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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na identifikaci regulovaných systémů, kvalitu 

regulačního procesu především v časové oblasti, fuzzy regulátory a návrh modulu volby typu 

fuzzy regulátoru. Vybraná kritéria kvality regulačního procesu byla použita pro modul volby 

typu fuzzy regulátoru. Báze znalostí a samotný modul byly vytvořeny v Programu NTS.  

Modul volby typu fuzzy regulátoru nám umožňuje zjistit, jaký typ fuzzy regulátoru je 

nutné použít pro danou soustavu, pokud známe její kritéria kvality – překmit, lineární 

regulační plochu IE a kritérium ITAE. Může sloužit jako podklad pro adaptivní fuzzy 

regulátor. 
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Annotation 

The thesis is focused on the identification of regulated systems, quality control 

process especially in the time domain, fuzzy controllers and module design to choose the type 

of fuzzy controller. Selected quality criteria regulatory process was used for the type of fuzzy 

module options fuzzy controller. As a basis for the knowledge base module were used, 

calculated data from the Microsoft Excel. Rule base and the module itself was created in 

NTS. 

Select module type fuzzy controller allows us to determine what type of fuzzy 

controller must be used for each system, if we know its quality criteria – overshoot, linear 

control area IE and ITAE criterion. It can serve as a basis for adaptive fuzzy controller. 
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IIE – Lineární regulační plochy 
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α – stupeň stability 
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μA (x) – funkce příslušnosti množiny A na definovaném univerzu X 



 

μA´  – doplněk množiny A na definovaném univerzu X 

μA∩B – průnik množiny A a množin B 

μAUB – sjednocení množiny A a množin B 

FR – fuzzy regulátor  

μR (x) – oříznutá funkce příslušnosti na definovaném univerzu X 

μB  – hodnota konsekventu příslušného pravidla 

∆e – změna regulační odchylky 

uVÝSL – výsledná hodnota akční veličiny 

NTS – expertní systém 

η (t) – Heavisidův jednotkový skok 

h (t) – přechodová charakteristika 

Tn – doba náběhu 

Tp – doba přechodu 

Tu – doba průtahu 
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Úvod 

Přirozený jazyk je principiální a důležitý prostředek lidské komunikace. Je používaný 

na vyjádření informací jako vstup pro zpracování lidským mozkem a výstupy jsou velmi často 

vyjádřené v přirozeném jazyce. To jako lidé zpracovávají informace vyjádřené v přirozeném 

jazyce je stále předmětem zkoumání vědy všeobecně a speciálně oblast umělé inteligence. 

Logika pro zacházení s přirozeným jazykem by měla mít nejen strukturu formulí 

blízkou struktuře přirozeného jazyka, ale také schopnost vypořádat se se sémantikou vágních 

lingvistických výrazů, které se velmi často nachází v přirozeném jazyce. 

Je velmi těžké popsat lidské vědomosti přesným způsobem. Lidské vědomosti jsou 

totiž často nepřesné, přibližné nebo neúplné. Lidé jich navzdory tomu umí úspěšně použít. 

Když však chceme vědomosti odevzdat počítači, narážíme na mnohé problémy. Klasická 

Booleovská logika připouští jen dvě pravdivostní hodnoty: pravda nebo nepravda (1 nebo 0). 

Fuzzy logika rozšiřuje tyto hodnoty na celý interval <0;1>, aby bylo možné zachytit 

nepřesnost našich vědomostí. Hodnota udává nakolik je tvrzení pravdivé. Lze to pojmout také 

jako 0% až 100%.  

Příkladem může být proměnná MLADÝ. Můžeme říct, že člověk ve věku 5 let je 

100% mladý, ve věku 18 let je 50% MLADÝ a ve věku 30 let je 0% MLADÝ. V binárním 

světě by cokoli pod 18 znamenalo 100% MLADÝ a vše nad touto hodnotou by bylo 0%. 

Fuzzy logika, založená na teorii fuzzy množin a pravděpodobnosti, byla vyvinuta na 

přibližnou reprezentaci a usuzování s nepřesnými informacemi často se vyskytujícími 

v reálném světě. Konkrétně se fuzzy logika vypořádává s částečnou pravdou jako i s mírami 

možností a nevyhnutelnou neurčitostí, doplňujíc tak míry pravděpodobnosti. 

Vágní lingvistické výrazy uvažované jako zrna informací, mohou být vyjádřené fuzzy 

množinami a potom je možné s nimi počítat pomocí numerických operací na fuzzy 

množinách. Navzdory tomu, že je stále hodně nevyřešených teoretických otázek týkajících se 

problému neurčitosti, fuzzy logika byla úspěšně aplikována ve více oblastech, jako jsou 

expertní systémy, získávání a propojování znalostí, rozhodování, získávání informací a další 

[21]. 

Cílem mé diplomové práce je přiblížení se dané problematice oblasti umělé inteligence 

se zaměřením na fuzzy logiku, fuzzy regulátory a adaptivní fuzzy regulátor. Úloha návrhu 

modulu volby typu fuzzy regulátoru spočívá ve vytvoření báze znalostí, jejímž základem jsou 



 

vybraná kritéria kvality regulace, a báze pravidel, díky níž rozpoznáme typ regulované 

soustavy bez toho, abychom znali její další parametry. Tento vytvořený modul může sloužit 

jako podklad pro adaptivní fuzzy regulátor. Je vhodný tam, kde je nedostatek informací o 

procesu.
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1. Identifikace regulovaných systémů 

1.1. Systém řízení 

Teorie regulace je nejdůležitější částí teorie řízení. Z hlediska kybernetiky chápeme 

řízení jako cílevědomé působení řídicího systému na systém řízený za účelem dosažení 

vytyčeného cíle. Obecný systém řízení se skládá z řídicího a řízeného systému. 

Podle toho, jak řízení provádíme, rozlišujeme řízení na ruční a automatické. 

Typickým příkladem je řízení letadla člověkem a autopilotem. U automatického řízení 

rozlišujeme přímé řízení, u kterého proces probíhá bez přívodu energie (regulace výšky 

hladiny odvozená od síly plováku) a nepřímé řízení s přívodem energie, což je dnes běžné. 

Důležitým hlediskem pro dělení řízení je, zda výsledek řízení je anebo není zpětně 

kontrolován – zda je či není zpětná vazba při řízení. Podle toho rozlišujeme ovládání a 

regulaci. 

 Ovládání je řízení bez zpětné kontroly – bez zpětné vazby (Obr. 1). 

 Regulace je řízení se zpětnou vazbou (Obr. 2). Je to udržování určité fyzikální 

veličiny na konstantní hodnotě nebo jinak podle nějakého pravidla se měnící 

hodnotě. Během regulace se zjišťují hodnoty této veličiny a srovnávají se 

s hodnotou, kterou má mít. Podle zjištěných odchylek se zasahuje do 

regulačního procesu v tom smyslu, aby se odchylky odstranily. [16] 

 

Obr. 1 Systém ovládání 

 

Obr. 2 Systém regulace 
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1.2. Modelování a matematický model 

Regulovaný proces je v obvodu představován regulovanou soustavou. Tu je možné si 

představit jako matematický model, který má několik parametrů. Ty měří a regulují. 

Matematický model je matematická struktura, tedy soubor veličin, odpovídajících 

reálným fyzikálním veličinám modelovaného reálného systému, svázaných relačními 

operátory a funkčními vztahy, které odpovídají fyzikálním vazbám mezi veličinami reálného 

systému. Matematický model je většinou vyjádřen rovnicemi (diferenciálními, diferenčními, 

algebraickými atd.). 

Proces tvorby modelu nazýváme modelování. Je to popis vyšetřovaného objektu 

z kvantitativní i kvalitativní stránky. Metody ztotožnění modelu s vyšetřovaným objektem 

jsou cílem identifikace. Identifikace a modelování jsou tedy procesy, které se vzájemně 

prolínají.  Identifikace je experimentální způsob určování podstatných charakteristik systému 

a procesu umožňující sestrojení matematického modelu. [9] 

 

1.3. Regulace 

Jak již bylo uvedeno, regulace je proces automatického udržování určité veličiny 

(regulovaná veličina y) na stanovené hodnotě nebo hodnotách. Projevuje se v nejrůznějších 

systémech, u nichž dochází k interakci s okolím (v přírodě, řídící technice, ve společnosti). 

Automatickou regulací a řízením se zabývá kybernetika. [17] 

 

1.3.1. Regulovaná soustava 

Regulovaná soustava je objekt, který se reguluje pomocí regulátoru, může se jednat o 

teplotu, výšku, otáčky atd. Výstupní hodnota z regulované soustavy je regulovaná veličina y. 

Cílem je, aby regulovaná veličina y byla co nejbližší žádané hodnotě w. Z tohoto důvodu 

regulátor zasahuje pomocí akční veličiny u. Doplněním regulované soustavy regulátorem 

můžeme uskutečnit automatickou regulaci. Vytvoříme tak regulační obvod (Obr. 3). 

 

Obr. 3 Obecné blokové schéma regulačního obvodu 
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Pomocí vhodně zvoleného regulátoru a jeho seřízením se vytvoří taková akční 

veličina u (t), která bez ohledu na negativní působení poruchových veličin zajistí, aby: 

 regulovaná veličina y byla v každém časovém okamžiku blízká žádané veličině w, 

což může být vyjádřeno vztahem 

𝑦(𝑡) → 𝑤(𝑡),          (1) 

 regulační odchylka 

𝑒(𝑡)  = 𝑤(𝑡) − 𝑦(𝑡) ,         (2) 

byla v každém časovém okamžiku blízká nule (ideálně, aby byla nulová), co může být 

vyjádřeno vztahem 

 𝑒(𝑡) → 0.          (3) 

Z obou formulací vyplývá, že regulátor má v podstatě dvojí funkci spočívající ve 

sledování žádané veličiny w regulovanou veličinou y a potlačení negativního vlivu 

poruchových veličin na činnost regulačního obvodu. [1] 

Podle parametrů se regulované soustavy dělí. Mohou být kmitavé nebo nekmitavé, 

s dopravním zpožděním. Podle počtu časových konstant, které zahrnují, se určuje řád 

setrvačnosti soustavy.  

Základní typy regulovaných soustav: 

Proporcionální - je teoreticky schopná ustálit se v novém rovnovážném stavu po 

vychýlení z původního rovnovážného stavu i bez použití regulátoru. Její přenos je dán 

vztahem  

𝐺𝑆(𝑠) =
𝑏𝑚𝑠𝑚+⋯+𝑏1𝑠+𝑏0

𝑎𝑛𝑠𝑛+⋯+𝑎1𝑠+𝑎0
,        (4) 

kde n, m představuje řád setrvačnosti soustavy. 

Integrační regulovaná soustava schopnost samoregulace nemá, po odeznění 

přechodového děje se výstupní signál mění konstantní rychlostí. Její přenos je dán vztahem 

𝐺𝑆(𝑠) =
𝑏𝑚𝑠𝑚+⋯+𝑏1𝑠+𝑏0

𝑠𝑞(𝑎𝑛𝑠𝑛+⋯+𝑎1𝑠+𝑎0)
,       (5) 

kde q představuje řád integrace soustavy, n-q řád setrvačnosti soustavy. 
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1.4. Regulátor 

Regulátorem je nazýváno zařízení v regulačním obvodu, kterým se uskutečňuje 

proces automatické regulace. Do regulátoru (řídicího systému) zahrnujeme obvykle – kromě 

regulované soustavy – všechny členy regulačního obvodu.  

 

Obr. 4 Členění regulátoru 

w  žádaná veličina  v  poruchová veličina 

e = w-y  regulační odchylka  R  regulátor 

u  akční veličina   RS   regulovaná soustava 

y   regulovaná veličina     porovnávací člen 

 

Každý regulátor musí konstrukčně plnit tři úkoly (Obr. 4): 

 Měřit regulovanou veličinu y – proto musí obsahovat měřící člen. 

 Porovnávat tuto naměřenou hodnotu y se žádanou hodnotou w a vytvářet tak regulační 

odchylku (2) – výpočetní člen. Tuto odchylku musí pak přeměnit vhodnými časovými 

funkcemi, aby se vytvořila požadovaná regulační závislost – tuto funkci provádí tzv. 

ústřední člen. 

 Působit změnou akční veličiny u, proto obvykle obsahuje zesilovač a servopohon. 

Podstata činnosti regulátoru spočívá ve vyhodnocení regulační odchylky jako 

vstupního signálu, ve zpracování této odchylky podle zákona řízení, který je vlastní 

použitému regulátoru, a ve vytvoření výstupního signálu – akční veličiny u(t) s cílem 

takovým, aby odchylka e (t) byla eliminována nebo aby byla co nejmenší. 
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Typy regulátorů: 

a) Spojité 

b) Nespojité  

 

1.4.1. Spojité regulátory 

Spojitý regulátor je regulátor, u něhož výstupní veličina je spojitou funkcí vstupní 

veličiny. Všechny prvky regulačního obvodu pracují spojitě. Regulovaná veličina neustále 

ovlivňuje akční veličinu a ta může nabývat libovolné hodnoty od minima až po maximum. 

Regulovaná veličina je neustále vyhodnocována (měřena), a proto i zásah do regulačního 

procesu je v podstatě okamžitý.[18] 

Jednoduché regulátory  

Proporcionální regulátor P 

Akční veličina u je přímo úměrná regulační odchylce e 

 𝑒(𝑡) = 𝑤(𝑡) − 𝑦(𝑡).         (6) 

 𝑢 = 𝑟0 ∗ 𝑒           (7) 

Kde r0 je zesílení regulátoru. 

Výstupní signál regulátoru P je úměrný signálu vstupnímu.  Každé hodnotě vstupní 

veličiny odpovídá tedy přímo úměrná hodnota veličiny výstupní. Je to v podstatě prostý 

zesilovač. Regulátor pracuje tak, že roste-li hodnota regulované veličiny w, klesá hodnota 

akční veličiny u, a naopak. Tím lze ovlivňovat reakci regulátoru na poruchové veličiny. [18] 

Příklad regulátoru P 

 

Obr. 5 Příklad regulátoru P 
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Úkolem regulátoru je udržení výšky hladiny v nastavených mezích. Pokud se zvýší 

odběr vody, hladina začne klesat s plovákem. Tento pokles se přenese přes pákový 

mechanismus na ovládání škrtícího ventilu. Dojde k přivření a tím je dosaženo vyrovnání 

přítoku a odtoku. Z Obr. 5 je zřejmé, že ustálení výšky hladiny dojde při různém přítoku a 

odtoku pokaždé na poněkud odlišné hodnotě výšky hladiny. Tak se projevuje trvalá regulační 

odchylka regulátoru typu P.  

Přechodová charakteristika P regulátoru 

 

Obr. 6 Přechodová charakteristika regulátoru P 

Diferenciální rovnice ideálního regulátoru P  

𝑦(𝑡) = 𝑟0 ∗ 𝑥(𝑡)         (8) 

r0 ……….. proporcionální konst. (součinitel přenosu)  

Přenos regulátoru P 

𝐺𝑅(𝑝) = 𝑘𝑝          (9) 

 

Integrační regulátor I 

Akční veličina tohoto regulátoru je časovým integrálem regulační odchylky. Při 

konstantní regulační odchylce na vstupu regulátoru narůstá akční veličina lineárně s časem. 

Rychlost nárůstu je přímo úměrná konstantě 

 𝑟−1 =
1

𝑇𝑖
,          (10) 

 kde Ti je integrační časová konstanta regulátoru, a dále velikosti vstupní veličiny tj. 

regulační odchylky. 

Jestliže v regulačním obvodu bude použito integračního regulátoru I, bude při skoku 

žádané hodnoty narůstat akční veličina tak dlouho, dokud nebude dosaženo nulové regulační 

odchylky, přitom akční veličina může být nenulová.  
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Přenos regulátoru I 

𝐺𝑅(𝑝) =
1

𝑇1𝑝
          (11) 

Přechodová charakteristika I regulátoru: 

 

Obr. 7 Přechodová charakteristika regulátoru I 

Derivační regulátor D  

Výhodou tohoto regulátoru je,že velikost výstupního signálu je úměrná velikosti 

změny regulační odchylky v čase. Tím výstupní regulovaná veličina dospěje k ustálenému 

stavu podstatně rychleji než při použití jiných typů regulátorů. Derivační regulátor rovněž 

příznivě působí na stabilitu regulačního obvodu. 

Protože D regulátor reaguje pouze na změnu regulační odchylky, nikoli na regulační 

odchylku jako takovou, nezpracovává informaci o její skutečné velikosti, nelze použít D 

regulátoru pro odstranění regulační odchylky, tedy se v běžných aplikacích nepoužívá 

samostatně, ale jedině v kombinaci s ostatními typy regulátorů. 

 

Složené regulátory 

Vlastnosti složených regulátorů neboli kombinovaných jsou součtem vlastností 

jednotlivých regulátorů. 

PD regulátor 

Zlepšuje stabilitu regulačního obvodu ve srovnání s použitím čistě P regulátoru. Je 

tedy možné pracovat s vyšším zesílením regulátoru a tedy menší trvalou regulační odchylkou 

vzhledem k použití P regulátoru (Obr. 8) . V počátku regulačního pochodu převládá vliv 

derivační složky, s narůstajícím časem převládá vliv proporcionální složky. Regulátor pracuje 

s přechodným zvýšeným zesílením. Složka D urychluje regulaci. Zpočátku, kdy regulační 

odchylka vzrůstá, dává tento regulátor větší velikost akční veličiny. Při zmenšování regulační 
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odchylky se akční veličina začne zmenšovat rychleji, čímž se zábrání většímu přeregulování – 

výhodné hlavně u regulovaných systémů vyšších řádů s větším zpožděním. Pracuje s trvalou 

regulační odchylkou. 

Přenos regulátoru PD 

𝐺𝑅(𝑠) = 𝑘𝑝(𝑇𝐷𝑠 + 1)         (12) 

Přechodová charakteristika PD regulátoru 

 

Obr. 8 Přechodová charakteristika regulátoru PD 

PI regulátor 

V uzavřeném regulačním obvodu odstraňuje trvalou regulační odchylku, kterou 

bychom měli při použití P regulátoru. V počátku regulačního pochodu převládá vliv 

proporcionální složky, s narůstajícím časem převládá vliv integrační složky. Je to 

nejrozšířenější spojitý regulátor. 

Přenos regulátoru PI 

𝐺𝑅(𝑠) = 𝑘𝑝 (1 +
1

𝑇1𝑠
)         (13) 

Přechodová charakteristika PI regulátoru 

 

Obr. 9 Přechodová charakteristika regulátoru PI 
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PID regulátor 

Nejdokonalejší spojitý regulátor. Lze jím dosáhnout nejen krátké doby regulace 

(složka D), ale i vysoké přesnosti regulace – pracuje bez trvalé regulační odchylky (složka 

I). 

Pro kvantitativní vyjádření platí: 

a) Zvětšení proporcionální složky dosáhneme zvětšením zesílení (snížením statiky). 

b) Zvětšení rychlosti derivační složky dosáhneme zmenšením integrační časové 

konstanty, většinou na úkor stability. 

c) Zvýšením zesílení derivační složky zlepšíme odezvu v počátku přechodového procesu, 

většinou na úkor zesílené odezvy na šum. 

V počátku přechodového děje převládá derivační složka regulátoru, s narůstajícím 

časem převládá integrační složka regulátoru. 

Přenos regulátoru PID 

𝐺𝑅(𝑠) = 𝑘𝑝 (1 +
1

𝑇1𝑠
+ 𝑇𝐷𝑠)        (14) 

Přechodová charakteristika PID regulátoru 

 

Obr. 10 Přechodová charakteristika regulátoru PID 

 

1.4.2. Nespojité regulátory 

Vstupní veličina těchto regulátorů dosahuje v závislosti na velikosti regulační 

odchylky několika pevných výstupních hodnot, nebo je výstupní veličina impulsního 

charakteru. 
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Dvoupolohový (vícepolohový) regulátor 

Dvoupolohový regulátor se od spojitého liší tím, že neovládá akční člen spojitě, ale 

pouze jej přestavuje do jedné ze dvou krajních mezních poloh. Obecně má dvě stabilní 

polohy: například poloha A – poloha B, nebo otevřeno – zavřeno, nebo zapnuto – vypnuto. 

Regulátor je vybaven definovanou necitlivostí na změnu regulované veličiny v rozmezí ±δ 

kolem žádané hodnoty. Pásmo necitlivosti je nutné proto, aby akční člen nekmital příliš 

rychle a často a tím pádem se rychle neopotřeboval nebo se zničil [18]. 

 

Impulsní regulátor 

Do této kategorie je řazená řada typů regulátorů různých vlastností. Jedním z typů je 

např. regulátor, který podle polarity a velikosti regulační odchylky vysílá impulsy, jejichž 

šířka (doba trvání) je úměrná velikosti regulační odchylky, přičemž opakovací frekvence 

těchto impulsů je konstantní.  

Tohoto regulátoru se používá např. pro regulaci polohy nebo jako koncového 

výkonového členu pro ovládání servopohonů elektrickými motory, regulátory napětí 

alternátorů a dynam vozidel apod. 
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2. Kvalita regulačního procesu 

Pod pojmem kvalita regulačního pochodu budeme mít na mysli chování řízené 

veličiny v průběhu řízení. Přitom platí, že průběh řízeného výstupu, vyhovující pro jeden 

řízený proces, nemusí být vyhovující pro jiný proces. Z toho důvodu také existuje celá řada 

kritérií pro posuzování kvality řízení. Výběr vhodného kritéria pak do značné míry souvisí 

s typem řízeného procesu. 

Vyšetřujeme chování regulačního obvodu při skokových změnách žádané hodnoty 

výstupu (referenčního signálu) resp. poruchy. Můžeme potom očekávat, že pokud bude 

regulační pochod vyhovující pro skokové změny vstupních signálu, bude vyhovující i pro jiné 

omezené signály, které nemají tvar skoku. Nejčastěji se předpokládá, že vstupní skokové 

změny jsou jednotkové (tj. ve tvaru Heavisideova jednotkového skoku 𝜂(𝑡)), a proto v tomto 

případě odezvy jsou přechodové charakteristiky.[13]   

Kvalita regulace se uvažuje pouze u stabilních obvodů a určuje se ve třech oblastech: 

časové, kmitočtové, komplexní proměnné. Pro tuto práci je rozhodující oblast časová. 

 

2.1. Časová oblast 

Kvalitu regulačního pochodu v časové oblasti posuzujeme na základě průběhu 

regulované veličiny y (t)v závislosti na čase vyvolaného skokovou změnou (polohy) žádané 

veličiny w (t) nebo poruchové veličiny v (t). V časové oblasti je zavedeno několik důležitých 

pojmů.[2] 

Relativní překmit 𝜿, je veličina určená vztahem: 

𝜅 =
𝑦𝑚−𝑦∞

𝑦∞
 * 100,  [%]       (16) 

kde 𝑦𝑚 je velikost překmitu a 𝑦∞ je hodnota ustálené regulované veličiny. 

Doba regulace tr je čas potřebný k tomu, aby se charakteristika ustálila. Za ustálení se 

považuje situace, kdy se charakteristika liší od hodnoty y∞ o malou zvolenou hodnotu (např.: 

1%, 5%) a poté již tuto hodnotu nepřekročí (Obr. 12). Je snahou dosáhnout co nejnižší doby 

regulace, s výjimkou některých zařízení, kde je kladen důraz na co nejmenší odchylku. 

Perioda kmitů T přechodové charakteristiky je časově vyjádřená vzdálenost dvou 

vrcholů překmitu, důležitá při seřizování regulátorů (Obr. 12). 
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Obr. 11 Základní pojmy kvality regulace 

V časové oblasti se pro určení kvality využívají integrální kritéria. Nejznámější jsou 

kritéria minima regulační plochy. Regulační plocha je vyznačena na Obr. 13, je to plocha 

mezi požadovanou hodnotou y∞ a skutečnou hodnotou. Oblast pod y∞ je oblast podregulování 

(-) a oblast nad je přeregulování (+). 

 

Obr. 12 Regulační plocha 

Regulace je tím kvalitnější, čím je regulační plocha menší. Rozlišuje se více typů 

regulačních ploch, které se vyjadřují integrálními kritérii. 

 

2.1.1. Integrální kritéria 

Lineární regulační plocha (integrál regulační odchylky) 

Kritérium hodnotí integrál 

𝐼𝐼𝐸 =  ∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 =  ∫ [𝑤(𝑡) − 𝑦(𝑡)]
∞

0

∞

0
𝑑𝑡,      (17) 

kde 𝑤(𝑡)je žádaná veličina a 𝑦(𝑡) je výsledný průběh regulované veličiny. 
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Kritérium lineární regulační plochy 𝐼𝐼𝐸 (IE = Integral of Errors) je nejjednodušší. 

Integrál představuje plochu vymezenou křivkou e (t), horizontální a vertikální osou, jak vidět 

na Obr. 14. Kritérium je vhodné pouze pro aperiodické regulační pochody. Není vhodné pro 

kmitavé regulační pochody, protože IIE=0 pro regulační pochod na mezi kmitavé stability 

(plochy na Obr. 14 označeny znaménky + a – se vzájemně odečtou). Pokud by byl regulační 

pochod kmitavý, docházelo by ke sčítání ploch s kladnými a zápornými znaménky a integrál 

IIE by nabýval nejmenší hodnotu pro netlumené kmity, tj. regulační pochod na mezi stability. 

 

Absolutní regulační plocha 

Kritérium je dáno hodnotou integrálu 

𝐼𝐼𝐴𝐸 = ∫ |𝑒(𝑡)|
∞

0
𝑑𝑡 = ∫ |𝑤(𝑡) − 𝑦(𝑡)|

∞

0
𝑑𝑡,      (18) 

kde 𝑤(𝑡)je žádaná veličina a 𝑦(𝑡) je výsledný průběh regulované veličiny. 

Kritérium absolutní regulační plochy IIAE (IAE = Integral of Absolute Error) 

odstraňuje nevýhodu předchozího kritéria IIE, a proto je použitelné jak pro nekmitavé, tak i 

kmitavé regulační pochody. Má však velmi nepříjemnou vlastnost, spočívající v tom, že 

v bodech, ve kterých e (t) mění znaménko, není definovaná derivace e (t), a pro hodnotu 

kritéria absolutní regulační plochy nelze vypočítat analyticky.  Její hodnotu lze určitě pouze 

simulací. 

Všechny plochy pod křivkou e (t)mají nyní kladné znaménko (Obr. 13) a je tedy 

použitelné i pro kmitavé regulační pochody.  

 

Kvadratická regulační plocha 

Kritérium je dáno hodnotou integrálu 

𝐼𝐼𝑆𝐸 = ∫ 𝑒2(𝑡)
∞

0
𝑑𝑡 = ∫ [𝑤(𝑡) − 𝑦(𝑡)]2𝑑𝑡

∞

0
,      (19) 

kde 𝑤(𝑡)je žádaná veličina, 𝑦(𝑡) je výsledný průběh regulované veličiny a e (t) regulační 

odchylka. 

Kritérium kvadratické regulační plochy 𝐼𝐼𝑆𝐸 (ISE = Integral of Squared Errors) 

odstraňuje nedostatky obou předchozích integrálních kritérií IIE a IIAE, protože je použitelné i 

pro kmitavé regulační pochody a jeho hodnotu lze určit analyticky, ale výsledný průběh 
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regulované veličiny y (t) je příliš kmitavý. Použití je vhodné v těch případech, kdy žádaná 

w (t) nebo poruchová v (t) veličina mají náhodný charakter. [13] 

 

Kritérium ITAE 

Zahrnuje v sobě čas i regulační odchylku v součinu. Počítání s dobou regulace t je 

výhodné, ovšem u kmitavých oběhů je těžko spočítatelné analyticky.  

𝐼𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡|𝑦(𝑡) − 𝑦(∞)|𝑑𝑡
∞

0
        (20) 

Kde y (t) je výsledný průběh regulované veličiny a y∞je hodnota ustálené regulované 

veličiny. 

 

Obr. 13 Kritéria minimální plochy, 1. lineární, 2. absolutní, 3. kvadratická 

 

2.1.2. Trvalé regulační odchylky 

Jedním z parametrů vyjadřujících kvalitu regulace je existence či neexistence trvalých 

regulačních odchylek. Trvalá regulační odchylka e(∞) může nabývat hodnot: 

 

e (∞) = 0 žádoucí 

e (∞) = konst. zvláštní pozornost při nastavování regulátoru 

e (∞) = ∞ nutná změna typu regulátoru 

 

Tabulka 1 Trvalé regulační odchylky 

Odezva regulačního obvodu na skokovou změnu žádané hodnoty veličiny w (t) a 

poruchové veličiny v (t) působící na výstupu regulované soustavy s nulovými trvalými 
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regulačními odchylkami je zobrazen na Obr. 14. Tento průběh odpovídá stavu, kdy otevřený 

regulační obvod obsahuje alespoň jeden sumační člen. 

Počet sumačních členu v otevřeném regulačním obvodu označujeme jako stupeň 

astatismu q. Sumační člen může být obsažen jak v soustavě, tak v regulátoru.  
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3. Umělá inteligence a fuzzy regulátor 

Limity použití klasických matematických prostředků při vyšetřování a řízení složitých 

soustav pramení z jejich principiálně precizních přístupů, založených na využití objektivních 

informací, vyplývající z přírodních zákonů. Ty jsou pravidelně interpretovány vztahy klasické 

matematiky. Použití takových přístupů vede často k nutných zjednodušením, které jsou 

příčinou nedostatečné adekvátnosti matematického popisu. 

Nutným předpokladem úspěšného návrhu řízení reálného objektu je představa o jeho 

statických a dynamických vlastnostech. Samozřejmě, že znalost těchto vlastností může být 

důležitá i z jiných důvodů, např. při projektování výrob nebo inženýrského výzkumu 

technologických procesů. Jednou z možností, jak získat představu o vlastnostech daného 

procesu, je měření statických a dynamických charakteristik na příslušném reálném objektu. 

Toto měření však často nejsme schopni uskutečnit. Důvody mohou být různé: experiment na 

reálném objektu může být spojen s rizikem havárie, může vést k znehodnocení nebo snížení 

produkce, není k dispozici vhodná měřící technika a mnohé další. 

 

3.1. Umělá inteligence 

Je-li příčinou selhání matematického modelu nedostatek informací o vyšetřované 

soustavě, lze použít metod, které přináší nová vědní disciplína – umělá inteligence. Principy 

jejích přístupů spočívají na využití poznatků, založených nikoliv na platnosti obecných, 

objektivních přírodních zákonů, nýbrž na lidských zkušenostech, tedy znalostech 

subjektivních, heuristických. Takové postupy využívají ke konstrukci efektivních modelových 

struktur, podobně jako lidský expert, pojmovou neurčitost a dovolují vytvářet nekonvenční 

nenumerické, tedy jazykové modely. Takové modely svojí použitelností mohou přesáhnout 

hranice konvenčních modelů matematicko-analytických. Na bázi jejich využití pak vznikají i 

nové, nekonvenční přístupy k řízení. V jiných případech jsou k dosažení vyšší adekvátnosti 

popisů používány současně i další techniky, inspirované činností lidského mozku či zákonů 

genetiky. 

Vědní disciplína umělá inteligence se snaží o vytvoření algoritmů a systémů, 

projevujících v jistém inteligentní chování a schopnosti. 
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Definici umělé inteligence můžeme uvést takto: 

Umělá inteligence je zkoumání mentálních schopností prostřednictvím výpočetních 

modelů.[5] 

Vychází-li klasická matematická statistika ze zákonů empirické pravděpodobnosti 

s využitím znalosti o rozložení hustoty pravděpodobnosti náhodných jevů, vychází metody 

pro práci s vágností ze zákonů tzv. distribuce možnosti. I když mezi možností, že v osobním 

automobilu Favorit bude cestovat 8 dospělých osob, je (technicky) vysoce možný, naproti 

tomu skutečnost, že v nejbližších 10 minutách pojede po sledovaném úseku ulice takto 

obsazený automobil, má pravděpodobnost téměř nulovou. 

Umělá inteligence, která se ve své dílčí oblasti zabývá metodami rozhodování a řešení 

složitých problémů, poskytla prostředky, které pro popis a řízení složitých soustav zdají velmi 

nadějné. Jsou charakteristické především zpracováním nenumerických, jazykových informací. 

Mezi nejvýznamnější patří: 

1. Metodologie kvalitativního modelování využívá tzv. naivní fyziky ke 

konstrukci modelů, postavených na integraci hlubokých a mělkých znalostí. 

Jejich závěry jsou však ryze kvalitativní, nenesou žádnou numerickou 

informaci. S využitím metod intervalové matematiky jsou proto konstruovány 

semikvalitativní modely, pomocí nichž jsou pak vyvozovány závěry již 

numericky orientované. 

2. Jádrem fuzzy systémů jsou fuzzy modely, jejichž metodologie je dnes 

poměrně dobře rozpracována. Pro formalizaci pojmové neurčitosti a její 

zpracování je v nich využíváno principů fuzzy množinové matematiky a 

vícehodnotové jazykové (fuzzy) logiky. Fuzzy modely jsou často koncipovány 

jako soustavy podmíněných produkčních pravidel. Nejrozšířenějšími fuzzy 

systémy jsou systémy expertní, zaměřené na řešení konkrétních složitých úloh. 

Jsou postavené na modelech, využívajících subjektivních, heuristických 

(mělkých) znalostí expertů v dané problémové oblasti. Jejich závěry mají úzce 

lokální platnost. V oblasti řízení je dobře rozpracována metodologie fuzzy 

modelů pro automatickou regulaci. Myšlenka fuzzy regulace vychází z použití 

specializovaného fuzzy pravidlového expertního systému pro stanovení 

velikosti akční veličiny. Vedle tohoto principu jsou rozšířeny tzv. inteligentní 
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regulátory, využívající expertních systémů k parametrické či strukturální 

adaptaci regulátoru klasického. 

3. Kognitivní modelování a simulace se pak snaží nalézt metody, které odrážejí 

zákony lidské psychologie. 

4. Značného rozšíření dosáhly v posledních letech metody, inspirované pochody 

v biologických subjektech. Ve snaze o částečné napodobení procesů 

probíhajících v lidském mozku a neuronovém systému vznikly neuronové sítě. 

Jsou vhodné pro modelování chování složitých soustav zvláště proto, že jejich 

typickou vlastností je schopnost vlastního učení. Velmi zajímavé jsou 

z hlediska aplikací fuzzy-neuronové systémy, které ve svých vnitřních 

procedurách používají fuzzy logiku a jsou velmi efektivní při zpracování vágní 

informace, zvláště při adaptaci fuzzy modelů. 

5. Přírodní mechanizmus přirozeného výběru a zákony genetiky byly inspirací 

pro vytvoření genetických algoritmů, které jsou univerzálním a robustním 

prostředkem pro řešení optimalizačních úloh. 

Přístupy modelování, v nichž je na úkor preciznosti podporována schopnost vlastního 

učení, robustnost a snadná implementovatelnost, jsou zařazovány do rámce tzv. „soft 

computing“ metodologií. Sem patří zejména již uvedené metody, postavené na využití fuzzy 

logiky, neuronových sítí, genetických algoritmů, pravděpodobnostního vyvozování a teorie 

chaosu či jejich efektivní kombinace.[3] 

 

3.2. Fuzzy logika 

Zásady fuzzy logiky formuloval Íránec  Lofti A. Zadeh, profesor informatiky na 

Kalifornské universitě v Berkeley v roce 1965. Významem nejbližším fuzzy logice je pojem 

„neostrá“ logika, která má vyjádřit odlišnosti od „ostré“ Booleovy logiky, založené na dvou 

hodnotách ano/ne (jedna/nula). Většina přírodních jevů však není „černobílá“. Slovům je 

vlastní menší přesnost než číslům, jsou však bližší tvořivému lidskému myšlení, zejména 

intuici člověka, představované schopností nalézat přesná řešení při nejistých nebo nepřesných 

vstupních údajích. Počítání se slovy využívá tolerancí pro nepřesnost, je jednoduché, a tím 

snižuje náklady na řešení.[19] 
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K přednostech fuzzy regulace patří to, že vnímáním neostrých mezihodnot 

posuzovaných vstupních veličin, se může pracovat i s meziúdaji a např. omezuje kmitání a 

přeregulování regulované teploty v klimatizovaném prostoru.  

 

3.2.1. Fuzzy množiny 

Na rozdíl od ostrých množin, kde mohou pravdivostní hodnoty nabývat pouze hodnoty 

1 (pravda) a 0 (nepravda), u fuzzy množin jsou pravdivostní hodnoty kontinuum z intervalu 

[0,1] od hodnoty 0, kdy prvek do množiny zcela jistě nepatří až k hodnotě 1, kdy prvek do 

množiny zcela jistě patří. Tyto pravdivostní hodnoty se nazývají funkce příslušnosti a 

množina těchto funkcí příslušnosti se nazývá univerzum. Zápis funkce příslušnosti 𝜇𝐴(𝑥) 

množiny A definované na univerzu X vypadá takto: 

𝜇𝐴: 𝑋 → [0,1]          (21) 

Funkce příslušnosti mohou mít různý tvar. Skutečnosti nejvíce odpovídají funkce ve 

tvaru Gaussovy křivky, zvonové křivky, splajnové křivky apod. Z důvodů snadnosti výpočtů 

se tyto tvary nahrazují funkcemi příslušnosti sestavenými z lomených přímek -fuzzyfikace.  

Pomocí fuzzy množit lze pracovat se znalostmi, které nejsou uváděny v numerických 

hodnotách, ale v jazykové formě. Základní jednotkou reprezentující znalost je tedy jazyková 

(lingvistická) proměnná, jejíž hodnota se vyznačuje expertní neurčitostí, přičemž 

matematický aparát fuzzy množin umožňuje tuto neurčitost zpracovat. Jazykovou proměnnou 

lze popsat uspořádanou čtveřicí  

<X, LX, U, Mx>         (22) 

X – jméno jazykové proměnné, např. Teplota, tlak, odchylka, apod. 

LX – množina slovních hodnot [termů]této jazykové proměnné, např. nulový (N), malý 

kladný (MK), velký záporný (VZ), apod. 

U – univerzum, což je číselný rozsah hodnot, na kterém jsou definovány jednotlivé termy, 

např. rozsah tlaku, rozsah teplot, apod. 

Mx – funkce vyjadřující význam slovních hodnot pomocí fuzzy množin 
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Základní operace s fuzzy množinami: 

Fuzzy komplement množiny A (doplněk) 

𝜇𝐴´(𝑥) = 1 − 𝜇𝐴(𝑥)         (23) 

Fuzzy průnik množin A a B 

𝜇𝐴∩𝐵(𝑥) = min{𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)}       (24) 

Fuzzy sjednocení množin A a B 

𝜇𝐴∪𝐵(𝑥) = max{𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)}       (25) 

Ne vždy lze ale použít pouze tyto základní vztahy. Pro existující triangulární normy a 

konormy poskytují obecnější pohled na třídy operací odpovídající průniku a sjednocení. To 

nám umožňuje, že nemusíme v mnohých aplikacích přesně specifikovat typ použité operace. 

Můžeme např. říci, že v daném případě můžeme použít jakoukoliv triangulární normu, např. 

minimum [20]. 

 

3.3. Fuzzy regulátory 

Fuzzy regulátory mohou přinést smysluplné řešení regulační úlohy, pokud je může 

zvládnout uspokojivě člověk ručně a když 

- žádá rychlé nasazení automatizační techniky bez zdlouhavého analyzování řízeného 

procesu (regulované soustavy) a kde nejsou kladeny na přesnost regulace vysoké nároky. 

-  není k dispozici použitelný analytický model regulované soustavy, anebo by byl 

sestavitelný s neúměrně vysokými náklady. 

- soudobá regulační technika nenabízí uspokojivé řešení, např. u nelineárních regulovaných 

soustav vysokého řádu. 

Všeobecně jsou tři základní konfigurace použití fuzzy regulátorů:  

- Náhrada PID regulátorů, jejichž působení není uspokojivé (nedosahuje rychlého ustálení 

bez překmitávání). 

- K adaptaci PID regulátorů (proporcionální zesílení – pásma proporcionality, integrační a 

derivační časové konstanty). 

- Spolupráce s PID regulátory za účelem ovládnutí velkých poruch. 
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Která z konfigurací bude použitá, závisí na samotném řízeném procesu, znalostech o 

něm a na stanoveném regulačním úkolu (Obr. 16). 

 

Obr. 14 Příklady použití fuzzy regulátorů 

a – Fuzzy regulátor (FR) v uzavřeném regulačním obvodu (se zpětnou vazbou) s regulovanou 

soustavou (RS) nahrazuje klasický regulátor. W – žádaná hodnota, X – okamžitá hodnota 

regulované veličiny, Y – akční veličina, Z – poruchy 

b – Fuzzy regulátor (FR) použitý k adaptaci parametrů běžného (např. PID) regulátoru R  

c – Přepínání případně paralelní řízení fuzzy a běžným regulátorem 

 

Každý fuzzy regulátor sestává ze tří komponentů, které uskutečňují tři úkony, jež na 

sebe navazují: 

Fuzzyfikace = převod vstupních veličin, zjištěných čidly či jiným způsobem na hodnoty 

slovních proměnných. 

Inferenční mechanismus = odvození výroků na základě posouzení fuzzyfikovaných 

vstupních informací. 

Defuzzifikaci = přiřazení hodnoty akční veličiny k výsledku předchozího postupu. 
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3.3.1. Fuzzyfikace 

Do fuzzy regulátoru vstupují změřená data v podobě ostrých hodnot. První na co 

narazí je modul fuzzyfikace, který se skládá z bloků normalizace a samotné fuzzyfikace 

(Obr. 17). 

 

Obr. 15 Regulační obvod s rozkresleným fuzzy regulátorem 

 

V bloku normalizace se hodnoty vstupních dat převedou z rozličných měřítek do 

normalizovaných univerz, kde se data budou pohybovat v rozsazích například [0,1] nebo [-

1,1] apod. 

Takto normalizovaná data pokračují dále do bloku fuzzyfikace. Zde se 

normalizovaným ostrým hodnotám přiřazuje díky funkcím příslušnosti stupeň příslušnosti, 

s jakým změřené hodnoty přísluší k množině hodnot funkcí příslušnosti. 

Tvary funkcí příslušnosti 

Pro volbu tvarů funkcí příslušnosti existují dva základní postupy: 

 Výběr apriori – nejsnadnější a nejčastěji používaný, kdy se řídíme především citem a 

zkušeností. 

 Vycházíme z naměřených dat a odhadujeme tvary funkcí příslušnosti na jejich 

základě. 
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Tvary funkcí příslušnosti zvolené apriori 

Pokud to situace umožňuje, snažíme se je volit co nejjednodušší, nejlépe složené 

z lineárních úseků. Mezi tyto tvary funkcí patří především: trojúhelníkové (λ-funkce) 

(Obr.20), lichoběžníkové (π-funkce) (Obr.21), Γ-funkce (Obr. 19), L-funkce (Obr. 18). [14] 

L-funkce  

(26) 

 

 

Obr. 16 Tvar L-funkce 

 

Γ-funkce   

    (27) 

 

 

 

Obr. 17 Tvar Γ-funkce 
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λ-funkce          (28)

     

 

Obr. 18 λ-funkce 

π-funkce           

(29) 

 

 

Obr. 19 π-funkce 
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3.3.2. Inferenční mechanismus a báze pravidel 

Data z modulu fuzzyfikace postupují dále do ústředního členu regulátoru, který se 

skládá z báze pravidel a inferenčního mechanizmu (Obr. 17). 

Báze pravidel v sobě ukrývá všechna produkční pravidla potřebná k dostatečné 

jazykové aproximaci závislosti mezi vstupem a výstupem regulátoru. Produkční pravidla mají 

tvar: 

IF (stav procesu) THEN (akční zásah do procesu) 

Stav procesu (antecedent) je vyjádřen fuzzy výrokem například (x je PM) nebo 

kombinací fuzzy výroků spojovaných logickými spojkami AND, OR, NOT například (x je 

PM) AND (y je PL). Spojkám odpovídá konjunkce, disjunkce a negace fuzzy množin. 

 x, y – reprezentuje jazykovou proměnnou popisující stavovou veličinu (e,  Δe, u,…) 

PM,PL – vyjadřuje slovní hodnotu této jazykové proměnné tzv. term 

Akční zásah do procesu (konsekvent) je vyjádřen opět fuzzy výrokem. Větší počet 

produkčních pravidel spojujeme do složeného výroku logickou spojkou ELSE 

charakterizovanou jako logický součet. 

 

Tabulka 2 Standardní značení lingvistických proměnných 

Fuzzy množina České označení 
Anglické 

označení 

Záporná velká ZV NB 

Záporná střední ZS NM 

Záporná malá ZM NS 

Záporná blízká nule ZN NZ 

Nula N Z 

Kladná blízká nule KN PZ 

Kladná malá KM PS 

Kladná střední KS PM 

Kladná velká KV PB 
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Obr. 20 Pokrytí univerza funkcemi příslušnosti (pila) 

 

Jazykové výrazy se dají dále doplnit o jazykové operátory, jakými jsou například -  

„velmi“, „zhruba“, „víceméně“, „spíše“, atd. Tyto operátory mění tvar funkce příslušnosti a 

to, buď že jí zužují nebo protahují (Obr. 23). [7] 

Velmi (very) : 𝐶𝑂𝑁 (𝜇𝐴(𝑥)) = ( 𝜇𝐴(𝑥))2 

Víceméně (more or less) : 𝐷𝐼𝐿 (𝜇𝐴(𝑥)) = ( 𝜇𝐴(𝑥))1/2 

 

Obr. 21 Vliv jazykových operátorů na funkci příslušnosti 

 

Počet produkčních pravidel, které je nutné použít na bázi pravidel je dán takto. Máme-

li dvourozměrnou závislost regulační odchylky e a její změny Δe, kde regulační odchylka e 

má 5 termů (např. NL, NM, T, PM, PL) a změna regulační odchylky  Δe má 3 termy (např. N, 

Z, P), pak celkový počet pravidel je dán součinem P= 5*3=15. Akční veličina u bude mít 5 

hodnot (NL, NM, Z, PM, PL). [8] 
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Tabulka 3Báze pravidel 

Δe/e NL NM Z PM PL 

N NL NL NM Z PM 

Z NL NM Z PM PL 

P NM Z PM PL PL 

 

V praxi je téměř vždy počet pravidel menší, než je maximální.  Jednak se některá 

pravidla mohou opakovat ve více buňkách stavového prostoru a jednak některé stavy 

z důvodu fyzikálních omezení nemohou ani nastat. 

Dále potřebujeme inferenční mechanismus, který nám umožní stanovit výstupní 

fuzzy množinu pro danou vstupní fuzzy množinu, k čemuž využívá různých implikačních 

metod. V regulaci nejpoužívanější je Mandamiho implikace a dalšími hojně používanými jsou 

Larsenova implikace a implikace Takagi-Sugeno. 

Mandaniho implikace je definována jako 

𝜇𝑅(𝑥, 𝑦) = min{𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑦)}       (30) 

a často používaná je rovněž implikace Larsenova  

𝜇𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑦)        (31) 

Rozdíl spočívá v tom, že při Larsenově implikaci nejsou výstupní fuzzy množiny 

oříznuty, ale zmenšeny vynásobením hodnotou příslušnosti akční veličiny.  

𝜇𝑅 – oříznutá nebo zmenšená funkce příslušnosti 

𝜇𝐴 – funkce příslušnosti 

𝜇𝐵 – hodnota konsekventu příslušného pravidla 

Konsekventem pravidla nazýváme výrok následující po PAK, výrok následující po 

JESTLIŽE jako antecedent. 
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Obr. 22 Zmenšené funkce příslušnosti výstupních fuzzy množin užitím Larsenovy implikace 

 

3.3.3. Defuzzyfikace 

Z ústředního členu fuzzy regulátoru se předají výsledné oříznuté (Mandamiho 

implikace) nebo zmenšené (Larsenova implikace) funkce příslušnosti dále do modulu 

defuzzyfikace, kde nejdříve narazí na blok samotné defuzzyfikace a následné denormalizace.  

Blok fuzzyfikace nám vhodně zvolenou defuzzyfikační metodou dostane 

z přivedených funkcí příslušnosti zpět ostrou hodnotu čili v našem případě normalizovaný 

akční zásah. Metod defuzzyfikace máme hned několik, kdy hledáme buď nejlepší 

kompromis - metody těžiště nebo přijatelná řešení - metody nejvýznamnějšího maxima. 

[8] 

Metody nejvýznamnějšího maxima 

U těchto metod hledáme tzv. přijatelné řešení, které vyhovuje podmínkám 

v rozhodovacích pravidlech. Ze všech termů vybereme term s největší hodnotou funkce 

příslušnosti a nalezneme maximální hodnotu funkce příslušnosti, která pak svým umístěním 

v závislosti na zvolené metodě určí ostrou hodnotu výstupní veličiny (Obr. 25). [8] 

Mezi tyto metody patří:  

Left of Maximum (LoM) - výsledkem je nejvíce vlevo položená hodnota z největší 

hodnoty funkce příslušnosti 

Mean of Maximum (MoM) - výsledkem je ve středu položená hodnota největší 

hodnoty funkce příslušnosti 

Right of Maximum (RoM) - výsledkem je nejvíce vpravo položená hodnota z největší 

hodnoty funkce příslušnosti 
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Obr. 23 Aplikace metod nejvýznamnějšího maxima 

Metody těžiště  

Metody těžiště z průběhů výstupních termů určí ostrou výstupní proměnnou jako 

jejich těžiště (Obr. 26). Existují dva základní přístupy 

Center of Maximum (těžiště singltonů) – funkční závislosti jednotlivých termů 

nahradíme jejich typickými hodnotami a hledáme jejich těžiště 

Najdeme typickou hodnotu jednotlivých oříznutých funkcí příslušnosti a jejich těžiště 

nám dá výslednou ostrou hodnotu 

𝑢𝑉Ý𝑆𝐿 =
∑ 𝛼𝑘.𝑢𝑘

𝑟
𝑘=1

∑ 𝛼𝑘
𝑟
𝑘=1

        (32) 

𝛼𝑘 – stupeň příslušnosti k-tého termu 

𝑢𝑘 – souřadnice výstupní veličiny k-tého termu 

 

Obr. 24 Výpočet akční veličiny metodou CoM 
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Center of Gravity (těžiště plochy) – hledáme těžiště plochy funkce příslušnosti 

výstupní veličiny (Obr. 27). 

Výslednou hodnotu akční veličiny určíme jako souřadnice těžiště vzniklé sjednocením 

dílčích ploch oříznutých funkcí příslušnosti 

        (33) 

 

Obr. 25 Výpočet akční veličiny metodou CoG 

Po obdržení ostré hodnoty normalizované akční veličiny z bloku defuzzyfikace 

pokračuje tato hodnota ještě do posledního bloku fuzzy regulátoru a tím je denormalizace. 

Tam je normalizované univerzum akčního zásahu převedeno zpět do požadovaných 

fyzikálních měřítek. 

 

3.3.4. Báze znalostí 

Charakteristickým znakem fuzzy řízení je možnost bezprostředního použití empirických 

znalostí člověka – operátora o řízeném procesu, které označujeme jako bázi znalostí. Bázi 

znalostí tvoří 

a. Informace o stacionárních stavech, intervalech, ve kterých se pohybují hodnoty 

vstupních a výstupních veličin, jejich mezní hodnoty, atd. Rozšíříme-li tato data o 

funkce příslušnosti všech vstupních a výstupních fuzzy množin, pak všechny tyto 

informace o procesu se v bázi znalostí označují jako báze dat. 
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b. Kvantitativně formulované zkušenosti včetně slovně definované strategie řízení, 

pomocí kterých je možno realizovat řízení, tj. generovat akční veličinu. Takto 

zkušenosti získané strategie řízení označujeme jako bázi pravidel. 
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4. Návrh a realizace modulu volby typu fuzzy regulátor 

Následující část diplomové práce se zabývá návrhem a realizací modulu volby typu 

fuzzy regulátoru, který může sloužit jako podklad pro tvorbu adaptivního fuzzy regulátoru. 

Návrh modulu byl vypočten v programu Microsoft Excel a následná báze znalostí 

uskutečněna v programu NTS. 

 

4.1 Adaptivní fuzzy regulátor 

Strukturu adaptivního regulátoru můžeme v čase jeho činnosti měnit přepínáním jeho 

navzájem nezávislých modulů tak, že v jednom časovém okamžiku pracuje právě jeden 

modul. V podstatě je to soubor regulátorů, mezi kterými přepínáme na základě nějakých 

přepínacích podmínek. Takový je nakonec i fuzzy regulátor (počet pravidel je praktický 

roven počtu dílčích regulátorů). V oblasti fuzzy relace má proto pojem adaptivní regulátor 

trochu jiný význam a představuje tu vlastnost regulátoru, že je schopný sám se dolaďovat 

a měnit parametry bázi znalostí, takže ve složitějších případech můžeme mluvit o 

samoučících se systémech. 

Výhodou adaptivního fuzzy regulátoru je, že může být použit v procesech, ve kterých 

se parametry a charakteristiky s časem mění. Ale na rozdíl od klasického fuzzy regulátoru je 

doplněný o online identifikaci procesu, je možné přímo navrhnout způsob tvorby báze 

znalostí fuzzy regulátoru. Výhodné je to tam, kde je proces nedostatečně popsaný, anebo je 

v dané oblasti nedostatek lidských expertů, kteří by mohli definovat řídící pravidla. Takový 

regulátor se vyznačuje následujícími vlastnostmi: 

1. Samořízení regulátoru, když je dán jen hrubý počítačový model. 

2. Přizpůsobení měnícím se podmínkám procesu modifikací modelu procesu. Jen malá 

část modelu je potřebná v daném časovém okamžiku řízení. Přizpůsobování se může 

rozložit do více kroků. 

3. Učící proces regulátoru je možné spustit i při úplné absenci modelu procesu, tak je 

možné automatizovaní návrhu báze znalostí fuzzy regulátoru. 

Adaptivní fuzzy regulátory obsahují kromě bloků, které obsahují běžné fuzzy 

regulátory, i bloky monitoru procesu a adaptivního mechanismu. 
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Obr. 26 Blokové schéma adaptivního fuzzy regulátoru 

 

4.1. Modul volby typu fuzzy regulátoru 

V této kapitole se dostávám již ke konkrétnímu nastavení vlastností a následnému 

hledání parametrů fuzzy regulátorů pro správnou regulaci zadaných regulovaných soustav. 

Poté se parametry regulovaných soustav srovnávají z hlediska kvality regulace. 

Zadané regulované soustavy jsou ve formě přenosu regulátoru 𝐺(𝑝) se setrvačností 

nultého, prvního a druhého stupně.  

I. 𝑮(𝒑) = 𝒌           (34) 

II. 𝑮(𝒑) =
𝒌

(𝑻𝒑+𝟏)
          (35) 

III. 𝑮(𝒑) =
𝒌

(𝑻𝟏𝒑+𝟏)(𝑻𝟐𝒑+𝟏)
         (36) 

Přenos 𝐺(𝑝) je nejčastěji užívaným způsobem popisu lineárních regulačních systémů a 

zejména regulačních členů. Je definován jako poměr Laplaceova obrazu výstupní veličiny ku 

Laplaceova obrazu vstupní veličiny při nulových počátečních podmínkách 

𝐺(𝑝) =
𝐿{𝑦(𝑡)}

𝐿{𝑢(𝑡)}
=

𝑌(𝑝)

𝑈(𝑝)
         (37) 

 

4.1.1. Přechodová charakteristika 

Zadané přenosy byli přepočteny na přechodové funkce. Přechodová funkce je odezva 

systému na jednotkový skok 𝜂(𝑡) na vstupu a značíme ji ℎ(𝑡). Její graf je přechodová 

charakteristika. Je-li znám přenos 𝐺(𝑝) dosadíme do jeho definice (38) za vstupní veličinu 
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𝑢(𝑡) jednotkový skok 𝜂(𝑡), jehož Laplaceův obraz je 𝐿{𝜂(𝑡)} =
1

𝑝
 a na výstupu systémů pak 

dostáváme přechodovou funkci  

ℎ(𝑡) = 𝐿−1 {𝐺(𝑝) ∗
1

𝑝
}.        (38) 

Tento vztah byl použit pro výpočet: 

I. Proporcionální soustava 0. řádu: 𝑮(𝒑) = 𝒌 

ℎ(𝑡) = 𝐿−1 {𝐺(𝑝) ∗
1

𝑝
} =  𝐿−1 {𝑘 ∗

1

𝑝
} =  𝐿−1 {

𝑘

𝑝
} = 𝑓(𝑡) 

Z Laplaceova slovníku vztah 2:  

𝐿−1 {
1

𝑝
} → 𝑓(𝑡) = 1 pro 𝑡 ≥ 1 jinak  𝑓(𝑡) = 0. 

 Po dosazení hodnot času do výpočtu byla v programu Microsoft Excel 

vygenerována přechodová charakteristika 0. řádu. 

 

Obr. 27 PCH  0. řádu 

 

II. Proporcionální soustava 1. řádu:   𝑮(𝒑) =
𝒌

(𝑻𝒑+𝟏)
 

ℎ(𝑡) = 𝐿−1 {𝐺(𝑝) ∗
1

𝑝
} = 𝐿−1 {

𝑘

(𝑇𝑝 + 1)
∗

1

𝑝
} =  𝐿−1 {

𝑘

(𝑇𝑝 + 1)𝑝
} = 1 − 𝑒−𝑡 

Z Laplaceova slovníku vztah 7:  

𝐿−1 {
1

𝑝(𝑝 + 𝑎)
}  →

1

𝑎
(1 − 𝑒−𝑎𝑡) 
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Obr. 28 PCH 1. řádu 

 

III. Proporcionální soustava 2. řádu:   𝑮(𝒑) =
𝒌

(𝑻𝟏𝒑+𝟏)(𝑻𝟐𝒑+𝟏)
 

ℎ(𝑡) = 𝐿−1 {𝐺(𝑝) ∗
1

𝑝
} = 𝐿−1 {

𝑘

(𝑇1𝑝 + 1)(𝑇2𝑝 + 1)
∗

1

𝑝
}

=  𝐿−1 {
𝑘

(𝑇1𝑝 + 1)(𝑇2𝑝 + 1)𝑝
} 

Pro stanovení přechodové funkce tohoto přenosu bylo nutné již navolit 

hodnoty zesílení soustavy 𝑘 = 1 a časových konstant 𝑇1 = 1, 𝑇20,2. Výpočet byl 

proveden rozdělením na parciální zlomky. Po dosazení a rozdělení byl argument 

upraven do tvaru 

1

𝑝(𝑝 + 1)(0,2𝑝 + 1)
=  

𝐴

𝑝
+

𝐵

𝑝 + 1
+

𝐶

0,2𝑝 + 1
 

Celá rovnice byla vynásobena jmenovatelem zlomku na levé straně 

1 = 𝐴(𝑝 + 1)(0,2𝑝 + 1) + 𝐵𝑝(0,2𝑝 + 1) + 𝐶𝑝(𝑝 + 1) 

Z rovnice jsme vytvořily soustavu rovnic, z nich byly vypočítání hodnoty 

pro 𝐴 = 1, 𝐵 = −1,25, 𝐶 = 0,05. 

𝐿−1 {
1

(𝑝 + 1)(0,2𝑝 + 1)𝑝
} = 𝐿−1 {

1

𝑝
} + 𝐿−1 {−

1,25

(𝑝 + 1)
} + 𝐿−1 {

0,05

(0,2𝑝 + 1)
} 

= 1 − (1,25 ∗ 𝑒−𝑡) + (0,25 ∗ 𝑒−5𝑡) 

Z Laplaceova slovníku vztah 2:  

𝐿−1 {
1

𝑝
} → 𝑓(𝑡) = 1 

Z Laplaceova slovníku vztah 6:  
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𝐿−1 {
1

(𝑝 + 𝑎)
}  → 𝑒−𝑎𝑡 

−1 ∗ 𝐿−1 {
1,25

(𝑝 + 1)
}  → −(1,25 ∗ 𝑒−𝑡) 

𝐿−1 {
0,05

(0,2𝑝 + 1)
}  → (0,25 ∗ 𝑒−5𝑡) 

 

 

Obr. 29 PCH 2. řádu 

 

4.1.2. Obtížnost regulace soustavy 

Z přechodové charakteristiky byly vypočítány hodnoty doby náběhu a průtahu, 

kterými bude zjištěn hrubý odhad obtížnosti regulace soustavy.  

 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑝𝑟ů𝑡𝑎ℎ𝑢

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑏ěℎ𝑢
< 0,1  dobře regulovatelná 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑝𝑟ů𝑡𝑎ℎ𝑢

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑏ěℎ𝑢
≈ 0,1666  regulovatelná  

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑝𝑟ů𝑡𝑎ℎ𝑢

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑏ěℎ𝑢
> 0,3333  obtížně regulovatelná 

Pro výpočet doby průtahu byl použit vztah pro dobu náběhu  𝑇𝑛 = 𝑇𝑝 − 𝑇𝑢,  (39) 

 kde 𝑇𝑝 je doba přechodu  𝑇𝑝 =
1−𝑞

𝑡
,      (40) 

𝑇𝑢 je doba průtahu 𝑇𝑢 =
0−𝑞

𝑡
.        (41) 
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V našem případě jsme zkoumali obtížnost regulace přechodové charakteristiky 2. řádu, 

kde poměr doby průtahu 𝑇𝑢 a doby náběhu 𝑇𝑛 je menší než 0,1 →  soustava je dobře 

regulovatelná. 

 

4.1.3. Průběh regulace  

V programu Microsoft Excel byli pro jednotlivé soustavy (38), (39), (40) vytvořeny 

regulátory P, I, PD, PI a PID. Hodnoty akční veličiny u denorm byly nasimulovány.  

Jako vstupní hodnoty pro jednotlivé regulované soustavy byly použity: 

Tabulka 4 Vstupní veličiny regulovaných soustav 

Vstupní veličiny Hodnoty 

w 1.5 

k 2 

T1 1 

T2 0.2 

T1-T2 0.8 

Maximálníhodnota 3 

  

Proporcionální regulátor (P regulátor) 

Regulovaná veličina a regulační odchylka P regulátoru 0. řádu byla ustálena v čase 

2,5 s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,78, součet regulačních 

odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,27, které slouží jako hodnota pro výpočet integrálního 

kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,29. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze A (Tabulka 10). 

Průběh regulované veličiny a regulační odchylky P regulátoru 0. řádu byl znázorněn 

v grafu: 

 

Obr. 30 Průběh regulované veličiny a regulační odchylky u regulátoru P 0. Řádu 
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Regulovaná veličina a regulační odchylka P regulátoru 1. řádu byla ustálena v čase 

1,5 s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,97, součet regulačních 

odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,41, které slouží jako hodnota pro výpočet integrálního 

kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,55. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze A (Tabulka 11). 

Průběh regulované veličiny a regulační odchylky P regulátoru 1. řádu byl znázorněn 

v grafu: 

 

Obr. 31Průběh regulované veličiny a regulační odchylky u regulátoru P 1. Řádu 

Regulovaná veličina a regulační odchylka P regulátoru 2. řádu byla ustálena v čase 1 

s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,53, součet regulačních 

odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,25, které slouží jako hodnota pro výpočet integrálního 

kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,07. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze A (Tabulka 12). 

Průběh regulované veličiny a regulační odchylky P regulátoru 2. řádu byl znázorněn 

v grafu: 

 

Obr. 32 Průběh regulované veličiny a regulační odchylky u regulátoru P 2. řádu 
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Integrační regulátor (I regulátor) 

Regulovaná veličina a regulační odchylka I regulátoru 0. řádu byla ustálena v čase 

2,5 s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,62, součet regulačních 

odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,25, které slouží jako hodnota pro výpočet integrálního 

kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,16. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze B (Tabulka 13). 

Průběh regulované veličiny a regulační odchylky I regulátoru 0. řádu byl znázorněn v grafu: 

 

Obr. 33 Průběh regulované veličiny a regulační odchylky regulátoru I 0. Řádu 

Regulovaná veličina a regulační odchylka I regulátoru 1. řádu byla ustálena v čase 

3,5 s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 2,13, součet regulačních 

odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,42, které slouží jako hodnota pro výpočet integrálního 

kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,76. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze B (Tabulka 14). 

Průběh regulované veličiny a regulační odchylky I regulátoru 1. Řádu byl znázorněn v 

grafu: 

 

Obr. 34 Průběh regulované veličiny a regulační odchylky regulátoru I 1. Řádu 

Regulovaná veličina a regulační odchylka I regulátoru 2. řádu byla ustálena v čase 1 

s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,55, součet regulačních 
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odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,25, které slouží jako hodnota pro výpočet integrálního 

kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,07. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze B (Tabulka 15). 

Průběh regulované veličiny a regulační odchylky I regulátoru 2. řádu byl znázorněn v grafu: 

 

Obr. 35 Průběh regulované veličiny a regulační odchylky regulátoru I 2. Řádu 

PD regulátor 

Regulovaná veličina a regulační odchylka PD regulátoru 0. řádu byla ustálena v čase 

0,5 s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,5, součet regulačních 

odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,25, které slouží jako hodnota pro výpočet integrálního 

kritéria IE. Hodnota ITAE = 0. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze C (Tabulka 16). 

Průběh regulované veličiny a regulační odchylky PD regulátoru 0. řádu byl znázorněn 

v grafu: 

 

Obr. 36 Průběh regulované veličiny a regulační odchylky regulátoru PD 0. Řádu 

Regulovaná veličina a regulační odchylka PD regulátoru 1. řádu byla ustálena v čase 

0,5 s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,36, součet regulačních 

odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,25, které slouží jako hodnota pro výpočet integrálního 

kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,71. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze C (Tabulka 17). 
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Průběh regulované veličiny a regulační odchylky PD regulátoru 1. řádu byl znázorněn 

v grafu: 

 

Obr. 37 Průběh regulované veličiny a regulační odchylky regulátoru PD 1. Řádu 

Regulovaná veličina a regulační odchylka PD regulátoru 2. řádu byla ustálena v čase 

1 s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,49, součet regulačních 

odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,25, které slouží jako hodnota pro výpočet integrálního 

kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,05. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze C (Tabulka 18). 

Průběh regulované veličiny a regulační odchylky PD regulátoru 2. řádu byly znázorněna 

v grafu:  

 

 

Obr. 38 Průběh regulované veličiny a regulační odchylky regulátoru PD 2. Řádu 

 

PI regulátor 

Regulovaná veličina a regulační odchylka PI regulátoru 0. řádu byla ustálena v čase 

3,5 s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,71, součet regulačních 

odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,26, které slouží jako hodnota pro výpočet integrálního 

kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,28. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze D (Tabulka 19). 
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Průběh regulované veličiny a regulační odchylky PI regulátoru 0. řádu byl znázorněn 

v grafu: 

 

Obr. 39 Průběh regulované veličiny a regulační odchylky regulátoru PI 0. Řádu 

Regulovaná veličina a regulační odchylka PI regulátoru 1. řádu byla ustálena v čase 

1,5 s na mírně zvýšené žádané hodnotě w 1,51. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,74, 

součet regulačních odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,35, které slouží jako hodnota pro 

výpočet integrálního kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,82. Průběh regulace je zaznamenán 

v Příloze D (Tabulka 20). 

Průběh regulované veličiny a regulační odchylky PI regulátoru 1. řádu byl znázorněn 

v grafu: 

 

Obr. 40 Průběh regulované veličiny a regulační odchylky regulátoru PI 1. Řádu 

Regulovaná veličina a regulační odchylka PI regulátoru 2. řádu byla ustálena v čase 

1 s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,64, součet regulačních 

odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,25, které slouží jako hodnota pro výpočet integrálního 

kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,51. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze D (Tabulka 21). 

Průběh regulované veličiny a regulační odchylky PI regulátoru 2. řádu byl znázorněn 

v grafu:  
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Obr. 41 Průběh regulované veličiny a regulační odchylky regulátoru PI 2. řádu 

PID regulátor 

Regulovaná veličina a regulační odchylka PID regulátoru 0. řádu byla ustálena 

v čase 1 s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,73, součet 

regulačních odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,3, které slouží jako hodnota pro výpočet 

integrálního kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,12. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze E 

(Tabulka 22). 

Průběh regulované veličiny a regulační odchylky PID regulátoru 0. řádu byl znázorněn 

v grafu: 

 

Obr. 42 Průběh regulované veličiny a regulační odchylky regulátoru PID 0. Řádu 

Regulovaná veličina a regulační odchylka PID regulátoru 1. řádu byla ustálena 

v čase 1,5 s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,61, součet 

regulačních odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,27, které slouží jako hodnota pro výpočet 

integrálního kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,09. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze E 

(Tabulka 23). 

Průběh regulované veličiny a regulační odchylky PID regulátoru 1. řádu byl znázorněn 

v grafu: 
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Obr. 43Průběh regulované veličiny a regulační odchylky regulátoru PID1.řádu 

Regulovaná veličina a regulační odchylka PID regulátoru 2. řádu byla ustálena 

v čase 1 s na žádané hodnotě w 1,5. Součet regulačních odchylek ∑ e (t) = 1,55, součet 

regulačních odchylek s druhou mocninou ∑e2(t)= 2,25, které slouží jako hodnota pro výpočet 

integrálního kritéria IE. Hodnota ITAE = 0,07. Průběh regulace je zaznamenán v Příloze E 

(Tabulka 24). 

Průběh regulované veličiny a regulační odchylky PID regulátoru 2. řádu byl znázorněn 

v grafu: 

 

Obr. 44 Průběh regulované veličiny a regulační odchylky regulátoru PID 2. Řádu 
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Soustavy byly posuzovány dle kritérií kvality regulace: 

 Relativní překmit κ 

Vyjádřen vztahem (16)  𝜅 =
𝑦𝑚−𝑦∞

𝑦∞
,    

kde 𝑦𝑚 je velikost překmitu a 𝑦∞ je hodnota ustálené regulované veličiny. 

 Lineární regulační plocha  

Vyjádřena vztahem (17)  𝐼𝐼𝐸 =  ∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 =  ∫ [𝑤(𝑡) − 𝑦(𝑡)]
∞

0

∞

0
𝑑𝑡,  

kde 𝑤(𝑡)je žádaná veličina a 𝑦(𝑡) je výsledný průběh regulované veličiny. 

 Kritérium ITAE 

Vyjádřeno vztahem (20)  𝐼𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡|𝑦(𝑡) − 𝑦(∞)|𝑑𝑡
∞

0
,    

kde 𝑦(𝑡) je výsledný průběh regulované veličiny a 𝑦∞ je hodnota ustálené regulované 

veličiny. 

Překmit byl u všech regulátorů naměřen nulový, protože se žádná soustava nedostala nad 

hranici žádané hodnoty y (t). Lineární regulační plocha IE se pohybuje v intervalu 

<2.25;2.42> a kritérium ITAE v intervalu <0;0.82>. 

Kritéria kvality pro jednotlivé regulátory byly vyhodnoceny v následovně (Tabulka 5, 

Tabulka 6, Tabulka 7, Tabulka 8 a Tabulka 9): 

Tabulka 5 Kritéria kvality P regulátoru 

P 

  překmit ITAE IE e2(t) 

0.ř 0,00% 0,29 2,27 

1.ř 0,00% 0,55 2,41 

2.ř 0,00% 0,07 2,25 

 

Tabulka 6 Kritéria kvality I regulátoru 

I 

  překmit ITAE IE e2(t) 

0.ř 0,00% 0,13 2,25 

1.ř 0,00% 0,76 2,42 

2.ř 0,00% 0,07 2,25 

 

Tabulka 7 Kritéria kvality PD regulátoru 

PD 

  překmit ITAE IE e2(t) 

0.ř 0,00% 0,00 2,25 

1.ř 0,00% 0,71 2,25 

2.ř 0,00% 0,05 2,25 

 

Tabulka 8 Kritéria kvality PI regulátoru 

PI 

  překmit ITAE IE e2(t) 

0.ř 0,00% 0,28 2,26 

1.ř 0,00% 0,82 2,35 

2.ř 0,00% 0,51 2,25 
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Tabulka 9 Kritéria kvality PID regulátoru 

PID 

  překmit ITAE IE e2(t) 

0.ř 0,00% 0,12 2,30 

1.ř 0,44% 0,09 2,27 

2.ř 0,00% 0,07 2,25 

 

4.1.4. Návrh a tvorba báze dat v expertním systému NTS 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.3.4, bázi znalostí tvoří báze dat, která nese 

informace o stacionárních stavech, intervalech, ve kterých se pohybují hodnoty vstupních a 

výstupních veličin a báze pravidel, ve které se nachází formulované zkušenosti včetně slovně 

definované strategie řízení, pomocí kterých je možno realizovat řízení, tj. generovat akční 

veličinu. Pro diplomovou práci byla báze pravidel sestrojen v expertním systému NTS. 

V první části, tj. v bázi dat byly nadefinovány jako vstupní proměnné kritéria kvality 

(Obr. 47): Překmit κ, IE a ITAE typu desetinného čísla a to z důvodu, že univerzum bylo 

nastaveno pro Překmit κ v rozsahu <0;0.0044>, pro IE <0;0.85> a pro ITAE <2;2.425> a jako 

výstupy jednotlivé druhy regulátorů zobrazeny výčtem (Obr. 48). 

 

Obr. 45 Báze dat (vstupní hodnoty) program NTS 

Při nastavování expertního systému byla zvolena následující množina termů {M;S;V}, 

kde jednotlivé hodnoty znamenají velikost hodnoty, kterou jazyková proměnná nabývá: 
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M – malá (angl. small, S) 

S – střední (angl. medium M) 

V – velká ( angl. big B) 

Jednotlivá označení jsou používána pro všechny tři výstupní jazykové proměnné 

(Překmit κ, IE, ITAE). Rozložení jednotlivých vstupních termů v bázi dat bylo nastaveno 

pomocí čtyř bodů A-D, které jsou zobrazeny ve spodní části okna expertního systému 

graficky (Obr. 48). Body A-D jsou tedy souřadnicemi každé lingvistické proměnné. 

Pro výstupní proměnnou Regulátor jsou všechny hodnoty zobrazeny výčtem. 

Neudávají tedy výslednou množinu hodnot, ale pevně stanovenou hodnotu pro odpovídající 

regulátor, přiřazenou expertem (Obr. 48). 

P regulátor (P) – hodnota 1, 

 I regulátor (I) – hodnota 2, 

 PD regulátor (PD) – hodnota 3, 

 PI regulátor (PI) – hodnota 4,  

PID regulátor (PID) – hodnota 5. 

Jedním ze způsobů sestrojení báze pravidel je odvození z dat, kde je získán popis 

systému tzv. cvičnou množinou, ze které se postupně odvozuje báze fuzzy pravidel. Dalším 

způsobem je expertně sestrojená báze pravidel. Zde je potřeba odborníka na danou 

problematiku, s jehož znalostmi jsou sestrojeny bazické reálné proměnné a k nim vytvořeny 

odpovídající jazykové proměnné.

Obr. 46 Báze dat (výstupní hodnoty) program NTS 

Poté sám expert nalezne všechny přípustné kombinace termů nezávislých proměnných 

a jim přiřadí jeden term závislé proměnné. Mluvíme o jazykově orientovaném fuzzy 
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expertním systému. Pro tuto diplomovou práci byl zvolen druhý způsob sestrojení báze 

pravidel, tj. expertně sestrojená báze pravidel. 

K samotnému nastavování pravidel se dostaneme stisknutím tlačítka NAPLNIT 

DATY. Automaticky se báze pravidel naplní všemi kombinacemi vstupních lingvistických 

proměnných (Překmit κ, IE, ITAE). Druh regulátoru se určuje ve čtvrtém sloupci, ručně dle 

předem určených pravidel, stanovených na základě zkušenosti. Báze pravidel obsahuje 27 

pravidel. 

 

Obr. 47 Báze pravidel v programu NTS 

Výsledky a jejich grafická podoba jsou znázorněny v okně samotného 

MODELOVÁNÍ. Jednotlivým vstupním kritériím (Překmit κ, IE, ITAE ), zobrazeným v horní 

části okna se zde přiřadí libovolné hodnoty z daných rozsahů určených v bázi dat. Jako 

metoda implikace, která nám stanoví inferenční mechanismus, jež nám umožní stanovit 

výstupní fuzzy množinu pro danou vstupní fuzzy množinu, byla vybrána Mandaniho 

implikace, řešená v kapitole 3.3.2. Metoda defuzzyfikace obsahuje na výběr pět metod, ze 

kterých byla zvolena metoda výšek. 
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Obr. 48 Modelování v programu NTS 

Aktivní pravidla je možné sledovat v levé části okna a míru příslušnosti ostré výstupní 

hodnoty akční veličiny v pravé části. Použitý expertní systém je poměrně uživatelsky 

jednoduchý a přehledný pro tvorbu báze znalostí. Jednotlivé kombinace vstupů jsou 

automaticky vygenerovány expertním systémem na základě zadaných vstupních proměnných. 

Uživatelem jsou tedy pouze doplňovány výstupy těchto kombinací antecedentů, což urychluje 

lazení pravidel.  
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo přiblížení se dané problematice oblasti umělé 

inteligence se zaměřením na fuzzy logiku a fuzzy regulátor. Úloha návrhu modulu volby typu 

fuzzy regulátoru spočívala ve vytvoření báze znalostí, jejímž základem jsou vybraná kritéria 

kvality regulace, a báze pravidel, díky níž rozpoznáme typ regulované soustavy bez toho, 

abychom znali její další parametry.  

 V první části práce byly vysvětleny pojmy řízení, regulace a popis jednoduchých i 

složených regulátorů, jimiž se práce zabývá v praktické části. V následující kapitole jsou 

popsány základní kritéria kvality regulačního procesu, a to hlavně v oblasti časové, protože 

právě z těchto kritérií vycházíme při tvorbě modulu volby typu fuzzy regulátoru. 

 Následně se tématika věnuje fuzzy regulátorů a obecnému postupu fuzzy regulace od 

fuzzyfikace, tvorbu inferenčního mechanismu a báze pravidel, po defuzzyfikaci a bázi 

znalostí.  

V návrhu modulu volby typu fuzzy regulátoru byly vytvořeny přechodové 

charakteristiky h (t) ze zadaných tvarů proporcionálních regulovaných soustav 0., 1. a 2. řádu. 

Poté byla soustava 2. řádu vyhodnocena z hlediska obtížnosti regulace, kde vyšla jako dobře 

regulovatelná, protože poměr doby průtahu 𝑇𝑢 a doby náběhu 𝑇𝑛 je menší než 0,1. Jednotlivé 

regulátory P, I, PD, PI a PID byly aplikovány na soustavy 0., 1. a 2. řádu, ze kterých byly 

vypočteny hodnoty kritérií kvality regulačního procesu a to Překmit κ, Lineární regulační 

plocha IE a kritérium ITAE .  

V oblasti realizace modulu volby typu fuzzy regulátoru byly vypočtené kritéria kvality 

aplikovány do báze dat jako vstupní hodnoty v expertním systému NTS, jako výstupní 

hodnoty byly určeny jednotlivé typy regulátorů. Dle zjištěných hodnot byla vytvořena báze 

pravidel, která podle nastavených hodnot kritérií doporučí, který fuzzy regulátor použít pro 

další aplikaci. Tento modul volby typu fuzzy regulátoru může dále sloužit pro tvorbu 

adaptivního fuzzy regulátoru, který je podstatě soubor regulátorů, mezi kterými přepínáme na 

základě definovaných podmínek.  
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(33) Metoda těžiště plochy 

(34) Zadaný přenos 0. řádu 

(35) Zadaný přenos 1. řádu 

(36) Zadaný přenos 2. řádu 

(37) Přechodová charakteristika 

(38) Přechodová funkce 

(39) Doba náběhu 

(40) Doba přechodu 

(41) Doba průtahu 

 


