

gdzie M oznacza wymiar wektora wejść, zaś N oznacza liczbę wektorów 

wejściowych. 

 

Charakterystyczną cechą sieci incydencyjnych jest brak bezpośredniej 

informacji o pożądanych wyjściach sieci elementarnych. Sygnały wyjściowe sieci 

elementarnych muszą jednocześnie spełniać równanie Soreau (opisane w poprzednim 

rozdziale) i są ustalane w procesie uczenia. Równanie Soreau spełnia rolę więzów 

kinematycznych łączących wyjścia poszczególnych sieci elementarnych.  

Konstrukcja nomogramu kolineacyjnego dla danych przedstawionych w Tabeli 

5.1 wymaga: 

� takiego doboru wag w sieciach elementarnych, aby spełniony był warunek 

incydencji – równanie Soreau, 

� wyznaczenia współrzędnych nomograficznych dla każdej osi funkcyjnej: 

( ) 1,...,2,1,,...,2,1, −== MjMixz iij , 

� rzutowania osi funkcyjnych na płaszczyznę nomograficzną, 

 

gdzie  
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,,...,2,1 Mi =  oznacza indeks osi funkcyjnej,  

M  oznacza liczbę osi funkcyjnych (wymiar rozpatrywanego problemu), 

,1,...,2,1 −= Mj  oznacza indeks współrzędnej nomograficznej. 

 

 

5.2 Uczenie odwzorowań zredukowanych do jednego 

punktu  

 

Jedna zależność funkcyjna, bez względu na to czy jest reprezentowana w postaci 

analitycznej, czy też w postaci ciągów danych, może być przedstawiona w wielu 

wersjach nomograficznych. Wersje nomogramów mogą różnić się np. skalą 

funkcyjną.  

Projektując nomogramy wymaga się, aby jednoznacznie określić nomogram 

poprzez podanie wymiarów i położenia każdej osi funkcyjnej w układzie 

współrzędnych nomograficznych 210 zz . Najczęściej na płaszczyźnie 

nomograficznej ustalamy punkty początkowe i końcowe wszystkich osi funkcyjnych 

- przypomina to „kotwiczenie” np. sprężynki, aby unieruchomić jej oba końce). W 

algorytmie osiąga się to poprzez przyporządkowanie zadanych współrzędnych 

nomograficznych do określonych cech. W procesie uczenia elementarnych sieci 

neuronowych dla cech kotwiczących daną oś funkcyjną odpowiednie wagi nie są 

zmieniane. W rezultacie sieć będzie rozpięta pomiędzy tymi punktami kotwiczącymi. 

W niektórych nomogramach potrzebne jest ustalenie więcej niż dwóch 

punktów kotwiczących dla osi funkcyjnej, np. w przypadku uniknięcia przecięcia się 

osi funkcyjnych.  

Analogicznie postępujemy w przypadku rozwiązywania równań 

różniczkowych zwyczajnych. Tak jak warunki początkowe pozwalają znaleźć 

rozwiązanie szczególne równania różniczkowego, tak punkty kotwiczące pozwalają 

jednoznacznie zakotwiczyć i wykreślić nomogram. 
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5.3 Uczenie w przestrzeni dwuwymiarowej 

 

Dla przestrzeni jednowymiarowej odwzorowanie wieloliniowe, łączące dwie sieci 

elementarne przedstawione na Rys. 4.4 ma postać wyznacznika macierzy 

kwadratowej dwuwymiarowej o następującej postaci: 

 

( )
( ) 0

1

1

22

12 =
′ xz

xz
     (5.1) 

 

Na wejście jednej sieci podawane są cechy 1x , na wejście drugiej sieci podawane są 

cechy 2x , zgodnie z Tabelą 5.1. Wyjścia obu sieci elementarnych ( )12 xz  i ( )22 xz′  są 

generowane zgodnie ze stanem wartości wag łączących neurony. Na podstawie 

rozwinięcia zależności (5.1) konstruujemy algorytm uczenia układu dwóch 

elementarnych sztucznych sieci neuronowych. Algorytm doboru wag w sieciach 

elementarnych sprowadza się do minimalizacji objętości sympleksu (w tym 

przypadku długości odcinka) wyznaczonego przez współrzędne nomograficzne. 

Po określeniu punktów stałych dla obu skal nomograficznych (osi funkcyjnych) 

( )12 xz  i ( )22 xz′ , czyli początku i końca w układzie współrzędnych nomograficznych 

określamy parametry dwóch elementarnych sztucznych sieci neuronowych 

reprezentujących nomogram: 

η  - współczynnik uczenia, 

maxE  - dopuszczalny błąd uczenia układu sieci elementarnych, 

krokL  - liczbę kroków w ramach jednej iteracji, 

iterL  - liczbę iteracji, 

21, WW  - wagi połączeń neuronów w dwóch sieciach elementarnych, 

E  - błąd uczenia układu sieci elementarnych. 
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Algorytm uczenia sieci incydencyjnych - 1 

Krok 1: Podajemy na wejście jednej sieci elementarnej sygnały wzorców cechy 

jx1 , a na wejście drugiej sieci elementarnej wzorce cech jx2 , ( j  reprezentuje 

dowolny wiersz z Tabeli 5.1). 

 

Krok 2: Dla 21, WW  obliczamy wartości współrzędnych nomograficznych jako 

wyjścia elementarnych sztucznych sieci neuronowych ( )jxz 12 , ( )jxz 22′ . Ustawiamy 

( ) ( )jj xzxd 221 ′=  jako sygnał porównywany dla wyjścia sieci pierwszej, dla dowolnie 

ustalonej wartości j. 

 

Krok 3: Ustawianie wartości początkowej licznika iteracji oraz zerowanie błędu 

1=l . 

 

Krok 4a: Uczymy pierwszą sieć elementarną algorytmem np. backpropagation na 

podstawie wzorców cech podawanych na wejścia sieci elementarnych dla 

Njx j ,...,2,1,1 = , z Tabeli 5.1, oraz dla ( ) ( )jj xzxd 221 ′= , Nj ,...,2,1= , dla liczby 

kroków krokL .  

 

Krok 4b: A nalogicznie uczymy drugą sieć elementarną podając na wejścia sieci 

elementarnych wzorce cech Njx j ,...,2,1,2 = , (dla liczby kroków krokL ), a na 

wyjście sieci drugiej jako wielkość wymaganą ( ) ( )jj xzxd 122 =′ , Nj ,...,2,1= , dla 

liczby kroków krokL .  

Obliczamy łączny błąd uczenia jako różnicę wyjść obu sieci elementarnych 

( ) ( )( )∑
=

′−=
N

j
jj xzxzE

1

2
2212 . 

 

Krok 5: Jeżeli iterLl < , to 1+← ll  i przejście do kroku 4. 
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Krok 6: Cykl uczenia zawierający iterL  iteracji został zakończony, jeżeli 

maxEE ≤ , to następuje zakończenie uczenia, w przeciwnym razie rozpoczynamy 

nowy cykl uczenia przez przejście do kroku 1. 

 

W wyniku procesu uczenia otrzymujemy następującą Tabelę 5.2: 

 

Tabela 5.2 

Lp. 1x  ( )12 xz  2x  ( )22 xz′  

1 11x  ( )112 xz  21x  ( )212 xz′  

2 12x  ( )122 xz  22x  ( )222 xz′  

M  M  M  M  M  

N Nx1  ( )Nxz 12  Nx2  ( )Nxz |22′  

 

która określa dwie osie funkcyjne ( )12 xz  i ( )22 xz′  oraz przyporządkowane im 

wartości cech Njx j ,...,2,1,1 = , i Njx j ,...,2,1,2 = .  

 

Tak nauczona sieć incydencyjna reprezentuje podwójną oś nomograficzną 

przedstawioną na Rys. 4.5. 

 

 

5.4 Uczenie w przestrzeni trzywymiarowej 

 

Dla większych wymiarów np. w przestrzeni dwuwymiarowej można wyróżnić wiele 

przypadków uczenia sieci incydencyjnych. Ograniczymy się do dwóch przypadków, 

przy czym należy zaznaczyć, że możliwe są ich kombinacje. 
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5.4.1 Uczenie sieci incydencyjnych dla nomogramu kolineacyjnego 

prostoliniowego 

 

Jest to przypadek uczenia trzech elementarnych sieci neuronowych, na wejścia 

których podawane są cechy przedstawione w Tabeli 5.1, dla 3=M . Na wejście 

pierwszej sieci podawane są cechy 1x , na wejście drugiej podawane są cechy 2x , na 

wejście trzeciej - 3x . Wyjścia trzech sieci elementarnych łączą więzy określone przez 

następujący wyznacznik Soreau: 

 
( )
( )
( )

0

1

1

1

33231

22221

11211

=
xzZ

xzZ

xzZ

     (5.2) 

 
W wyznaczniku równania (5.2) w pierwszej kolumnie znajdują się wartości stałe 

współrzędnych nomograficznych 312111 ,, ZZZ , które określają położenie trzech osi 

funkcyjnych względem osi współrzędnej nomograficznej 1z . W drugiej kolumnie 

przedstawione są funkcje współrzędnych nomograficznych ( ) ( ) ( )332222112 ,, xzxzxz  

określające położenie cech 321 ,, xxx  względem współrzędnej nomograficznej 2z .  

 

Wyznacznik w równaniu (5.2) określa objętość sympleksu wyznaczonego 

przez współrzędne nomograficzne, w tym przypadku objętością jest pole trójkąta z 

dokładnością do stałej. Rozwinięcie tego wyznacznika według elementów pierwszej 

kolumny ma następującą postać: 

 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] 0222112313321122133222211 =−+−−− xzxzZxzxzZxzxzZ       (5.3) 

 

która jest podstawą do konstruowania nomogramów kolineacyjnych prostoliniowych 

i jednocześnie podstawą algorytmu uczenia układu trzech elementarnych sztucznych 

sieci neuronowych. 
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Danymi wejściowymi (uczącymi) są cechy Njixij ,...,2,1,3,2,1, ==  (Tabela 

5.1), po określeniu punktów stałych dla trzech skal nomograficznych 

( ) ( ) ( )332222112 ,, xzxzxz , czyli punktów „zakotwiczenia” początków i końców skal, 

określamy parametry algorytmu (podobnie jak w podrozdziale 5.3). W największym 

skrócie, algorytm uczenia trzech sieci elementarnych polega na sekwencyjnym 

trenowaniu jednej sieci elementarnej przy ustalonych parametrach pozostałych sieci. 

 

 

Algorytm uczenia sieci incydencyjnych - 2 

Krok 1: Podajemy na wejście każdej sieci elementarnej sygnały wzorców cech 

jjj xxx 321 ,,  ( j  reprezentuje dowolny wiersz z Tabeli 5.1). 

 

Krok 2: Dla wag 321 ,, WWW  trzech sieci elementarnych obliczamy wartości 

współrzędnych nomograficznych jako wyjścia elementarnych sztucznych sieci 

neuronowych ( ) ( ) ( )jjj xzxzxz 332222112 ,,  dla losowo wybranej wartości j.  

 

Krok 3: Ustawianie wartości początkowej licznika iteracji oraz zerowanie błędu 

1=l . 

 

Krok 4a: Dla sieci pierwszej, wyznaczamy z (5.3) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3121

21113323121222
112 ZZ

ZZxzZZxz
xd jj

j −
−−−

= . 

Uczymy pierwszą sieć elementarną algorytmem np. backpropagation na podstawie 

wzorców cech podawanych na wejścia sieci elementarnych dla 

Njixij ,...,2,1,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci pierwszej 

( ) ( )jj xdxz 11211212 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL .  

 

Krok 4b: Dla sieci drugiej, wyznaczamy 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3111

21113323121112
222 ZZ

ZZxzZZxz
xd jj

j −
−+−

= . 

Analogicznie uczymy drugą sieć elementarną podając na wejścia trzech sieci wzorce 

cech Njixij ,...,2,1,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci drugiej 

( ) ( )jj xdxz 22222222 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

 

Krok 4c: Dla sieci trzeciej, wyznaczamy 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
)( 2111

31112223121112
332 ZZ

ZZxzZZxz
xd jj

j −
−+−−

= . 

Analogicznie uczymy trzecią sieć elementarną podając na wejścia trzech sieci wzorce 

cech Njixij ,...,2,1,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci trzeciej 

( ) ( )jj xdxz 33233232 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

 

Obliczamy łączny błąd uczenia układu sieci elementarnych  

( )
( )
( )

∑
=

=
N

j

j

j

j

xzZ

xzZ

xzZ

E
1

2

33231

22221

11211

1

1

1

. 

 

Krok 5: Jeżeli iterLl < , to 1+← ll  i przejście do kroku 4a. 

 

Krok 6: Cykl uczenia zawierający iterL  iteracji został zakończony, jeżeli 

maxEE ≤ , to następuje zakończenie uczenia, w przeciwnym razie rozpoczynamy 

nowy cykl uczenia przez przejście do kroku 1. 

 

 

W wyniku procesu uczenia otrzymujemy następującą Tabelę 5.3: 
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Tabela 5.3 

Lp. 1x  ( )112 xz  2x  ( )222 xz  3x  ( )332 xz  

1 11x  ( )1112 xz  21x  ( )2122 xz  31x  ( )3132 xz  

2 12x  ( )1212 xz  22x  ( )2222 xz  32x  ( )3232 xz  

M  M  M  M  M  M  M  

N Nx1  ( )Nxz 112  Nx2  ( )Nxz |222  Nx3  ( )Nxz 332  

 

Tabela 5.3 określa trzy osie funkcyjne ( ) ( ) ( )332222112 ,, xzxzxz  oraz 

przyporządkowane im wartości cech Njixij ,...,2,1,3,2,1, == , odpowiednio.  

 

Algorytm uczenia sieci incydencyjnych – 2 generuje nomogramy kolineacyjne 

prostoliniowe takie jak pokazano na Rys. 4. 6. 

 

 

5.4.2 Uczenie sieci incydencyjnych dla nomogramu kolineacyjnego 

krzywoliniowego 

 

Nomogramy kolineacyjne krzywoliniowe są konstruowane na podstawie 

następującego równania Soreau  

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0

1

1

1

332331

222221

112111

=
xzxz

xzxz

xzxz

    (5.4) 

 

w którym w występującym wyznaczniku w kolumnie pierwszej i w drugiej znajdują 

się funkcje współrzędnych nomograficznych ( )111 xz , ( )221 xz , ( )331 xz  i ( )112 xz , 
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( )222 xz , ( )332 xz . Wyznacznik ten realizuje objętość sympleksu wyznaczonego przez 

współrzędne nomograficzne, przedstawione jako funkcja pola trójkąta. 

Rozwinięcie tego wyznacznika według elementów drugiej kolumny ma postać: 

 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] 0)()()( 222112331332112221332222111 =−+−−− xzxzxzxzxzxzxzxzxz  

(5.5) 

Na podstawie wzoru (5.5) konstruujemy algorytm uczenia układu sześciu 

elementarnych sztucznych sieci neuronowych. 

 

Danymi uczącymi są cechy Njixij ,...,2,1,3,2,1, ==  (Tabela 5.1), następnie 

określamy parametry sześciu elementarnych sztucznych sieci neuronowych 

reprezentujących nomogram. 

 

 

Algorytm uczenia sieci incydencyjnych - 3 

Krok 1: Podajemy na wejście każdej sieci elementarnej sygnały wzorców cech 

jjj xxx 321 ,,  ( j  reprezentuje dowolny wiersz z Tabeli 5.1). 

 

Krok 2: Dla wag 654321 ,,,,, WWWWWW  sześciu sieci elementarnych 

obliczamy wartości współrzędnych nomograficznych jako wyjścia elementarnych 

sztucznych sieci neuronowych ( )111 xz , ( )221 xz , ( )331 xz  i ( ) ( ) ( )jjj xzxzxz 332222112 ,,  

dla losowo wybranej wartości j.  

 

Krok 3: Ustawianie wartości początkowej licznika iteracji oraz zerowanie błędu 

1=l . 

 

Krok 4a: Dla sieci pierwszej, wyznaczamy z (5.5)  

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )jj

jjjjjj
j xzxz

xzxzxzxzxzxz
xd

332222

222112331332112221
111 −

−−−
= . 



 
Rozdział 5     Uczenie sieci incydencyjnych 100 
 

Uczymy pierwszą sieć elementarną algorytmem backpropagation na podstawie 

wzorców cech podawanych na wejścia sieci elementarnych dla 

Njixij ,...,2,1,6,...,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci pierwszej 

( ) ( )jj xdxz 11111111 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL .  

 

Krok 4b: Dla sieci drugiej, wyznaczamy 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )332112

222112331332222111
221 xzxz

xzxzxzxzxzxz
xd

−
−+−

= . 

Uczymy drugą sieć podając na wejścia sieci wzorce cech 

Njixij ,...,2,1,6,...,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci drugiej 

( ) ( )jj xdxz 22222121 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

 

Krok 4c: Dla sieci trzeciej, wyznaczamy 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )jj

jjjjjj
j xzxz

xzxzxzxzxzxz
xd

222112

332112221332222111
331 −

−+−−
= . 

Uczymy trzecią sieć elementarną algorytmem backpropagation podając na wejścia 

sieci wzorce cech Njixij ,...,2,1,6,...,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci 

trzeciej ( ) ( )jj xdxz 33233131 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

 

Krok 4d: Dla sieci czwartej, wyznaczamy  

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )jj

jjjjj
j xzxz

xzxzxzxzxzxz
xd

331221

221111332331111222
112 −

−−−
= . 

Uczymy czwartą sieć elementarną algorytmem backpropagation na podstawie 

wzorców cech podawanych na wejścia sieci elementarnych dla 

Njixij ,...,2,1,6,...,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci czwartej 

( ) ( )jj xdxz 11211212 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL .  

 

Krok 4e: Dla sieci piątej, wyznaczamy 
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( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )jj

jjjjjj
j xzxz

xzxzxzxzxzxz
xd

331111

221111332331221112
222 −

−+−
= . 

Uczymy piątą sieć elementarną podając na wejścia sieci wzorce cech 

Njixij ,...,2,1,6,...,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci drugiej 

( ) ( )jj xdxz 22222222 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

 

Krok 4f: Dla sieci szóstej, wyznaczamy 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )jj

jjjjjj
j xzxz

xzxzxzxzxzxz
xd

221111

331111222331221112
332 −

−+−−
= . 

Uczymy szóstą sieć elementarną podając na wejścia sieci wzorce cech 

Njixij ,...,2,1,6,...,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci trzeciej 

( ) ( )jj xdxz 33233232 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

 

Obliczamy łączny błąd uczenia układu sieci elementarnych  

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

∑
=

=
N

j

jj

jj

jj

xzxz

xzxz

xzxz

E
1

2

332331

222221

112111

1

1

1

. 

 

Krok 5: Jeżeli iterLl < , to 1+← ll  i przejście do kroku 4a. 

 

Krok 6: Cykl uczenia zawierający iterL  iteracji został zakończony, jeżeli 

maxEE ≤ , to następuje zakończenie uczenia, w przeciwnym razie rozpoczynamy 

nowy cykl uczenia przez przejście do kroku 1. 

 

 

Tak nauczona sieć incydencyjna składająca się z sześciu sieci elementarnych 

reprezentuje nomogram kolineacyjny krzywoliniowy. 
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UWAGA 5.1: W obliczeniach należy unikać parametrów równych lub bliskich zero 

występujących w mianownikach ułamków wyrażeń służących do uczenia 

poszczególnych sieci elementarnych. 

 

Taki przypadek występuje wtedy, kiedy osie nomograficzne przecinają się i z punktu 

widzenia teorii nomogramów jest to przypadek niepożądany. Można temu zapobiec 

odpowiednio zwiększając liczbę punktów kotwiczących nomogram. 

 

 

5.5 Uczenie w przestrzeni czterowymiarowej 

 

Przedstawimy dwa algorytmy uczenia sieci incydencyjnych dla 1x , ,2x  ,3x  4x .  

 

 

5.5.1 Uczenie sieci incydencyjnych dla nomogramu kolineacyjnego 

prostoliniowego 

 

Rozpatrujemy wyznacznik zbudowany z macierzy kwadratowej, gdzie w pierwszej i 

drugiej kolumnie znajdują się wartości stałe współrzędnych nomograficznych 

41312111 ,,, ZZZZ  i 42322212 ,,, ZZZZ , a w trzeciej kolumnie funkcje współrzędnych 

nomograficznych ( ) ( ) ( ) ( )443333223113 ,,, xzxzxzxz  złączone zależnością (5.6) z 

odpowiadającymi im wartościami cech 4321 ,,, xxxx . 

 

( )
( )
( )
( ) 1

1

1

1

4434241

3333231

2232221

1131211

xzZZ

xzZZ

xzZZ

xzZZ

=0    (5.6) 
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Objętość sympleksu wyznaczonego przez współrzędne nomograficzne jest 

przedstawiona za pomocą funkcji objętości ostrosłupa. Rozwinięcie wyznacznika 

występującego we wzorze (4.6) według elementów trzeciej kolumny ma następującą 

postać: 

0

1

1

1

)(

1

1

1

)(

1

1

1

)(

1

1

1

)(

3231

2221

1211

443

4241

2221

1211

333

4241

3231

1211

223

4241

3231

2221

113

=−

+−

ZZ

ZZ

ZZ

xz

ZZ

ZZ

ZZ

xz

ZZ

ZZ

ZZ

xz

ZZ

ZZ

ZZ

xz

    (5.7) 

 

Jeżeli w miejsce wyznaczników występujących w wyrażeniu (5.7) podstawimy 

wartości stałe 41312111 ,,, CCCC , określone w następujący sposób: 

 

1

1

1

4241

3231

2221

13

ZZ

ZZ

ZZ

C = ,    

1

1

1

4241

3231

1211

23

ZZ

ZZ

ZZ

C = , 

1

1

1

4241

2221

1211

33

ZZ

ZZ

ZZ

C = ,   

1

1

1

3231

2221

1211

43

ZZ

ZZ

ZZ

C =  

 

to otrzymujemy następujące równanie: 

 

0)()()()( 43443333332322313113 =+++ CxzCxzCxzCxz   (5.8) 

 

Wzór (5.8) jest podstawą do konstruowania nomogramów kolineacyjnych 

prostoliniowych i na jego podstawie rozwiniemy algorytm uczenia układu czterech 

elementarnych sztucznych sieci neuronowych. 

Dla danych, którymi dysponujemy Tabela 5.1, dla 4=M , określamy punkty 

stałe skal nomograficznych oraz określamy parametry czterech elementarnych 
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sztucznych sieci neuronowych reprezentujących nomogram. Uczenie powyższego 

układu sieci elementarnych polega na sekwencyjnym trenowaniu jednej elementarnej 

sieci przy ustalonych parametrach pozostałych trzech. 

 

 

Algorytm uczenia sieci incydencyjnych - 4 

Krok 1: Podajemy na wejście każdej sieci elementarnej sygnały wzorców cech 

4321 ,,, xxxx  ( j  reprezentuje dowolny wiersz z Tabeli 5.1). 

 

Krok 2: Dla wag 4321 ,,, WWWW  czterech sieci elementarnych obliczamy 

wartości współrzędnych nomograficznych jako wyjścia elementarnych sztucznych 

sieci neuronowych ( ) ( ) ( ) ( )jjjj xzxzxzxz 443333223113 ,,,  dla losowo wybranej wartości 

j.  

 

Krok 3: Ustawianie wartości początkowej licznika iteracji oraz zerowanie błędu 

1=l . 

 

Krok 4a: Dla sieci pierwszej, wyznaczamy z (5.8)  

13

344433333313223
113

)()()(
)(

C

CxzCxzCxz
xd jjj

j

+−
= . 

Uczymy pierwszą sieć elementarną algorytmem np. backpropagation na podstawie 

wzorców cech podawanych na wejścia sieci elementarnych dla 

Njixij ,...,2,1,4,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci pierwszej 

( ) ( )jj xdxz 11311313 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL .  

 

Krok 4b: Dla sieci drugiej, wyznaczamy 

23

344433333313113
223

)()()(
)(

C

CxzCxzCxz
xd jjj

j

−+
= . 
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Uczymy drugą sieć elementarną podając na wejścia sieci wzorce cech 

Njixij ,...,2,1,4,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci drugiej 

( ) ( )jj xdxz 22322323 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

 

Krok 4c: Dla sieci trzeciej, wyznaczamy 

33

344432323213113
333

)()()(
)(

C

CxzCxzCxz
xd jjj

j

++−
= . 

Uczymy trzecią sieć elementarną podając na wejścia sieci wzorce cech 

Njixij ,...,2,1,4,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci trzeciej 

( ) ( )jj xdxz 33333333 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

 

Krok 4d: Dla sieci czwartej, wyznaczamy 

43

333332323213113
443

)()()(
)(

C

CxzCxzCxz
xd jjj

j

+−+
= . 

Uczymy czwartą sieć elementarną podając na wejścia sieci wzorce cech 

Njixij ,...,2,1,4,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci czwartej 

( ) ( )jj xdxz 34334343 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

 

Obliczamy łączny błąd uczenia układu sieci elementarnych  

( )
( )
( )
( )

∑
=

=
N

j

j

j

j

j

xzZZ

xzZZ

xzZZ

xzZZ

E
1

2

4434241

3333231

2232221

1131211

1

1

1

1

. 

 

Krok 5: Jeżeli iterLl < , to 1+← ll  i przejście do kroku 4a. 
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Krok 6: Cykl uczenia zawierający iterL  iteracji został zakończony, jeżeli 

maxEE ≤ , to następuje zakończenie uczenia, w przeciwnym razie rozpoczynamy 

nowy cykl uczenia przez przejście do kroku 1. 

 

 

Po nauczeniu układu czterech elementarnych sieci neuronowych cechy 4321 ,,, xxxx  

przedstawione w Tabeli 5.1 są reprezentowane przez nomogram określony za 

pomocą współrzędnych nomograficznych ( )113 xz , ( )223 xz , ( )333 xz  i ( )443 xz . Tak 

nauczona sieć incydencyjna reprezentuje nomogram kolineacyjny prostoliniowy. 

 

 

5.5.2 Uczenie sieci incydencyjnych dla nomogramu kolineacyjnego 

krzywoliniowego 

 

Rozpatrujemy przypadek wyznacznika Soreau, w którym w pierwszej kolumnie 

znajdują się funkcje stałe współrzędnych nomograficznych 41312111 ,,, ZZZZ , zaś w 

drugiej i trzeciej kolumnie znajdują się funkcje współrzędnych nomograficznych 

( ) ( ) ( ) ( )442332222112 ,,, xzxzxzxz  oraz ( ) ( ) ( ) ( )443333223113 ,,, xzxzxzxz  złączone 

zależnością (5.9) z odpowiadającymi im wartościami cech 4321 ,,, xxxx . 

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) 1

1

1

1

44344241

33333231

22322221

11311211

xzxzZ

xzxzZ

xzxzZ

xzxzZ

=0    (5.9) 

 

Objętość sympleksu wyznaczonego przez współrzędne nomograficzne jest 

przedstawiona za pomocą funkcji objętości ostrosłupa. Rozwinięcie tego 

wyznacznika według elementów trzeciej kolumny ma następującą postać: 

 



 
Rozdział 5     Uczenie sieci incydencyjnych 107 
 

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

0

1

1

1

)(

1

1

1

)(

1

1

1

)(

1

1

1

)(

33231

22221

11211

443

33231

22221

11211

333

33231

22221

11211

223

33231

22221

11211

113

=−

+−

xzZ

xzZ

xzZ

xz

xzZ

xzZ

xzZ

xz

xzZ

xzZ

xzZ

xz

xzZ

xzZ

xzZ

xz

  (5.10) 

 

Jeżeli za wyznaczniki występujące w wyrażeniu (5.10) podstawimy zmienne 

41312111 ,,, vvvv , określone w następujący sposób: 

 

( )
( )
( ) 1

1

1

33231

22221

11211

11

xzZ

xzZ

xzZ

v = ,   

( )
( )
( ) 1

1

1

33231

22221

11211

23

xzZ

xzZ

xzZ

v = , 

 

( )
( )
( ) 1

1

1

33231

22221

11211

33

xzZ

xzZ

xzZ

v = ,   

( )
( )
( ) 1

1

1

33231

22221

11211

43

xzZ

xzZ

xzZ

v =  

 

to otrzymujemy następujące równanie: 

 

0)()()()( 43443333332322313113 =−+− vxzvxzvxzvxz       (5.11) 

 

Wzór (5.11) stanowi podstawę do konstruowania nomogramów kolineacyjnych 

krzywoliniowych i na jego podstawie zbudujemy algorytm uczenia układu ośmiu 

elementarnych sztucznych sieci neuronowych. 

Dla danych, Tabela 5.1, dla 4=M , określamy punkty stałe skal 

nomograficznych oraz określamy parametry ośmiu elementarnych sztucznych sieci 

neuronowych reprezentujących nomogram. Uczenie powyższego układu sieci 

elementarnych polega na sekwencyjnym trenowaniu jednej elementarnej sieci przy 

ustalonych parametrach pozostałych siedmiu. 
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Algorytm uczenia sieci incydencyjnych - 5 

Krok 1: Podajemy na wejście każdej sieci elementarnej sygnały wzorców cech 

jjjj xxxx 4321 ,,,  ( j  reprezentuje dowolny wiersz z Tabeli 5.1). 

 

Krok 2: Dla wag 87654321 ,,,,,,, WWWWWWWW  ośmiu sieci elementarnych 

obliczamy wartości współrzędnych nomograficznych jako wyjścia elementarnych 

sieci neuronowych ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),,,,,,, 333223113442332222112 jjjjjjj xzxzxzxzxzxzxz  

( )jxz 443  dla losowo wybranej wartości j.  

 

Krok 3: Ustawianie wartości początkowej licznika iteracji oraz zerowanie błędu 

1=l . 

 

Krok 4a: Dla sieci pierwszej, wyznaczamy z (5.11) 

12

244423232312222
112

)()()(
)(

v

vxzvxzvxz
xd jj

j

+−
= . 

Uczymy pierwszą sieć elementarną algorytmem backpropagation na podstawie 

wzorców cech podawanych na wejścia sieci elementarnych dla 

Njixij ,...,2,1,4,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci pierwszej 

( ) ( )jj xdxz 11211212 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL .  

 

Krok 4b: Dla sieci drugiej, wyznaczamy 

22

244423232312112
222

)()()(
)(

v

vxzvxzvxz
xd jjj

j

−+
= . 

Uczymy drugą sieć elementarną podając na wejścia sieci wzorce cech 

Njixij ,...,2,1,4,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci drugiej 

( ) ( )jj xdxz 22222222 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

 

Krok 4c: Dla sieci trzeciej, wyznaczamy 
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32

244422222212112
332

)()()(
)(

v

vxzvxzvxz
xd jjj

j

++−
= . 

Uczymy trzecią sieć elementarną podając na wejścia sieci wzorce cech 

Njixij ,...,2,1,4,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci trzeciej 

( ) ( )jj xdxz 33233232 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

 

Krok 4d: Dla sieci czwartej, wyznaczamy 

42

233322222212112
442

)()()(
)(

v

vxzvxzvxz
xd jjj

j

+−
= . 

Uczymy czwartą sieć elementarną podając na wejścia sieci wzorce cech 

Njixij ,...,2,1,4,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci czwartej 

( ) ( )jj xdxz 34234242 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

 

Krok 4e: Dla sieci piątej, wyznaczamy 

13

344433333313223
113

)()()(
)(

v

vxzvxzvxz
xd jjj

j

+−
= . 

Uczymy piątą sieć elementarną algorytmem backpropagation na podstawie wzorców 

cech podawanych na wejścia sieci elementarnych dla Njixij ,...,2,1,4,3,2,1, == , 

uwzględniając błąd uczenia sieci piątej ( ) ( )jj xdxz 11311313 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla 

liczby kroków krokL .  

 

Krok 4f: Dla sieci szóstej, wyznaczamy 

23

344433333313113
223

)()()(
)(

v

vxzvxzvxz
xd jjj

j

−+
= . 

Uczymy szóstą sieć elementarną podając na wejścia sieci wzorce cech 

Njixij ,...,2,1,4,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci szóstej 

( ) ( )jj xdxz 22322323 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 
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Krok 4g: Dla sieci siódmej, wyznaczamy 

33

344432323213113
333

)()()(
)(

v

vxzvxzvxz
xd jjj

j

++−
= . 

Uczymy siódmą sieć elementarną podając na wejścia sieci wzorce cech 

Njixij ,...,2,1,4,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci siódmej 

( ) ( )jj xdxz 33333333 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

 

Krok 4h: Dla sieci ósmej, wyznaczamy 

43

333332323213113
443

)()()(
)(

v

vxzvxzvxz
xd jjj

j

+−
= . 

Uczymy ósmą sieć elementarną podając na wejścia sieci wzorce cech 

Njixij ,...,2,1,4,3,2,1, == , uwzględniając błąd uczenia sieci ósmej 

( ) ( )jj xdxz 34334343 −=δ , Nj ,...,2,1= , dla liczby kroków krokL . 

Obliczamy łączny błąd uczenia układu sieci elementarnych  

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

∑
=

=
N

j

jj

jj

jj

jj

xzxzZ

xzxzZ

xzxzZ

xzxzZ

E
1

2

44344241

33333231

22322221

11311211

1

1

1

1

. 

 

Krok 5: Jeżeli iterLl < , to 1+← ll  i przejście do kroku 4a. 

 

Krok 6: Cykl uczenia zawierający iterL  iteracji został zakończony, jeżeli 

maxEE ≤ , to następuje zakończenie uczenia, w przeciwnym razie rozpoczynamy 

nowy cykl uczenia przez przejście do kroku 1. 

 

 

Wówczas dane cechy 4321 ,,, xxxx  przedstawione w Tabeli 5.1 są reprezentowane 

przez nomogram określony za pomocą współrzędnych nomograficznych ( )113 xz , 
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( )223 xz , ( )333 xz , ( )443 xz , ( )112 xz , ( )222 xz , ( )332 xz  i ( )442 xz . Tak nauczona sieć 

incydencyjna reprezentuje nomogram kolineacyjny krzywoliniowy w przestrzeni 

trójwymiarowej. 

UWAGA 5.2: W obliczeniach należy unikać parametrów równych lub bliskich zero 

występujących w mianownikach ułamków wyrażeń służących do uczenia 

poszczególnych sieci elementarnych (ten przypadek występuje kiedy osie 

nomograficzne przecinają się i jest nieprzydatny z punktu widzenia nomogramu). 

Można mu zapobiec odpowiednio zwiększając liczbę punktów kotwiczących 

nomogram (opisanych w pkt. 5.2). 

 

 

5.6 Rysowanie nomogramów na płaszczyźnie 

 

Rysowanie osi funkcyjnych: Po nauczeniu sieci elementarnych mamy zapamiętane 

funkcje jednowymiarowe w przestrzeni wag. Dla każdej osi funkcyjnej możemy 

wygenerować wektor dwuwymiarowy (o dowolnej dokładności), np. dla trzech osi 

mamy  

[ ( )1121, xzx ],    [ ( )2222 , xzx ],    [ ( )3323 , xzx ] w postaci tabeli. Wektor ten jest 

podstawą do wykreślania tej konkretnej osi funkcyjnej łącznie z punktami 

kotwiczącymi, które ustawiają nomogram na płaszczyźnie nomograficznej. 

Dla przypadku czterowymiarowego musimy dodatkowo ustalić sposób 

rzutowania czterech osi funkcyjnych na płaszczyznę nomograficzną. Wybieramy 

wektor rzutujący w taki sposób, aby rzuty osi funkcyjnych i osi referencyjnej nie 

przecinały się. Dla ustalonego wektora rzutującego obliczamy rzuty osi funkcyjnych 

korzystając z metod geometrii analitycznej.  
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Rysowanie osi referencyjnej: Przy założonym położeniu osi funkcyjnych dla każdej 

czwórki cech spełniających zależność funkcyjną ( ) 0,,, 4321 =xxxxF  tworzymy 

odcinki łączące cechy 31 xx  oraz 42 xx , punkt przecięcia tych odcinków 

(przekątnych czworoboku) r leży na płaszczyźnie wyznaczonej przez cztery cechy. 

Punkty r wyznaczone dla wszystkich czwórek danych zawartych w tabeli danych 

wyznaczają oś niemą, w ogólnym przypadku krzywą oś niemą (referencyjną). 

 

Uczenie układów sieci elementarnych dla zależności funkcyjnych o 

wymiarowości większej niż cztery odbywa się w sposób analogiczny. 

 



 

 

Rozdział 6 

 

Zastosowania sieci incydencyjnych 

 

6.1 Wprowadzenie 

 

W poprzednich rozdziałach omówiliśmy incydencyjne sztuczne sieci neuronowe, 

czyli układy elementarnych sztucznych sieci neuronowych połączonych więzami 

incydencyjnymi, jak również metodykę uczenia sieci incydencyjnych. W tym 

rozdziale przedstawimy kilka przykładów wykorzystania sieci incydencyjnych. 

Złożoność problemu określa odpowiednią architekturę układu sieci elementarnych. 

Wykorzystywane elementarne sztuczne sieci neuronowe uczone będą metodą 

wstecznej propagacji błędu uczenia zmodyfikowaną dodatkowo współczynnikiem 

momentum. 

Proces uczenia sieci incydencyjnych polega na uczeniu sekwencyjnym, w 

każdej sekwencji dokonujemy kolejno uczenia poszczególnych sieci elementarnych, 

stanowiących całą sieć incydencyjną. 

Do generowania nomogramów przygotowano oprogramowanie na podstawie 

opracowanych algorytmów przedstawionych w Rozdziale 5. Programy zostały 

napisane w języku programowania PASCAL 6.0.  

W opracowanych algorytmach uczenia sieci incydencyjnych wykorzystano 

znane standardowe algorytmy uczenia wielowarstwowych sieci neuronowych bez 

sprzężeń zwrotnych, szeroko opisanych w literaturze przedmiotu np. (Tadeusiewicz, 
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1993; Korbicz in., 1994; Zurada, 1992; Osowski, 1996; Rutkowska i in., 1997; 

Masters, 1996; Hertz, 1990).  

Opracowany program komputerowy ma budowę modułową, m.in. możemy 

wyróżnić następujące procedury: 

Dane – wprowadzenie danych w postaci wektora cech., 

Zerowanie_zmiennych – ustalenie wartości początkowych zmiennych, 

Wagi_poczatkowe – ustalenie wartości początkowych wag sieci elementarnych,  

Wczytywanie_zapamietanych_wag – procedura wczytywania zapamiętanych 

wag,  

Odpowiedz_sieci – procedura funkcji przejścia,  

Adaptacja_wag – procedura zmiany wag w procesie uczenia,  

Odpytywanie_sieci – podgląd wyników pośrednich,  

Wyswietlanie_wag – podgląd wyników końcowych,  

Nomogram – drukowanie tabelki końcowej,  

Trenowanie_sieci_od_poczatku – procedura obliczania wag bez wczytywania,  

Petla_glowna – interface do komunikacji z algorytmem - ustalanie parametrów 

sieci. 

 

W rezultacie opracowane oprogramowanie pozwala na: 

� konstruowanie sieci incydencyjnych, 

� generowanie współrzędnych cech w układzie współrzędnych 

nomograficznych, 

� porównywanie metod uczenia sieci dla różnych funkcji przejścia, 

� wspomaganie wykreślania nomogramów. 
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6.2 Mnożenie funkcji 

 

Opis problemu 

Przedstawimy procedurę generowania nomogramu realizującego mnożenie dwóch 

zmiennych. Wydaje się, że jest to zagadnienie elementarne, ale ze względu na fakt, 

że w literaturze przedmiotu ten przykład jest szeroko dyskutowany (przy założeniu 

analitycznej postaci wyrażenia) i jednocześnie są dyskutowane uogólnienia 

polegające na mnożeniu funkcji, postanowiliśmy przedstawić ten przykład jako 

sprawdzenie poprawności metodologicznej działania sztucznych elementarnych sieci 

neuronowych połączonych incydencyjnie. Jednocześnie zakłada się, że dane do tego 

zadania są przedstawione w postaci trzech ciągów liczbowych. 

W Rozdziale 2 na Rys. 2.3 przedstawiliśmy nomogram realizujący działanie 

mnożenia, nomogram ten składał się z dwóch równoległych i trzeciej prostopadłej 

osi funkcyjnej. Poniżej przestawimy rozwiązanie tego samego zagadnienia nieco 

inaczej, mianowicie jako nomogram kolineacyjny prostoliniowy składający się z 

trzech osi funkcyjnych równoległych 321 ,, xxx . 

 

Dane początkowe  

Dane do rozważanej zależności funkcyjnej przedstawione są w następującej tabeli: 

Tabela 6.1 

Lp. 
1x  2x  3x   Lp. 

1x  2x  3x  

1 0,1 0,2 0,02  6 0,5 0,9 0,45 

2 0,2 0,4 0,08  7 0,8 0,9 0,72 

3 0,3 0,3 0,09  8 1,0 1,0 1,0 

4 0,4 0,5 0,2  9 0,9 0,3 0,27 

5 0,7 1,0 0,7  10 0,2 1,0 0,2 
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Implementacja programowa  

Ze względu na fakt, że cały proces uczenia odbywa się dla danych w przestrzeni 

trzywymiarowej, to cały układ sieci elementarnych, reprezentujący przykładowy 

problem, składać się będzie z trzech elementarnych sztucznych sieci neuronowych. 

W celu generowania nomogramu kolineacyjnego dla danych przedstawionych 

w Tabeli 6.1 korzystamy z algorytmu uczenia sieci incydencyjnych – 2 opisanego 

w sekcji 5.4.1. 

Zgodnie z podrozdziałem 5.4 wyznacznik łączący wyjścia elementarnych 

sztucznych sieci neuronowych ( )112 xz , ( )222 xz  i ( )332 xz  ma postać: 

 

( )
( )
( )

0

1

1

1

33231

22221

11211

=
xzZ

xzZ

xzZ

     (6.1) 

 

W celu uproszczenia problemu trzy osie funkcyjne nomogramu kolineacyjnego 

prostoliniowego są wzajemnie równoległe. Przyjęto, że współrzędne odcięte 1z  w 

układzie współrzędnych nomograficznych mają następujące wartości: 

 

( ) 2,011111 == Zxz  ( ) 8,021221 == Zxz  ( ) 5,031331 == Zxz . 

 

W ten sposób wyrażenie (6.1) przyjmuje postać: 

 

( )
( )
( )

0

15,0

18,0

12,0

332

222

112

=
xz

xz

xz

    (6.2) 

 

Rozwinięcie wyznacznika z wyrażenia (6.2) sprowadza się do następującego wzoru: 

 

( ) ( ) ( ) 08,02,0)(5,02,0)(5,08,0)( 332222112 =−−−+−− xzxzxz      (6.3) 
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Układ sieci generujący nomogram opisany wyznacznikiem (6.1) ma postać: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6.1. Układ trzech sieci złączonych wyznacznikiem (6.2). 

 

 

Poszczególne gałęzie sieci elementarnych ( )112 xz , ( )222 xz  i ( )332 xz  będą się 

uczyły wg schematu wynikającego z przekształcenia zależności (6.3): 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
5,08,0

8,02,0)5,02,0 332222
112 −

−−−
=

xzxz
xz     (6.4) 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
5,02,0

8,02,0)5,08,0 332112
222 −

−+−
=

xzxz
xz     (6.5) 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
5,02,0

5,02,0)5,08,0 222112
332 −

−+−−
=

xzxz
xz     (6.6) 

 

W rozważanym przykładzie, każda z elementarnych sztucznych sieci neuronowych 

składa się z jednego neuronu wejściowego, dwóch warstw ukrytych i jednego 

neuronu wyjściowego; każda z warstw ukrytych składa się z pięciu neuronów 

(dodatkowe połączenia wag realizują funkcje bias). 
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Po ustaleniu punktów stałych na osi 1z  0,2, 0,5, 0,8, przystępujemy do uczenia 

elementarnych sztucznych sieci neuronowych realizujących osie funkcyjne ( )112 xz , 

( )222 xz , ( )332 xz . 

Obliczenia zostały przeprowadzone dla współczynnika uczenia 7,0=η , dla 

współczynnika momentum 3,0=α  oraz przyjęto liczbę kroków w cyklu uczenia 

pojedynczej sieci elementarnej jako 00010=krokL . Dodatkowo, przyjęto liczbę cykli 

lub liczbę iteracji jako 100=iterL . 

Podając wartości ciągów liczbowych z Tabeli 6.1 na wejścia odpowiednich 

sieci elementarnych obliczamy wartości wyjściowe sieci elementarnych na podstawie 

wag i założonych funkcji aktywacji (w postaci funkcji sigmoidalnej). 

Wartości wyjściowe uczonych sieci (osi funkcyjnych) ( )112 xz , ( )222 xz , 

( )332 xz  są obliczane na podstawie wzorów (6.4) – (6.6). Różnice pomiędzy 

wartościami wyjściowymi obliczonymi na podstawie wag i funkcji przechodzenia i 

wartościami obliczonymi ze wzorów (6.4) – (6.6) są traktowane jako błędy w 

procesie adaptacji wag.  

W jednym cyklu uczenia uczone są wszystkie trzy sieci elementarne. 

Zazwyczaj wystarczy kilka - kilkadziesiąt cykli uczenia, aby osiągnąć zadany poziom 

nauczenia wszystkich sieci elementarnych składających się na sieć incydencyjną.  

W wyniku procesu uczenia sieci incydencyjnej przedstawionej na Rys.6.1 

otrzymujemy tabelę wyników, na podstawie której kreślimy nomogram składający się 

z trzech osi funkcyjnych równoległych do osi 2z  i prostopadłych do osi 1z , gdzie 

wejścia poszczególnych sieci elementarnych reprezentują cechy 321 ,, xxx , a wyjścia 

( )112 xz , ( )222 xz , ( )332 xz  położenie tych współrzędnych na osi 2z  ( współrzędne osi 

funkcyjnych).  

W ten sposób, po zakończeniu uczenia sieci incydencyjnej, otrzymaliśmy 

nomogram kolineacyjny prostoliniowy składający się z trzech osi funkcyjnych 

przedstawiony na Rys.6.2. 
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Rysunek 6.2. Nomogram kolineacyjny realizujący zależność funkcyjną  

danych z Tabeli 6.1. 

 

 

Korzystanie z nomogramu kolineacyjnego (Rys. 6.2) polega na połączeniu linią 

prostą odpowiedniej cechy 1x  z odpowiednią cechą 2x  i odczytaniu rozwiązania na 

osi funkcyjnej 3x ; na Rys. 6.2 cecha 0,5 połączona jest linią prostą z cechą 0,2 a 

wynik mnożenia przedstawia cecha 0,1. 

 

UWAGA 6.1: Nawet pobieżna analiza Rys 6.2 potwierdza poprawność metodyki 

generowania nomogramu dla powyższego zagadnienia. Mimo niezbyt dużej 

dokładności, nomogramy pozwalają na analizę całego rozważanego zakresu 

zmienności cech. 

 

Dzięki temu, że przedstawiony nomogram jest reprezentowany przez sieć 

incydencyjną, a więc w postaci wag połączeń i funkcji przejścia w sieciach 

elementarnych, dokładność odczytywania cech jest znacznie większa niż dokładność 

odczytu z nomogramu przedstawionego w postaci rysunku. 
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6.3 Ustalanie cen na podstawie jednostkowych kosztów 

zmiennych narzutu 

 

Opis problemu 

Celem jest wygenerowanie nomogramu w przestrzeni o trzywymiarowej jako pomoc 

w ustalaniu cen we wskazanej działalności produkcyjnej. Wyobraźmy sobie, że 

przedsiębiorstwo sprzedaje jeden asortyment, ale jest to produkt artystyczny o 

skomplikowanych normach jakościowych. Suponuje to powstawaniem całego ciągu 

podproduktów o stopniowanej jakości i cenie. Ten produkt jest sprzedawany do 

wielu klientów i cena jego jest zależna od całego szeregu czynników (takich jak 

jakość, ilość, cena walut, cena podstawowych surowców, płaca rzemieślnika, który 

ten produkt wykonuje, miejsce jego wytworzenia, siła negocjacji handlowca, itp.), 

które to wpływają na siebie wzajemnie w różnym stopniu. Jest to zagadnienie, które 

ewoluuje, ponieważ koszty zmienne jednostkowe nie są stabilne w czasie, a narzuty 

na te koszty są ustalane arbitralnie w zależności od siły negocjacji w danym 

momencie. Problem ten jest trudno opisać w postaci analitycznej. Dysponujemy 

szeregiem historycznych danych ekonomicznych, ale nie znamy ścisłych związków 

przyczynowo-skutkowych łączących te dane. 

Tak postawiony problem umożliwia sprawdzenie efektywności 

metodologicznej działania sztucznych elementarnych sieci neuronowych 

połączonych incydencyjnie dla danych przedstawionych w postaci trójwymiarowej 

(wektora trzech zmiennych). Rozpatrywany przypadek jest ściśle związany z 

działalnością produkcyjno-handlową.  

Poprawne ustalanie cen ma podstawowe znaczenie dla przedsiębiorcy i 

handlowca, ponieważ zbyt niskie lub zbyt wysokie ceny wynikające ze złego 

rozeznania podaży wewnętrznej powoduje szereg problemów. Ze względu na 

wymagania algorytmów dane zostały przeskalowane do poziomu [0; 1]. 

Wprowadźmy następujące oznaczenia: 
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- zmienna 1x  określa planowany poziom jednostkowych kosztów zmiennych, 

- zmienna 2x  określa narzut na jednostkowe koszty zmienne, 

- zmienna 3x  określa cenę danego produktu.  

W praktyce zdarza się dość często, że o tych trzech zmiennych decydują inne 

działy w przedsiębiorstwach, a zadaniem osób zarządzających jest odpowiednia 

koordynacja polityki przedsiębiorstwa – jest to zadanie szczególnie trudne przy dużej 

dywersyfikacji poziomej i pionowej.  

Nomogram zbudowany na podstawie ciągów takich zmiennych pozwala na 

analizę problemu oraz na racjonalne ustalanie lub kontrolę cen przez zarządzających.  

 

Dane początkowe wynikające z opisu problemu 

Na wejście sieci podawane są dane wejściowe (cechy) przedstawione w Tabeli 6.2, 

dla 50 wektorów o trzech składowych. 
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Tabela 6.2 

Lp. 1x  2x  3x   Lp. 1x  2x  3x  

1 0.1 0.96 0.38  26 0.55 0.52 0.79 

2 0.12 0.95 0.39  27 0.57 0.50 0.80 

3 0.14 0.93 0.42  28 0.59 0.49 0.81 

4 0.15 0.91 0.45  29 0.61 0.48 0.82 

5 0.17 0.88 0.48  30 0.63 0.47 0.83 

6 0.20 0.86 0.50  31 0.65 0.45 0.83 

7 0.21 0.84 0.53  32 0.66 0.44 0.84 

8 0.23 0.82 0.55  33 0.68 0.43 0.85 

9 0.25 0.80 0.57  34 0.70 0.42 0.86 

10 0.26 0.77 0.59  35 0.72 0.41 0.86 

11 0.28 0.76 0.60  36 0.74 0.40 0.87 

12 0.30 0.74 0.62  37 0.75 0.39 0.88 

13 0.32 0.72 0.64  38 0.77 0.38 0.88 

14 0.34 0.70 0.65  39 0.79 0.37 0.89 

15 0.35 0.68 0.67  40 0.81 0.36 0.89 

16 0.37 0.67 0.68  41 0.83 0.35 0.90 

17 0.39 0.65 0.69  42 0.85 0.34 0.90 

18 0.41 0.63 0.71  43 0.86 0.33 0.91 

19 0.43 0.62 0.74  44 0.88 0.32 0.92 

20 0.45 0.59 0.74  45 0.90 0.31 0.92 

21 0.46 0.59 0.74  46 0.92 0.30 0.92 

22 0.48 0.57 0.75  47 0.94 0.30 0.93 

23 0.50 0.56 0.76  48 0.95 0.29 0.93 

24 0.52 0.55 0.77  49 0.97 0.28 0.94 

25 0.54 0.53 0.78  50 0.99 0.27 0.94 
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Implementacja programowa  

Ze względu na fakt, że cały proces uczenia odbywa się dla danych w przestrzeni 

trzywymiarowej, to cały układ sieci elementarnych, reprezentujący rozpatrywany 

problem, składać się będzie z trzech elementarnych sztucznych sieci neuronowych. 

Do konstrukcji nomogramu dla rozważanego problemu wykorzystany będzie 

algorytm uczenia sieci incydencyjnych – 2 opisany w sekcji 5.4.1. 

Wyznacznik łączący wyjścia elementarnych sztucznych sieci neuronowych 

reprezentujących osie funkcyjne ( )112 xz , ( )222 xz  i ( )332 xz  ma następującą postać: 

 

( )
( )
( )

0

15,0

18,0

12,0

332

222

112

=
xz

xz

xz

    (6.7) 

 

Podobnie jak w poprzedniej sekcji tego rozdziału przyjęto następujące wartości dla 

współrzędnych odciętych 1z  układu współrzędnych nomograficznych: 

 

2,011 =Z       8,021 =Z        5,031 =Z . 

 

Rozwijając wyznacznik występujący w (6.7) otrzymujemy następujący wzór: 

 

( ) ( ) ( ) 08,02,0)(5,02,0)(5,08,0)( 332222112 =−−−+−− xzxzxz . (6.8) 

 

Układ sieci elementarnych generujący nomogram opisany wyznacznikiem (6.7) ma 

znaną już postać: 
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Rysunek 6.3. 

 

 

Poszczególne gałęzie sieci elementarnych ( )112 xz , ( )222 xz  i ( )332 xz  będą się uczyły 

wg schematu wynikającego z przekształcenia zależności (6.8): 

 

( ) ( ) ( )( )( )
5,08,0

8,02,0)5,02,0 332222
112 −

−−−= xzxz
xz         (6.9) 

 

( ) ( ) ( )( )( )
5,02,0

8,02,0)5,08,0 332112
222 −

−+−= xzxz
xz       (6.10) 

 

( ) ( ) ( )( )( )
8,02,0

8,02,0)5,08,0 222112
332 −

−+−−= xzxz
xz       (6.11) 

 

W rozważanym przykładzie każda z elementarnych sztucznych sieci neuronowych 

składa się z jednego neuronu wejściowego, dwóch warstw ukrytych i jednego 

neuronu wyjściowego; każda z warstw ukrytych składa się z pięciu neuronów 

(dodatkowe połączenia wag realizują funkcje bias). Po ustaleniu punktów stałych na 

osi 1z , przystępujemy do uczenia elementarnych sztucznych sieci neuronowych 

( )112 xz , ( )222 xz , ( )332 xz . 
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Obliczenia zostały przeprowadzone dla współczynnika uczenia 7,0=η , dla 

współczynnika momentum 0,0=α  oraz przyjęto liczbę kroków w cyklu uczenia 

pojedynczej sieci elementarnej jako 00020=krokL . Dodatkowo, przyjęto liczbę cykli 

lub liczbę iteracji jako 50=iterL . 

Wartości wyjściowe uczonych sieci ( )112 xz , ( )222 xz , ( )332 xz  są obliczane na 

podstawie wzorów (6.9) – (6.11). Różnice pomiędzy wartościami wyjściowymi 

obliczonymi na podstawie wag i funkcji aktywacji a wartościami obliczonymi ze 

wzorów (6.9) – (6.11) są traktowane jako błędy w procesie doboru wag. Pojedyncze 

sieci są uczone cyklicznie przy wykorzystaniu algorytmu nr 2. W jednym cyklu 

uczenia uczone są wszystkie trzy sieci elementarne. Zazwyczaj wystarczy kilka - 

kilkadziesiąt cykli uczenia, aby osiągnąć zadany poziom nauczenia wszystkich sieci 

elementarnych składających się na sieć incydencyjną.  

W wyniku procesu uczenia sieci incydencyjnej otrzymujemy tabelę wyników, 

na podstawie której kreślimy nomogram kolineacyjny prostoliniowy składający się z 

trzech osi funkcyjnych przedstawiony na Rys. 6.4. 

 

 

 

 

 

Rysunek 6.4. Nomogram kolineacyjny realizujący problem ustalania cen. 
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Korzystanie z takiego nomogramu polega na przecięciu prostą trzech osi 

nomograficznych i odczytaniu wartości na osiach nomograficznych w miejscu 

przecięcia tą prostą. Analiza powyższego nomogramu przedstawionego na Rys. 6.4 

pozwala zauważyć, że ceny wcale nie są powiązane z kosztami zmiennymi prostą 

zależnością, np. proporcjonalną. Powyższy nomogram pozwala na względnie szybką 

analizę i syntezę ceny dla danego przypadku nawet podczas negocjacji z partnerem 

handlowym i może zapobiegać błędom popełnianym z powodu nieprawidłowego 

szacowania kosztów zmiennych, marży brutto i związanego z tym nieprawidłowego 

ustalania ceny. Z nomogramu możemy wnioskować o dużych zakresach zmienności 

dotyczących kosztów zmiennych (za względu na złożoną obróbkę niektórych 

asortymentów) i stosunkowo mniejszym zakresie zmienności dla marż i cen (rynek 

konsumenta). 

Informacji zawartych w tym nomogramie jest o wiele więcej. Oprócz 

odczytywania konkretnych danych z położenia cech możemy szacować trendy zmian 

zmiennych zależnych i niezależnych w dowolnej kolejności. Nomogramy zawierają 

też granice zmienności danych zmiennych co ma niebagatelne znaczenie dla mniej 

doświadczonych użytkowników. 

Zmieniając nazewnictwo zmiennych i przeskalowując dane otrzymujemy 

użyteczne narzędzie do zarządzania produkcją.  

Dysponując takim nomogramem można w prosty sposób i praktycznie 

natychmiast kontrolować prawidłowy przebieg procesu cenotwórczego jak i jego 

dynamikę. 
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6.4 Ustalanie dochodu na podstawie wielkości sprzedaży 

trzech produktów 

 

Opis problemu 

Metoda analizy kosztów zwana BEP (Break Even Point) jest stosowana do określania 

ilościowego lub wartościowego minimalnego progu sprzedaży, przy którym firma 

jeszcze nie przynosi straty (Tuczko, 2005,). Wg tej metody dochód obliczany jest w 

następujący sposób: 

 

( ) KSxkzjpD −−=        

 

W przypadku, gdy 0=D  

( )kzjp

KS
BEP

−
=        

 

gdzie 

D- dochód, 

p – cena, 

kzj – koszty zmienne jednostkowe, 

x – poziom produkcji, 

KS – koszty stałe. 

BEP – ilościowy próg rentowności. 

 

Jest to metoda łatwa i oczywista do stosowania dla jednego asortymentu przy 

znajomości jego ceny, kosztu jednostkowego zmiennego i kosztów stałych. Jednak 

już przy dwóch asortymentach analiza jest trudna do wizualizacji, a jak mogliśmy 

zobaczyć w poprzednim przykładzie wyliczenie konkretnych jednostkowych kosztów 

zmiennych przy znacznych dywersyfikacjach pionowych i poziomych nie zawsze jest 

możliwe.   
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Wydaje się, że ujęcie nomograficzne tego problemu pozwoli na szybkie 

oszacowanie rentowności bez wnikania w szczegółowe koszty. Skonstruujemy 

nomogram w przestrzeni czterowymiarowej w celu ustalania dochodu w założonej 

działalności produkcyjnej.  

Załóżmy, że w danym przedsiębiorstwie produkowane są trzy produkty, na 

podstawie wyników sprzedaży osiągany jest wynik w postaci dochodu. Dodatkowo 

zakładamy, że nie znamy marży jednostkowych, a jedynie dochód całkowity ze 

sprzedaży. 

Oznaczmy wielkości sprzedaży trzech produktów przez 321 ,, xxx , a wielkość 

dochodu wynikającego ze sprzedaży wszystkich produktów 4x . Na podstawie 

danych przedstawionych w Tabeli 6.3 generujemy nomogram przedstawiający 

zależność funkcyjną łączącą cztery zmienne 4321 ,,, xxxx .  

Przy maksymalizacji dochodu zasadnicze znaczenie ma ustalanie zestawu 

produktów w planowaniu produkcji. Ze względu na charakter analizowanej produkcji 

te same wyroby mają różne ceny i koszty zmienne, a koszty stałe prawie się nie 

zmieniają.  

Zagadnienie to ma zasadnicze znaczenie przy planowaniu produkcji zestawu 

produktów, przy czym produkty mają różne ceny i koszty zmienne, przy szerokich 

dywersyfikacjach, w celu maksymalizowania dochodu.  

 

Dane początkowe wynikające z opisu problemu 

Na wejście sztucznych sieci neuronowych połączonych węzłem incydencji podawane 

są dane wejściowe przedstawione w Tabeli 6.3 dla 50 wektorów czterech zmiennych: 
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Tabela 6.3 

Lp. 1x  2x  3x  4x   Lp. 1x  2x  3x  4x  

1 0.1 0.99 0.20 0.18  26 0.55 0.67 0.58 0.65 

2 0.12 0.99 0.22 0.20  27 0.57 0.65 0.60 0.66 

3 0.14 0.97 0.23 0.22  28 0.59 0.64 0.61 0.68 

4 0.15 0.96 0.25 0.24  29 0.61 0.63 0.63 0.69 

5 0.17 0.95 0.26 0.26  30 0.63 0.62 0.65 0.71 

6 0.20 0.93 0.28 0.28  31 0.65 0.60 0.66 0.72 

7 0.21 0.92 0.29 0.30  32 0.66 0.59 0.68 0.74 

8 0.23 0.91 0.31 0.32  33 0.68 0.57 0.69 0.75 

9 0.25 0.89 0.32 0.34  34 0.70 0.56 0.71 0.77 

10 0.26 0.88 0.34 0.36  35 0.72 0.55 0.72 0.78 

11 0.28 0.87 0.35 0.38  36 0.74 0.53 0.74 0.80 

12 0.30 0.85 0.37 0.40  37 0.75 0.52 0.75 0.81 

13 0.32 0.84 0.38 0.42  38 0.77 0.51 0.77 0.82 

14 0.34 0.81 0.40 0.44  39 0.79 0.49 0.79 0.84 

15 0.35 0.81 0.42 0.46  40 0.81 0.48 0.80 0.85 

16 0.37 0.80 0.43 0.47  41 0.83 0.47 0.82 0.86 

17 0.39 0.79 0.45 0.49  42 0.85 0.45 0.83 0.88 

18 0.41 0.77 0.46 0.51  43 0.86 0.44 0.85 0.89 

19 0.43 0.76 0.48 0.53  44 0.88 0.43 0.86 0.90 

20 0.45 0.75 0.49 0.55  45 0.90 0.41 0.88 0.91 

21 0.46 0.73 0.51 0.56  46 0.92 0.40 0.89 0.92 

22 0.48 0.72 0.52 0.58  47 0.94 0.39 0.91 0.93 

23 0.50 0.71 0.54 0.60  48 0.95 0.37 0.92 0.95 

24 0.52 0.69 0.55 0.61  49 0.97 0.36 0.94 0.96 

25 0.54 0.68 0.57 0.63  50 0.99 0.35 0.95 0.97 
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Implementacja programowa  

Ze względu na fakt, że cały proces uczenia odbywa się dla danych w przestrzeni 

czterowymiarowej, to układ sieci reprezentujący rozpatrywany przykładowy problem 

składać się będzie z czterech elementarnych sztucznych sieci neuronowych. 

Korzystamy z algorytmu uczenia sieci incydencyjnych – 4 opisanego w rozdziale 

5.5.1. 

Wyznacznik łączący wyjścia elementarnych sztucznych sieci neuronowych 

( )113 xz , ( )223 xz , ( )333 xz  i ( )443 xz  ma postać: 

 

( )
( )
( )
( ) 111

101

100

110

443

333

223

113

xz

xz

xz

xz

=0     (6.12)  

 

W celu uproszczenia problemu cztery osie funkcyjne nomogramu 

kolineacyjnego prostoliniowego są wzajemnie równoległe, zadane na czterech 

krawędziach sześcianu jednostkowego i przecinające płaszczyznę rozpiętą na 

wektorach 21, zz  w punktach (0, 1), (0, 0), (1, 0), (1, 1) – reprezentowanych przez 

pierwszą i drugą kolumnę wyznacznika w (6.12). Rozwinięcie wyznacznika w (6.12) 

sprowadza się do następującego wzoru: 

 

  0)(xz)(xz)(xz)(xz 443333223113 =−+−    (6.13) 

 

Układ sieci incydencyjnej realizujący (6.13) przedstawia Rys. 6.5. Poszczególne 

gałęzie sieci (sieci elementarne) ( )113 xz , ( )223 xz , ( )333 xz   i ( )443 xz  będą uczone wg 

schematu wynikającego z przekształcenia zależności (6.13): 

 

 )(xz)(xz)(xz)(xz 443333223113 +−=     (6.14) 
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  )(xz)(xz)(xz)(xz 443333113223 −+=     (6.15) 

  )(xz)(xz)(xz)(xz 443223113333 ++−=     (6.16) 

  )(xz)(xz)(xz)(xz 333223113414 +−=     (6.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6.5. Układ czterech sieci realizujący (6.13). 

 

 

W rozważanym przykładzie, każda z elementarnych sztucznych sieci 

neuronowych składa się z jednego neuronu wejściowego, dwóch warstw ukrytych i 

jednego neuronu wyjściowego, przy czym każda z warstw ukrytych składa się z 

pięciu neuronów (dodatkowe połączenia wag realizują funkcje bias).  

Po ustaleniu punktów stałych na osi 1z  i 2z  przystępujemy do uczenia 

elementarnych sztucznych sieci neuronowych( )113 xz , ( )223 xz , ( )333 xz  i ( )443 xz .  

Obliczenia zostały przeprowadzone dla współczynnika uczenia 3,0=η , dla 

współczynnika momentum 0,0=α  oraz przyjęto liczbę kroków w cyklu uczenia 

pojedynczej sieci elementarnej jako 00020=krokL . Dodatkowo, przyjęto liczbę cykli 

43x  

2x

23z  

3x  

32z  

13z  

1x

4x  
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lub liczbę iteracji jako 100=iterL . Podając wartości ciągów liczbowych (Tabela 6.3) 

na wejścia odpowiednich sieci obliczane są wartości wyjściowe sieci elementarnych.  

Wartości wyjściowe sieci elementarnych ( )113 xz , ( )223 xz , ( )333 xz  i ( )443 xz  są 

obliczane na podstawie wzorów (6.14) – (6.17), a różnice pomiędzy wartościami 

wyjściowymi obliczonymi na podstawie wag i funkcji aktywacji neuronów a 

wartościami obliczonymi ze wzorów (6.14) – (6.17) są traktowane jako błędy w 

procesie adaptacji wag. Poszczególne sieci elementarne są uczone sekwencyjnie przy 

wykorzystaniu algorytmu nr 4. 

W jednym cyklu uczenia uczone są wszystkie sieci elementarne. W 

przeprowadzonych eksperymentach komputerowych założona liczba cykli 100=iterL  

okazywała się zbyt duża i dużo wcześniej osiągany był dopuszczalny błąd uczenia 

sieci incydencyjnych.  

W wyniku procesu uczenia sieci incydencyjnej przedstawionej na Rys. 6.5 

otrzymujemy tabelę wyników, na podstawie której budujemy nomogram składający 

się z czterech osi funkcyjnych równoległych do płaszczyzny wyznaczonej przez osie 

1z  i 2z  oraz prostopadłej do osi 3z , gdzie wejścia poszczególnych sieci 

elementarnych reprezentują współrzędne 4321 ,,, xxxx  (cechy) , a wyjścia ( )113 xz , 

( )223 xz , ( )333 xz  i ( )443 xz  położenie tych cech na osiach równoległych do osi 3z  

(współrzędne osi funkcyjnych).  

Nomogram czterowymiarowy składa się z czterech osi funkcyjnych 

zestawionych obok siebie. Można odczytywać taki nomogram przeprowadzając 

płaszczyznę łączącą wartości trzech cech na trzech osiach funkcyjnych np. 321 ,, xxx  

i odczytywać wartości cechy 4x  na czwartej osi funkcyjnej na przedłużeniu 

wspomnianej płaszczyzny.  
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Rysunek 6.6. Nomogram kolineacyjny przestrzenny realizujący zależność pomiędzy 

zmiennymi 4321 ,,, xxxx . 

 

 

W celu ułatwienia korzystania z nomogramu czterowymiarowego możemy 

przedstawić go w przestrzeni dwuwymiarowej za pomocą rzutowania. Kierunek 

rzutowania zazwyczaj prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej przez osie 1z  i 2z  

należy wybrać w taki sposób, aby zwrócić uwagę na konieczność separacji rzutów 

osi funkcyjnych i osi niemej na płaszczyznę rzutową 312 zz . Nomogram przestrzenny 

zrzutowany na płaszczyznę przedstawiamy poniżej. 
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Rysunek 6.7. Nomogram kolineacyjny realizujący problem ustalania dochodu. 

 

 

Korzystanie z takiego nomogramu polega na przecięciu prostą dwóch osi 

nomograficznych dla znanych cech np. 1x  i 3x , znalezieniu punktu przecięcia tej 

prostej z osią niemą r , a następnie połączeniu prostą osi nomograficznej 2x  z 

wyznaczonym punktem na osi niemej i odczytaniu wartości czwartej cechy na osi 

nomograficznej 4x .  

Analiza powyższego nomogramu przedstawionego na Rys. 6.7 pozwala 

zauważyć, że dochód wcale nie jest powiązany ze sprzedażą poszczególnych 

produktów prostą zależnością np. proporcjonalną.  

Można zauważyć, że dwa produkty: drugi i trzeci wykazują odwrotną 

zależność do całkowitego dochodu, z czego wynika, że sprzedaż tych produktów 

przynosi straty, co wcale nie jest oczywiste ani widoczne podczas obserwacji danych. 

Daje to wyobrażenie o przydatności nomogramów w podejmowaniu szybkich 

3x  
2x  1x  

12z  

2z  

4x  r  
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decyzji. Powyższy nomogram pozwala na względnie szybką analizę opłacalności 

sprzedaży dla danego zestawu trzech produktów bez analizy szczegółowych kosztów 

i cen. Produkt pierwszy może być uznany za tzw. „dojną krowę”, a produkty drugi i 

trzeci za tzw. „psy” wg nomenklatury analizy BCG (Boston Consulting Group). 

Wystarczy narysować dwie proste i możemy, przy ustalonych dwóch cechach, 

analizować wpływ trzeciej cechy na czwartą, czyli jak wzrost sprzedaży dowolnego 

produktu wpływa na dochód lub odwrotnie, oraz jak zmieniać produkcję dowolnego 

produktu aby otrzymać zadany dochód. 

Dodatkowo możemy odczytać z tego nomogramu trendy zmiennych zależnych 

i niezależnych w dowolnej kolejności i ich granice zmienności. Nomogram powyższy 

pozwala oszacować punkt BEP w następujący sposób: kotwiczymy prostą łączącą 

zmienne 2x  i 4x  w punkcie 4x , następnie możemy odczytywać zbiory zmiennych 

1x , 2x  i, 3x , dla których 04 =x  i 3x  w sposób omawiany powyżej. 

Każda taka trójka produktów wskazuje na punkt BEP. 

 

 

Korzystając z techniki konstruowania suwaka dla przypadku nomogramu 

czterowymiarowego prostoliniowego przedstawmy za jego pomocą nomogram z Rys. 

6.7. Wtedy skale 1x  i 2x  znajdą się na jednej podwójnej osi funkcyjnej, a skale 3x  i 

4x  na drugiej podwójnej osi funkcyjnej. Pamiętajmy jednakże, że skale 1x  i 4x  

znajdują się na nieruchomej części suwaka, zaś skale 2x  i 3x  na ruchomej. 
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Rysunek 6.8. Suwak realizujący problem ustalania dochodu. 

 

 

Korzystanie z suwaka jest intuicyjne. Najpierw ustawia się wartość cechy np. 

na części nieruchomej, a następnie wysuwa się część ruchomą ustawiając na części 

ruchomej wartość cechy 2x  na wysokości wartości cechy 1x , a następnie, znając 

wartość cechy 3x  na części ruchomej, odczytuje się wartość cechy 4x  na części 

nieruchomej. Kolejność ustawiania cech na części ruchomej lub nieruchomej suwaka 

jest dowolna, inaczej niż na nomogramie. Przy znajomości wartości trzech cech z 

łatwością odczytujemy wartość czwartej cechy przesuwając część ruchomą suwaka w 

stosunku do części nieruchomej.  

Zmieniając nazewnictwo zmiennych i przeskalowując dane otrzymujemy 

użyteczne narzędzie do zarządzania działalnością produkcyjno-handlową. 
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6.5 Transformacja wybranego fragmentu nomogramu za 

pomocą przeuczania sieci incydencyjnych 

 

Zakładamy, że sieć incydencyjna składa się z sieci elementarnych, które aproksymują 

skale nomograficzne określone cechami i rozpinane są pomiędzy ustalonymi 

punktami stałymi wyznaczonymi przed procesem generowania nomogramu. Musimy 

tak przeskalować nomogram, aby zwiększyć dokładność odczytu w interesującym 

nas zakresie zmienności cech. 

Ustalamy interesujący nas zakres zmienności cech i odczytujemy 

odpowiadające tym cechom współrzędne nomograficzne na osi nomograficznej 2z  

(możemy zrobić to analitycznie obliczając potrzebne wartości lub wykorzystując 

nauczone sieci elementarne). Nową liczbę ograniczającą dane odwzorowanie 

podajemy jako stałe połączenie pomiędzy wejściem i wyjściem sieci elementarnej – 

dla określonej wartości cechy 1x  ustalamy punkt na skali nomogramu np. 12z  

(ustalając nowe więzy). Zmienia on wagi poszczególnych sieci elementarnych 

niezależnie od tego, jak zmieniają się wagi pozostałych sieci elementarnych - 

niezależnie od wyznacznika Soreau łączącego wyjścia sieci elementarnych. Taką 

procedurę powtarzamy dla wszystkich cech ustalając zakresy intersujących nas 

zmienności cech. Nowe zakotwiczenie wykresu w nowych punktach wymaga 

pomijania wartości cech znajdujących się poza zakresem ustalonym arbitralnie w 

danych uczących. 

 

Dane początkowe wynikające z opisu problemu 

Postępujemy według odpowiedniego dla danej sieci incydencyjnej algorytmu uczenia 

pomijając te dane (cechy), które nie mieszczą się w interesującym nas zakresie 

zmienności cech. 
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Dla przykładu rozszerzymy część nomogramu wykreślonego w podrozdziale 

6.2. Rozszerzymy nomogram przedstawiony na Rys. 6.2 pomiędzy punktami:  

dla osi 1x : 0,4 – 0,8,  

dla osi 2x  0,5 – 0,7 i 

dla osi 3x : 0,3 – 0,5. 

Pomiędzy tymi liczbami będzie rozpięty nowy nomogram o interesującym nas 

rozszerzonym zakresie cech. 

 

Implementacja programowa  

Ze względu na fakt, że cały proces uczenia odbywa się dla danych w przestrzeni 

trzywymiarowej, to cały układ sieci elementarnych, reprezentujący przykładowy 

problem, składać się będzie z trzech elementarnych sztucznych sieci neuronowych. 

Korzystamy z algorytmu uczenia sieci incydencyjnych – 2 opisanego w sekcji 

5.4.1. 

Wyznacznik łączący wyjścia elementarnych sztucznych sieci neuronowych 

( )112 xz , ( )222 xz  i ( )332 xz  ma postać: 

 

( )
( )
( )

0

15,0

18,0

12,0

332

222

112

=
xz

xz

xz

    (6.18) 

 

Rozwinięcie wyznacznika (6.18) sprowadza się do następującego wzoru: 

 

0)(2)()( 332222112 =+−− xzxzxz    (6.19) 

 

Układ sieci generujący nomogram opisany wyznacznikiem (6.19) ma postać: 
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Rysunek 6.9. 

 

 

Poszczególne gałęzie sieci elementarnych ( )112 xz , ( )222 xz  i ( )332 xz  będą uczone wg 

schematu wynikającego z przekształcenia zależności (6.19): 

 

223212 2 zzz −=       (6.20) 

 

2
2212

23

zz
z

+=       (6.21) 

 

123222 2 zzz −=       (6.22) 

 

W rozważanym przykładzie, każda z elementarnych sztucznych sieci 

neuronowych składa się z jednego neuronu wejściowego, dwóch warstw ukrytych i 

jednego neuronu wyjściowego; każda z warstw ukrytych składa się z pięciu 

neuronów (dodatkowe połączenia wag realizują funkcje bias).  
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Po ustaleniu punktów stałych na osi 1z : 0,2, 0,5, 0,8 przystępujemy do uczenia 

elementarnych sieci neuronowych ( )112 xz , ( )222 xz , ( )332 xz .  

Obliczenia zostały przeprowadzone dla współczynnika uczenia 7,0=η , dla 

współczynnika momentum 3,0=α  oraz przyjęto liczbę kroków w cyklu uczenia 

pojedynczej sieci elementarnej jako 00010=krokL . Dodatkowo, przyjęto liczbę cykli 

lub liczbę iteracji jako 100=iterL . Podajemy wartości ciągów liczbowych na wejścia 

odpowiednich sieci elementarnych. Obliczamy wartości wyjściowe sieci 

elementarnych na podstawie wag i funkcji aktywacji. Wartości wyjściowe gałęzi 

uczonej ( )112 xz , ( )222 xz , ( )332 xz  są obliczane na podstawie wzorów (6.20) – (6.22). 

Różnice pomiędzy wartościami wyjściowymi obliczonymi na podstawie wag i 

funkcji przechodzenia a wartościami obliczonymi ze wzorów (6.20) – (6.22) są 

traktowane jako błędy w procesie adaptacji wag. Pojedyncze sieci elementarne są 

uczone sekwencyjnie tzn. wartości ( )112 xz , ( )222 xz , ( )332 xz  są wykorzystywane w 

następnym kroku uczenia. W jednym cyklu uczenia uczone są wszystkie sieci 

elementarne. W wyniku uczenia sieci incydencyjnej otrzymujemy kolineacyjny 

nomogram prostoliniowy, w którym wejścia poszczególnych sieci elementarnych 

reprezentują współrzędne 321 ,, xxx  (cechy), a wyjścia ( )112 xz , ( )222 xz , ( )332 xz  

położenie tych współrzędnych na osi 2z  (współrzędne osi funkcyjnych). 

Przedstawiony na Rys. 6.10 nomogram powinien charakteryzować się większą 

dokładnością odczytu cech w porównaniu z nomogramem przedstawionym na Rys. 

6.2, oczywiście kosztem mniejszego zakresu zmienności cech. Pamiętajmy, że 

większa dokładność zależności pomiędzy cechami jest ukryta w wagach sieci 

incydencyjnej. Oczywiście dokładność wzrasta dla odpowiedniej ilości danych 

(około pięćdziesiąt), ale w naszym przypadku ilość danych jest bardzo mała co 

powoduje, że elementarne sieci tworzące sieć incydencyjną niedokładnie 

aproksymują zagadnienie, co można zauważyć na Rys. 6.10. 
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Rysunek 6.10. Nomogram kolineacyjny realizujący mnożenia 

dla zmniejszonego zakresu cech.  

 

 

Taki sposób skalowania jest bardziej efektywny niż przedstawiony w 

literaturze (Otto,1964) za pomocą „zgadywanego” przekształcenia rzutowego dla 

przypadków analitycznych. Skalowanie takie można w pełni zautomatyzować.  
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Podsumowanie 

 

Analiza przebiegu krzywej już w przestrzeni trójwymiarowej może sprawiać pewne 

problemy percepcyjne. Nomogramy pozwalają w prosty sposób wizualizować 

krzywe w przestrzeni  trójwymiarowej i większych. 

Nomogramy przedstawiają wykresy krzywych w przestrzeni wielowymiarowej 

i umożliwiają śledzenie zależności pomiędzy poszczególnymi współrzędnymi. W 

połączeniu ze sztucznymi sieciami neuronowymi nomogramy ciągle są potężnym 

narzędziem do przybliżonego rozwiązywania złożonych wielowymiarowych 

zależności funkcyjnych. 

Idea ta pozwala w stosunkowo prosty sposób konstruować geometryczne 

przyrządy do obserwowania zmienności krzywych w przestrzeni wielowymiarowej 

(w pracy opisano dla przestrzeni czterowymiarowej) za pomocą przyrządów 

zbudowanych z dwóch przesuwnych linijek z narysowanymi na nich czterema 

skalami funkcyjnymi – to znaczy suwaka obliczeniowego (w szczególnym przypadku 

jest to suwak logarytmiczny). 

Wydaje się, że korzyści wynikające z możliwości obserwacji zmienności 

wielowymiarowych krzywych do celów naukowych, technicznych i edukacyjnych są 

ogromne. 
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Nomogramy zostały zastąpione przez kalkulatory i komputery jako narzędzia 

obliczeniowe do obliczeń dokładnych, ale są nie do przecenienia jako narzędzia do 

obliczeń przybliżonych.  

Wszędzie tam gdzie nie jest wymagana duża dokładność obliczeń albo musimy 

szybko oszacować wynik końcowy bez uruchamiania programów komputerowych 

nomogramy długo będą niezastąpione. Nie sposób przecenić informacji 

przedstawianej za pomocą wykresów w porównaniu z informacją daną w postaci 

wzoru. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szacowanie, a nie dokładne obliczenia 

wygodniejszym narzędziem są wykresy.  

Często w praktyce projektowej na wstępie wykorzystujemy szacowanie 

wyników, a dopiero później interesują nas szczegółowe obliczenia. 

 Nomogramy pozwalają na lepsze zrozumienie tego, na co chcemy zwrócić 

uwagę, a wzór nie zawsze daje przestrzenne (wielowymiarowe) wyobrażenie 

rozważanego problemu. Człowiek ciągle woli operować „obrazkami” niż liczbami, 

dlatego wydaje się, że nomogramy w dużym stopniu mogą być pomocne.  

Ciągle niebagatelnym osiągnięciem jest wykorzystanie generowania skal 

kolineacyjnych dla suwaków obliczeniowych. Pozwala to szybko i sprawnie 

konstruować graficzne kalkulatory jako wielce użyteczne narzędzia w zarządzaniu. 

Co wiecej, takie konstruowanie można w znacznym stopniu zautomatyzować w 

przypadku zmian na rynku i konieczności dostosowania się do tych zmian. 

Praca poświęcona jest nomogramom i przypomina o wielce użytecznym 

narzędziu do obliczeń przybliżonych dla danych tabelarycznych – gdy nie jest znana 

analityczna postać zależności funkcyjnych. W pracy przedstawiono opracowaną 

metodykę konstruowania nomogramów przy pomocy incydencyjnych sztucznych 

sieci neuronowych.  

Poruszane w rozprawie problemy nie wyczerpują całości omawianej 

problematyki zagadnień, do których można wykorzystywać sieci Incydencyjne. 
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Musimy uznać, że przed nomogramami, zwłaszcza wspomaganymi 

narzędziami takimi jak incydencyjne sztuczne sieci neuronowe rysuje się dalszy 

rozwój. Mogą być one szczególnie pomocne w różnych dziedzinach, np. w technice, 

medycynie i ekonomii. Nomogramy mogą być niezastąpione tam gdzie informacja o 

globalnych właściwościach systemu opisywana jest przez kilka zmiennych 

połączonych związkami nieliniowymi. 

Według autora rozprawy ciekawym wydaje się związek nomogramów z 

formami różniczkowymi z algebr zewnętrznych, czy tensorów z odwzorowań 

wieloliniowych. Nieintuicyjność tych dziedzin wynikająca z braku wizualizacji 

podstawowych elementów w wyższych wymiarach wydaje się możliwa do 

przezwyciężenia dzięki nomogramom.  

Innym terenem eksploatacji nomogramów jest percepcja dynamiki zjawisk 

(często o znamionach chaosu deterministycznego) w wyższych wymiarach, a nie 

tylko ograniczonych do przekrojów Poincarego. 

Proste nomogramy mogą zawierać zagregowaną informację wspomagającą 

szybkie decyzje strategiczne w grach komputerowych. 

Nomogramy mogą także służyć jako pomost do nowoczesnych narzędzi 

modelowania na multiwektorach w przestrzeniach Clifforda, gdzie 

wielowymiarowość jest normą. 

Nomogramy umożliwiają również wizualizację działania niewielkich 

sztucznych sieci neuronowych i wgląd w dynamikę ich pracy. 

 

Według autora największymi osiągnięciami zawartymi w rozprawie są: 

� Odświeżenie i zebranie w jednym miejscu wiedzy o nomogramach, ich 

historii i podstawowych aplikacjach. 

� Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wspomagania w budowaniu 

nomogramów.  
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� Wskazanie na możliwość budowania nomogramów na podstawie danych 

podawanych w postaci ciągów wektorów dyskretnych, w tym nomogramów 

wielowymiarowych. 

� Opracowanie nowej struktury zwanej w pracy sieciami incydencyjnymi, w 

ramach której specjalistyczne sieci elementarne rozwiązują cząstkowe 

problemy aproksymacji. 

� Opracowanie metodologii wizualizacji obliczeń prowadzonych przez 

sztuczne sieci neuronowe na każdym etapie ich działania. 

� Sprawdzenie poprawności działania sieci incydencyjnych na przykładach m. 

in. ekonomicznych. 

� Wskazanie na możliwość budowania narzędzi graficznych pokrewnych do 

nomogramów jakimi są suwaki i wyjaśnienie zasad ich budowy. 

� Wskazanie do rozwijania narzędzi graficznych użytecznych w geometriach 

różnych od euklidesowych. 
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