
 
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MAGISTERSKÉHO STUDIA 

Adaptivní regulace 

 

2017      Jendželovský Marek 



 
 

 

  



 
 

Zásady pro vypracování diplomové práce 

I. 

Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během 
studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 

II. 

Uspořádání diplomové práce: 

1. Titulní list 6. Obsah DP 
2. Originál zadání DP 7. Textová část DP 
3. Zásady pro vypracování DP 8. Seznam použité literatury 
4. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 9. Přílohy 
5. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 

 

ad 1) Titulní list je koncipován podle požadavků příslušné oborové katedry. 

ad 2) Originál zadání DP student obdrží na své oborové katedře. 

ad 3) Tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“ následují za originálem zadání DP. 
(„Zásady pro vypracování diplomové práce“ jsou ke stažení na webových stránkách 
fakulty). 

ad 4) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listu (ke stažení 
na webových stránkách fakulty) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data 
odevzdání DP. V případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými 
a fyzickými osobami a obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení 
spolupracující právnické nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

ad 5) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listu česky a anglicky v rozsahu max. 
1 strany pro obě jazykové verze. 

ad 6) Obsah DP se uvádí na zvláštním listu. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, 
s uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

ad 7) Textová část DP obvykle zahrnuje: 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v 
souladu se zadáním DP; 

 Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 

 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného 
zadání. 

DP bude zpracována v rozsahu min. cca 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého nelesklého 
papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo Times New Roman 
12b; řádkování 1,5; okraje - horní, dolní - 2,5 cm, levý - 3 cm, pravý 2 cm, zarovnání do bloku. 
Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na ně být v textu 
poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, jako přílohy (viz 
ad 9). Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí 
být přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. 
Matematické vzorce musí být číslovány (v kulatých závorkách). 
 



 
 

 

U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury. Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby 
v textu mohou snížit klasifikaci práce. 

ad 8) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém 
ze světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury 
musí být uveden odkaz v textu DP. 

ad 9) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), 
které nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty 
srozumitelnosti. 
 

III. 

Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 
katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 

nahoře: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

Katedra ..................................................................  

uprostřed: DIPLOMOVÁ PRÁCE 

dole: Rok Jméno a příjmení 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní DP také 
v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON 
se musí zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. Po vložení DP do IS EDISON bude 
provedena její kontrola na plagiátorství. 

IV. 

Nesplnění výše uvedených zásad pro vypracování diplomové práce může být důvodem 
nepřijetí práce k obhajobě. O nepřijetí práce k obhajobě rozhoduje v tomto případě garant 
příslušného studijního oboru. Tyto zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů 
a forem navazujícího magisterského studia Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava od akademického roku 2016/2017. 

 

 

Ostrava 2. 12. 2016    Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. 
    děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 

VŠB-TU Ostrava 



 
 

P R O H L Á Š E N Í 

 

Prohlašuji, že 

 jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla 

školního (§60 – školní dílo); 

 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB – TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci 

užít (§35 odst. 3); 

 

 souhlasím s tím, že diplomová práce bude archivována v elektronické formě 

v databázi Ústřední knihovny VŠB – TUO a jeden výtisk bude uložen 

u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

 

 bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona; 

 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 

výše); 

 

 beru na vědomí, že odevzdáním své diplomové práce souhlasím s jejím 

zveřejněním podle zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách) bez ohledu na výsledek 

její obhajoby. 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval(a) 

samostatně. 

 

 

 

 

V Ostravě . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

      podpis (jméno a příjmení studenta) 



 
 

Poděkování 

Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce Doc. Ing. Jiřímu Davidovi, Ph.D. za vstřícnost 

při vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.  

  



 
 

Abstrakt 

 Diplomová práce popisuje návrh adaptivního fuzzy PID regulátoru, jeho 

nastavení, testování a zabývá se problematikou adaptivního řízení systému založeném 

na heuristickém přístupu. Práce je rozdělená na dvě části. První část popisuje metody 

identifikace, dále vzestup průmyslové koncepce Industry 4.0. Teoretická část seznamuje 

i se základními druhy adaptivních regulátorů. Druhá část popisuje navržený adaptivní 

regulátor, který je otestován na pěti soustavách, kde tři soustavy jsou proporcionálního 

charakteru, a dvě soustavy integračního charakteru. Finální část se zabývá realizací v 

prostředí MATLAB. 

 

 

Klíčová slova 
 Adaptivní regulátor, fuzzy PID regulátor, Industry 4.0, identifikace systému, 

MATLAB, testování, umělá inteligence. 

 

 

Abstract 

 This diploma dissertation describes design of adaptive fuzzy PID 

controller, its adjustment and testing. It deals with questions of adaptive 

system control based on heuristic approach. Dissertation is divided into two 

parts. First part describes identification methods, then advancement of 

industrial conception Industry 4.0. Theoretic part also concerns about basic 

types of controllers. Second part describes designed adaptive controller which 

is tested on five systems where three of them are of proportional character and 

two systems are of integrating character. Final part deals with realization in 

MATLAB environment. 

 

 

Keywords 

 Adaptive control, fuzzy PID control, Industry 4.0, identification system, 

MATLAB, testing, artificial inteligence.  
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1 Úvod 

 Téma diplomové práce je zaměřeno především na řízení procesů, identifikaci 

systému, vnoření metod umělé inteligence do řízení a hlavně adaptivní regulaci  

s využitím fuzzy PID regulátoru. 

 V dnešní době se v průmyslových procesech využívá kolem 90% PI nebo PID 

regulátorů. Většina procesů bývá nelineární nebo se jejich parametry v průběhu 

regulace mění, proto klasické PID regulátory nemusí být nejvhodnějším řešením.  

Při každé změně parametrů v procesu, musí být regulátor robustní, aby byla stále 

zajištěná regulace podle určité specifikace. Z časového a finančního hlediska nejsou 

klasické regulátory vhodné a nahrazují se adaptivními regulátory. 

 Řízení za pomocí adaptivních regulátorů je dnes jedním z nejvyhledávanějších. 

Dokáže přizpůsobit své vlastnosti měnícím se podmínkám, v nichž pracuje, a podle 

identifikačních parametrů se je dokonce snaží zlepšovat. U adaptivního řízení  

se využívá velké množství regulátorů, přičemž naše práce využívá fuzzy PID regulátor. 

V poslední době se u těchto regulátorů využívají moderní přístupy, jako jsou genetické 

algoritmy, evoluční metody, fuzzy logika, neuronové sítě. V práci se na všechny tyto 

metody zaměříme, a to i v oblasti identifikace systémů. 

 Cílem diplomové práce je ověřit možnost nastavování parametrů adaptivního 

regulátoru se strukturou fuzzy PID regulátoru pomocí evolučních algoritmů. 

 Celou práci lze rozdělit na dva oddíly. V první části, je vysvětlena identifikace 

systémů a postupně rozebrané nejdůležitější metody umělé inteligence. Dále je uvedeno 

základní dělení regulátorů, a to především u adaptivního řízení. Celá první část je rozbor 

teoretických informací o adaptivní regulaci a jejich regulátorech. 

 Druhá část práce je seznámit se s metodikou navrhování a nastavováním 

adaptivních regulátorů, s použitím klasických identifikačních metod, fuzzy logiky  

a evolučních metod. Závěrem je ověřit fuzzy PID regulátor, na kterém byly otestovány 

dva typy soustav (proporcionální a integrační), a finálně realizace v grafickém prostředí 

MATLAB na jedné z vybraných soustav. 
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2 Identifikace systému 

Za systém můžeme považovat objekt nebo proces, kde mezi prvky systému 

vzájemně působí vazby neboli vztahy. Na základě těchto vztahů je docíleno určitého 

chování systémů, které svým působením ovlivňuje své okolí, zobrazeno na obrázku 1. 

 

Jako systém lze považovat: 

 Reálný proces nebo objekt 

 Technologické procesy nebo problémy 

 Různé řídící a regulační aktivity, které se vztahují k reálnému problému 

 Komplex matematických výrazů, které jsou založeny na reálném objektu 

 

 

Obr. 1 Systém a jeho vzájemné působení s okolím 

Pro efektivní řízení určitého objektu je důležité znát jeho proces a vlastnosti. 

Identifikace má za úkol jednoznačně určit strukturu a parametry objektu, a na jejich 

základě vytvořit matematický popis (model) reálného systému. S vytvořeným 

matematickým modelem dále pracujeme, a jeho chování co nejvěrohodněji přibližujeme 

k chování reálného systému za stejných provozních podmínek. Metody identifikace jsou 

různé, mohou mít jiné tvary modelu a návrhy regulátoru, proto je nezbytné zvážit 

specifické vlastnosti u každé z metod [1]. 

Model popisuje chování výstupu y (t), v závislosti na vstupních (akčních) veličin 

u (t) a působením poruchových veličin v(t). Model nám ukazuje důležité vlastnosti 

reálného systému, který je zjednodušený oproti skutečnosti [1]. 
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 Lidský pozorovatel určuje, do jaké míry chce mít model detailní vůči reálnému 

systému, avšak tato míra určuje složitost a praktickou použitelnost, to znamená,  

že čím přesnější popis, tím složitější model [1]. 

 Chování modelu reálného systému můžeme pozorovat simulací,  

kde je základním principem nahradit reálný systém jiným systémem a následná zpětná 

vazba určí informace, které potřebujeme [1]. 

2.1 Metody pro adaptivní regulaci 

Existují dvě základní identifikační metody, jak lze popsat systém,  

a to analyticky nebo empiricky. Pokud se jedná o analytickou identifikaci, mluvíme  

o metodě matematicko-fyzikální analýzy, a u empirické identifikace jsou to metody 

experimentální. V praxi se ovšem využívá kombinace obou metod, kde například 

potřebujeme znát matematické vztahy pro určitý odhad vlastností a parametrů 

zkoumaného systému, a dále z hlediska ověřování používáme experimentální  

metody [2]. 

 Z hlediska adaptivního řízení a regulace se využívá metod experimentálních,  

u kterých podle naměřených hodnot z experimentů můžeme vyvíjet regulátor,  

který se na tomto základě bude učit. Základní nastínění blokového schématu adaptivní 

regulace je znázorněno na obrázku 2 [2]. 

 

Obr. 2 Blokové schéma adaptivní regulace 

Adaptace jako taková je převzatá z evolučního procesu, při němž se organismus 

přizpůsobuje svému okolí, ve kterém přežívá. Díky této teorii můžeme v naší oblasti 

techniky a automatizace adaptaci chápat jako schopnost systému samostatně přizpůsobit 

chování ke změnám prostředí, ve kterém zkoumaný systém pracuje [2]. 
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2.2 Industry 4.0 

 Je to nový moderní směr, který se zabývá vnořením digitalizace  

do průmyslových odvětvích. Industry 4.0, neboli Průmysl 4.0 nemají žádné konkrétní 

postupy a návody, jsou to výrazy, které označují dnešní celoevropskou iniciativu 

velkých firem. Mají za úkol zajistit ve společnostech poptávku na moderní stroje  

a průmyslové technologie, které jsou plně automatizované, a plně se věnovat řídicím 

systémům, co nejméně závislých na lidské obsluze [3], [4]. 

 Počátek této myšlenky byl v Německu, kde společnost Siemens spojila síly  

s německou vládou do propagace vývoje nových technologií, jak pro automatizaci 

průmyslu, tak pro domácnost. Ze začátku byl tento směr nejasný, posléze výraz Industry 

4.0, společně s výrazem IoT (Internet of Things), se sjednotil doposud nejasný směr 

vývoje techiky a technologií. Jde o vývoj a vznik nových technologií dnešní digitální 

komunikace a automatizace. Stručný vývoj je zobrazen na obrázku 3 [3], [4]. 

 

Obr. 3 Vývoj průmyslové koncepce [3] 

 Přesněji řečeno, jde o 4. průmyslovou revoluci, která již započala a má 

zahrnovat digitalizaci, robotizaci a automatizaci většiny lidských činností k dosažení 

větší efektivity a rychlosti výroby, přesnějších, spolehlivějších a levnějších produktů. 

 Vzhledem k průmyslové činnosti jde o nahrazení lidské manuální práce za 

robotickou. Současné zadávání dat, má být nahrazeno automatickým digitalizovaným 

předáváním dat mezi materiálem, stroji a sklady [3]. 

 Co se týče hlediska logistiky, dojde k automatickému řízení na základě sdílení 

dat pomocí RFID čipů materiálu a produktů. Tento materiál si bude navzájem 

internetovým propojením předávat data, a ukládat na velkých datových serverech. V 

oblasti dopravy nastane postupné nahrazování zcela automatizovanými, navzájem 
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propojenými stroji, které spolu komunikují a koordinují svůj pohyb pro efektivnější 

provoz a snížení ekologické zátěže [3]. 

 

2.2.1 Základní atributy konceptu Industry 4.0 

 Lidé musí být náležitě připraveni, a umět myslet, tak jak vyžaduje moderní doba. 

Výchova lidí ve všech oborech, je zapotřebí pro naše školství, od základního  

až po vysokoškolské. Nejedná se, pouze o samotnou výchovu v informatice a počítačích 

ale především o myšlení [4]. 

 Dále se jedná o internet, který se stává důležitým integračním prvkem, pomocí 

kterého komunikují stroje, čidla apod. Umožňuje tak, aby každý prvek systému  

byl samostatný a soběstačný [4]. 

2.2.2 Technologický proces v konceptu Industry 4.0 

 Na základě dat dostupných přes datové servery (cloudy), budou moci výrobci 

zaznamenat například hrozící výpadek jakýchkoliv součástek výrobce,  

které jsou potřeba do výroby stroje nebo zařízení [4]. 

 Z hlediska výrobně - obchodních řetězců se v posledních letech publikovaly 

firmy v Německu, které sdílí ideu I4.0. Existují pro toto dva modely RAMI 4.0  

a Industry 4.0 Component [4]. 

 Do průmyslových procesů vstupuje asi 15 průmyslových odvětví, proto 

umožňuje model pohled z několika různých úhlů pohledu. Jedná se o pohled z hlediska 

obchodního, funkčního, informačního, komunikačního a schopnosti integrace 

jednotlivých komponent [4]. 

Popis jednotlivých funkčních vrstev: 

 Fyzická vrstva - Reprezentuje fyzickou stránku věci, například komponenty  

ke strojům, kovové části, dokumentaci apod. Tato fyzická realita je propojena  

s virtuální realitou okolí přes integrační vrstvu [4]. 

 Integrační vrstva - Tato část poskytuje veškeré informace o vrstvě objektů 

například hardware, software nebo dokumenty. Jsou ve formě, která umožňuje 

digitální zpracování. Počítačově řídí technický proces, má v sobě například 

RFID čtečky, čidla a jiné akční členy, díky kterým provádí obsluhu  

s technickým procesem. Mimo jiné jsou i lidé součástí integrační vrstvy [4]. 
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 Komunikační vrstva - Reprezentuje komunikaci prostřednictvím dat, ve směru 

k informační vrstvě [4]. 

 Informační vrstva - Poskytuje pravidla vztahující se k událostem. Udržuje 

různá data, získává nové data s vyšší kvalitou a předává je prostřednictvím 

servisního rozhraní. Získaná data, která jsou důležitá, transformuje pro funkční 

vrstvu [4]. 

 Funkční vrstva - Umožňuje popis funkcí a obsahuje prostředí pro modelování 

služeb a podporu obchodního procesu. Také udržuje běh aplikací, a jejich 

technickou funkčnost [4]. 

 BussinesLayer - Zajišťuje integritu funkcí ve zhodnocovacím toku, mapuje 

obchodní modely a celkový proces. Tvoří spojení mezi obchodními procesy. 

 

 

 Všechny tyto vrstvy jsou, dá se říct vstupními parametry technologického 

procesu v konceptu Industry 4.0. Výstup, pak může představovat životní cyklus  

a hodnotový tok průmyslové produkce. Funkce těchto vrstev dělíme na Typ a Instanci. 

Typ reprezentuje design nebo návrh produktu, patří tam i výzkum, vývoj a testování.  

Po všech testech a validaci zařízení, je typ připraven na sériovou výrobu. Instance zde 

reprezentuje každý vyráběný produkt tohoto typu, například jedinečné sériové číslo. 

Přehledněji řečeno, pro zákazníka jsou produkty nejdříve pouze typem, stanou  

se instancí typu, až když jsou instalovány ve stroji [4]. 

 Celý popis konceptu Industry 4.0, může být pojat z více hledisek. Důležitá 

informace je ta, že moderní doba přechází na digitalizaci a vzrůstá automatizace. 

Vzrůstá také složitost soustav, které působí na systém, proto je víc zapotřebí začlenit 

adaptivní regulátory do těchto procesů [4]. 
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3 Adaptivní řídicí systémy 

Adaptivní regulátor má princip obdobný jako u klasického zpětnovazebního 

regulátoru, oba spočívají principiálně v tom, že pomocí zpětné vazby kompenzují 

poruchy a stavy v procesu. Zesilují, či jinak upravují regulační odchylku e=w-y (kde w 

je žádaná hodnota regulované veličiny y) a určují tím hodnotu akční veličiny u. Hlavní 

rozdíl spočívá v tom, že u klasického zpětnovazebního regulátoru je způsob zpracování 

regulační odchylky pořád stejný, kdežto u adaptivního regulátoru se způsob zpracování 

regulační odchylky mění. Respektive se adaptuje, na neznámé podmínky a rozšiřuje 

svou oblast pro dosažení kvalitní regulace [5].  

Adaptivní systém lze definovat řídící veličinou w, poruchovou veličinou v, 

informací o požadovaném chování systému Ω, které vstupují do systému a výstupní 

veličinou y [5]. 

𝑦 = 𝑓(𝑤, 𝑣, Θ)        (3.1) 

Ke každé změně veličin w a v je přiřazen právě jediný výstup y. Změna chování 

se projevuje změnou Θ, která se nahradí v každé kombinaci parametrem Θ* tak, aby se 

minimalizovala ztrátová funkce Q [5]. 

𝑄 Ω, w, v, Θ = min(Ω, w, v, Θ ∗)   (3.2) 

Existují tři základní rozdělení adaptivních systémů a to, na heuristickém 

přístupu, samočinně se nastavující regulátory (Self-TuningControllers, neboli STC)  

a s referenčním modelem (Model Reference Adaptive Systems, neboli MRAS) [5].  

Adaptivní systémy založené na heuristickém přístupu 

 Adaptivita u těchto regulátorů se zajišťuje vyhodnocováním průběhu regulované 

veličiny, její odchylky nebo kvalitou regulačního pochodu. Používané jsou zejména 

algoritmu číslicového PID regulátoru, kde odchylka regulované veličiny nebo míra 

kmitavosti se obvykle volí jako kritérium [6].  

Adaptivní systémy s referenčním modelem MRAS 

 MRASje struktura regulátoru s referenčním modelem (Model-Reference 

Adaptive Systems). Jak z názvu vyplývá, využíváme zde referenční model, který 

v podstatě udává, jak by měl výstup regulované soustavy reagovat na akční veličinu u. 

Cílem adaptace je sjednocení dynamických a statických vlastností regulačního obvodu 

s referenčním mechanismem. Ve snaze, jak se snaží adaptivní systém srovnat  

své chování s chováním regulačního obvodu, vzniká adaptační  

odchylka ε [6]. 
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Samočinně se nastavující regulátory STC 

 Tyto regulátory jsou založeny na průběžném odhadování vlastností soustavy  

a poruch, které působí na systém. Dělí se na dvě základní části, první se zabývá 

identifikací parametrů, kde se ze vstupních a výstupních hodnot tvoří matematický 

model procesu. V druhé části se nastavují vypočítané parametry regulátoru, nazýváme  

jí také jako řídící část, která po nalezení správných parametrů pro daný proces může 

působit jako vypnutá, tzv. jednorázové automatické nastavení neboli auto-tuning. 

Takové nastavení však neplatí pro proces, který se neustále mění [6] [7]. 

 

Jakmile parametr Θ projde identifikačním procesem, považujeme ho za známý  

a jestliže následný vypočtený výstup se rovná skutečnému výstupu soustavy, vypočte  

se potřebná akční veličina u. Nově vygenerovanou akční veličinou a výstupem soustavy 

vypočteme nový odhad parametrů Θ* a proces se opakuje. STC regulátory 

dále dělíme [6]: 

 Implicitní (přímé) – u těchto regulátorů přímo definujeme jeho parametry pouze 

v závislosti vztahu mezi vstupem a výstupem procesu a parametry už se dále 

nepřepočítávají. 

 Explicitní (nepřímé) – jedná se o regulátory zmíněné výše 

 Auto-tuning – jedná se o jednorázové automatické nastavení regulátoru, kde se 

identifikace po seřízení vypíná. 
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4 Adaptivní regulátory 

Regulátor je hlavní součástí adaptivního řídicího systému, kde na základě 

parametrů získaných z identifikace a nastavení konstant regulátoru, můžeme vypočítat 

jeho parametry. Nejčastěji jsou používané různé druhy diskrétních PID regulátorů, které 

se v různých kombinacích skládají ze složek proporcionálních, derivačních  

a integračních (P, I, D).  

4.1 Základní přehled adaptivních regulátorů 

Pro adaptivní řídicí systémy používáme regulátory: 

 PSD s filtrací derivační složky 

 SPD s filtrací derivační složky 

 Takahashiho regulátor 

PSD regulátor s filtrací derivační složky 

 Jak bylo zmíněno, jedná se o regulátor diskrétního typu, kde integrační složka  

je nahrazena sumací a derivační složka diferencí. V současné době se vyskytuje u 

většiny řídicích systémů. Klasický diskrétní regulátor lze popsat rovnicí: 

           (4.1) 

PSD regulátor využívá upravenou filtraci derivační složky, protože roste její 

velikost amplitudy, a to v důsledku zkracováním periody vzorkování. Analogový filtr 

by měl být dostatečně silný, aby potlačil i rušivé signály s frekvencí vyšší než je 

frekvence vzorkování [8]. 

 

SPD regulátor s filtrací derivační složky 

Rozdíl oproti regulátoru PSD je, že do proporcionální a diferenční složky 

regulátoru přivádíme záporný signál z řízené soustavy. 
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Takahashiho regulátor 

 V reálné praxi dochází často při změně žádané hodnoty k překmitům regulované 

veličiny, pro potlačení tohoto jevu se často používá právě Takahashiho regulátor. 

Pracuje na podobném principu jako S-PD regulátor a můžeme ho popsat rovnicí 

akčního zásahu: 

𝑢 𝑘 = 𝐾𝑝 𝑦 𝑘 − 1 − 𝑦 𝑘  + 𝐾𝐼 𝑤 𝑘 − 𝑦 𝑘  + 𝐾𝐷 2 ∙ 𝑦 𝑘 − 1 − 𝑦 𝑘 − 2 − 𝑦 𝑘  + 𝑢 𝑘 − 1  

  (4.2) 

Pro výpočet konstant zesílení KP, KI a KD využijeme kritických parametrů procesu: 

𝐾𝑝 = 0,6𝐾𝐾𝑅𝐼𝑇 −
𝐾𝐼

2
       (4.3) 

𝐾𝐼 =
1,2𝐾𝐾𝑅𝐼𝑇 ∙𝑇𝑠

𝑇𝐾𝑅𝐼𝑇
        (4.4) 

𝐾𝐷 =
3𝐾𝐾𝑅𝐼𝑇 ∙𝑇𝐾𝑅𝐼𝑇

40𝑇𝑆
        (4.5) 

Kde: 

 K - zesílení dané složky 

 KKRIT - kritické zesílení 

 TKRIT - perioda při kritickém zesílení 

 Kritické parametry pro výpočet konstant zesílení, získáme tak, že přivedeme 

obvod na mez stability. Pro získání těchto parametrů se nejčastěji využívá Ziegler-

Nicholsova kritéria [8]. 

4.2 Ziegler-Nicholsovo kritérium 

 Jak bylo zmíněno výše, abychom získali kritické parametry soustavy, musíme 

regulační obvod přivést na mez stability, a to provedeme tak, že nejdříve vyřadíme 

derivační i integrační složku PID regulátoru (TD = 0, TI→∞). Poté zvyšujeme zesílení 

proporcionální složky do doby, než dosáhneme ustáleného kmitání na výstupu soustavy. 

Jakmile jsme se dostali na mez stability, zesílení K odpovídá KKRIT, a perioda těchto 

kmitů odpovídá TKRIT. Parametry regulátoru lze nyní nastavit podle tabulky 1, kde 

máme uvedeno nastavení na skokovou změnu žádané hodnoty. Tabulka zobrazuje 

parametry s omezením a bez omezení kmitavého průběhu [9]. 
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Tabulka 1 Nastavení parametrů regulátoru 

bez omezení kmitavého průběhu 

Typ regulátoru K TI TD 

PID 0,6KKRIT 0,5TKRIT 0,125TKRIT 

PI 0,45KKRIT 0,83TKRIT   

P 0,5KKRIT     

s omezením kmitavého průběhu 

Typ regulátoru K TI TD 

PID 0,3KKRIT TKRIT 0,125TKRIT 

PI 0,2KKRIT TKRIT   

P 0,25KKRIT     
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5 Nastavování regulátoru 

 Jestliže řešíme složitější úlohy, tak nelze spoléhat na přesně naměřené hodnoty, 

a proto se používají tzv. lingvistické proměnné. S počítačem, ale nelze komunikovat 

pomocí lingvistických proměnných, takže se využívá inferenčních pravidel. Pro naše 

testování proto byla zvolena struktura fuzzy regulátoru PID, a následně pro nastavování 

parametrů tohoto regulátoru bylo využito genetických algoritmů. 

 Fuzzy technologie je v dnešní době využívána v mnoha průmyslových 

odvětvích. Například klimatizace v některých autech, ABS, řízení motoru  

nebo fotoaparáty, které mají automatické vyhledávání hlavního bodu zaostření [10] 

[11]. 

5.1 Fuzzy regulace 

 Na obrázku 4 je zobrazen inteligentní regulační obvod s vnořeným fuzzy 

regulátorem, a následně si jednotlivé moduly vysvětlíme níže. 

 

Obr. 4 Inteligentní regulační obvod s fuzzy regulátorem 

5.1.1 Modul fuzzifikace  

 Do fuzzy regulátoru vstupují naměřená data různých hodnot, avšak vstupují 

nejdříve přes modul fuzzifikace. Tento blok se skládá ze dvou částí, a to normalizace  

a fuzzifikace. Naměřená data tedy v první fázi putují do bloku normalizace, kde se data 

převedou do normalizované podoby (univerza), pomocí rozličných měřítek. Data,  

která prošly normalizací, pokračují dále do bloku fuzzifikace, kde normalizovaným 

hodnotám přiřazuje stupeň příslušnosti [12]. 
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5.1.2 Inferenční mechanismus a báze pravidel 

 Jak lze vidět na obrázku 4 data dále pokračují do inferenčního mechanismu  

a báze pravidel. Báze pravidel má v sobě informace k převedení fuzzifikovaných hodnot 

na jazykovou aproximaci závislosti mezi vstupem a výstupem regulátoru. Pravidlo 

vypadá takto: 

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

 Z každého pravidla, které vystupuje z báze pravidel, putuje do inferenčního 

mechanismu, který na základě aktuálních dat aktualizuje model a vytváří odpověď 

simulace. Pro značení lingvistických proměnných nám slouží tabulka 2 [12]. 

Tabulka 2 Standardní značení lingvistických proměnných 

Význam termínu České označení Anglické označení 

Hodnota velká záporná ZV NL 

Hodnota střední záporná ZS NM 

Hodnota malá záporná ZM NS 

Hodnota záporná blízké nule ZN NZ 

Hodnota nulová NU Z 

Hodnota kladná blízká nule KN PZ 

Hodnota malá kladná KM PS 

Hodnota střední kladná KS PM 

Hodnota velká kladná KV PL 

 Inferenční mechanismus, nám tedy umožňuje stanovit výstupní fuzzy množinu 

podle implikačních metod, kde jsou nejpoužívanější Mamdaniho implikace a Larsenova 

implikace. 

5.1.3 Modul defuzzifikace 

 Z inferenčního mechanismu putují oříznuté nebo zmenšené funkce příslušnosti 

do bloku defuzzifikace, kde následně putují do denormalizace. Defuzzifikace funguje 

tak, že funkce příslušnosti převede zpět na ostrou hodnotu. V denormalizaci 

je univerzum akčního zásahu převedeno opět do fyzikálního měřítka [12]. 

5.1.4 Báze dat 

 Poslední blok, který lze vidět na obrázku 4 je báze dat, který obsahuje funkce 

příslušnosti vstupních a výstupních fuzzy množin. Dále jsou v bázi dat uloženy hodnoty 

vstupních a výstupních veličin a měřítka, které bývají použita k normalizaci  

nebo denormalizaci [12]. 
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5.2 Fuzzy regulátory 

 V minulé kapitole byla znázorněná fuzzy regulace, a popsáno, jak principiálně 

funguje. Nyní se zaměřím na samotné regulátory, kde jako u klasických existují 

nejčastěji typy P, PI, PD a PID [12]. 

 Fuzzy regulaci rozlišujeme podle inferenčního mechanismu, každopádně 

samotný regulační obvod je pouze proporcionální, protože dokáže aproximovat pouze 

statické charakteristiky. U dynamických charakteristik musíme příslušné proměnné 

vytvořit mimo fuzzy regulátor. Základní veličiny pro zachycení dynamiky  

regulátoru [12]: 

 Odchylka e(k) = w(k) - y(k)           (5.1) 

 Změna odchylky Δe(k) = e(k) - e(k-1)         (5.2) 

 Akční zásah u(k) 

 Změna akčního zásahu Δu(k) = u(k) - u(k-1)        (5.3) 

5.2.1 Základní typy regulátorů 

Fuzzy P regulátor 

Patří k nejjednoduššímu typu regulátoru, a je popsán rovnicí: 

𝑢 𝑘 = 𝐾𝑝 ∙ 𝑒 𝑘          (5.4) 

 KP je zesílení regulátoru a na obrázku 5 je znázorněno blokové schéma fuzzy  

P regulátoru, kde F značí modul fuzzifikace, D modul deffuzifikace a IM je inferenční 

mechanizmus [12]. 

 

Obr. 5 Blokové schéma fuzzy P regulátoru 

 

Fuzzy PD regulátor 

Regulátor skládající se z proporcionálního a derivačního členu je popsán rovnicí: 

𝑢 𝑘 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑒 𝑘 + 𝐾𝐷 ∙ Δ𝑒(𝑘)       (5.5) 
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 KP je zesílení a KD je derivační konstanta zesílení (může být také TD). Jak  

je zobrazeno na obrázku 6 vstupem regulátoru je odchylka a její změna. 

 

Obr. 6 Blokové schéma fuzzy PD regulátoru 

Fuzzy PI regulátor 

 Regulátor se skládá z proporcionálního a integračního členu, a na výstupu 

pracuje s derivací akční veličiny, jak lze vidět na obrázku 7. Na výstupu z regulátoru  

se nachází pouze změna akčního zásahu [12]. 

Δ𝑢 𝑘 =  𝐾𝑃 ∙ Δ𝑒 𝑘 + 𝐾𝐼 ∙ 𝑒(𝑘)       (5.6) 

 KP je opět zesílení a KI je integrační konstanta zesílení (může být 1/TI). Celkový 

akční zásah je realizován pomocí sumátoru, který je mimo fuzzy model: 

𝑢 𝑘 = 𝑢 𝑘 − 1 + Δ𝑢(𝑘)        (5.7) 

 

 

Obr. 7 Blokové schéma fuzzy PI regulátoru 

Fuzzy PID regulátor 

 Regulátor se skládá z PI a PD členu, jak lze vidět na obrázku 8. Vztah popisující 

regulátor: 

𝑢 𝑘 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑒 𝑘 + 𝐾𝐷 ∙ Δ𝑒 𝑘 + 𝐾𝐼 ∙  δ𝑒(𝑘)     (5.8) 

 Jelikož dochází k trojrozměrné závislosti, je naplnění matice pravidel obtížné,  

a proto pracují členy fuzzy PI a PD regulátoru paralelně [12].  
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6 Testování regulátoru 

 Jak bylo již výše uvedeno, pro adaptivní regulaci existuje mnoho metod a 

postupů. Cílem diplomové práce je ověřit možnost využití principů a metod umělé 

inteligence pro adaptivní regulaci. Tzn. ověřujeme možnost nastavování parametrů 

adaptivního regulátoru se strukturou fuzzy PID regulátoru pomocí evolučních 

algoritmů. 

 Testování je založeno na předpokladu, že v jednotlivých časových okamžicích je 

znám popis soustavy, který se mění dle změn soustavy. 

 Pro testování adaptivní regulace jsme si zvolili fuzzy PID regulátor,  

jehož blokové schéma lze vidět na obrázku 8. Regulátor je tvořen regulátorem PI a PD, 

kde nastavení parametrů probíhá využitím evolučních metod. 

 

Obrázek 8 Struktura fuzzy PID regulátoru 

 Při nastavování parametrů je lepší si nejprve nastavit optimálně PD složku,  

a poté PI složku a společně je ladit. Při testování dochází ke konkrétnímu nastavení 

vlastností a následnému hledání parametrů fuzzy regulátoru pro správnou regulaci 

regulovaných soustav. V tomto případě se jedná o testované soustavy proporcionálního 

a integračního charakteru. 
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 Návrh adaptivního fuzzy PID regulátoru, v našem případě vyplývá z adaptivních 

systémů založených na heuristickém přístupu, které byly zmíněny v kapitole adaptivní 

regulátory. Základní schéma systému založeném na heuristickém přístupu je zobrazeno 

na obrázku 9. 

 

Obr. 9 Blokové schéma adaptivního systému založeném na heuristickém přístupu [6] 

Ze schématu vyplývá, že regulační odchylka e, se vygeneruje vzhledem k žádané 

hodnotě a parametry PID regulátoru se přenastaví. U těchto metod, v některých 

případech není třeba ani pozorovat poruchové veličiny a nevyžadují identifikaci 

regulované soustavy [13].  

 Cílem praktické části bylo nastavit adaptivní regulátor a provést testování 

nastavení regulátoru (vychází ze zmíněných adaptivních systémů založené  

na heuristickém přístupu). Na obrázku 9, lze vidět blok, který se zabývá výpočtem 

parametrů regulátoru. V tomto bloku se v našem případě nachází formy umělé 

inteligence. Pro náš regulátor se jedná o umělou inteligenci založené na fuzzy 

charakteru a genetických algoritmech [14]. 

 Je to postup založený na evoluční biologii, který se snaží nalézt řešení  

ve složitých systémech. Napodobují evoluční procesy známé z biologie, a to mutaci, 

dědičnost, křížení a přirozený výběr [14]. 
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Obr. 10 Základní genetický algoritmus 

 Základní genetický algoritmus je znázorněn na obrázku 10, jeho princip  

je na začátek vytvořit nultou populaci (inicializace), kde vybereme několik zdatných 

jedinců. Tito jedinci podstoupí křížení, mutaci a reprodukci, čímž vznikne nová 

generace jedinců. Pokud noví jedinci vyhovují, algoritmus se ukončí, v opačném 

případě opět začínáme výběrem nových jedinců [14]. 
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6.1 Algoritmus nastavení PID regulátoru 

 Na obrázku 11 lze vidět navržený algoritmus nastavování adaptivního PID 

regulátoru. Nejdříve se nastaví parametry regulátoru na nulové podmínky, poté si 

zvolíme čas t, neboli jak dlouho bude naše regulace trvat, žádanou hodnotu w(t), které 

chceme dosáhnout, konstantu k(t) a časovou konstantu T(t). 

 

Obr. 11 Algoritmus nastavení PID regulátoru 

 Cíl, jehož chceme dosáhnout je, aby se regulační odchylka e(t) blížila co nejvíc  

k nule. Na základě nastavení parametrů PD regulátoru a PI regulátoru se nám mění 

jejich akční veličiny. Celková akční veličina adaptivního regulátoru, pak je funkcí 

výstupu y(t). Jestliže regulační odchylka dosáhne našemu požadavku a blíží se nule, 
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můžeme proces ukončit, jestliže tomu tak není, pak pomocí evolučních metod účelové 

funkce generujeme nové parametry regulátoru.  

6.2 Testování proporcionální soustavy 

 Cílem bylo testovat adaptivní regulaci s využitím PID regulátoru a genetickými 

algoritmy. Nejdříve jsme si vybrali proporcionální soustavu, kde byl navržen adaptivní 

regulátor, který vychází ze struktury fuzzy PID. Pro naše testování jsme si vybrali právě 

tři přenosy soustavy proporcionálního charakteru, jednu soustavu prvního řádu a dvě 

soustavy druhého řádu: 

1. 𝐺 𝑝 =
𝑘

(𝑇𝑝 +1)
        (6.1) 

2. 𝐺 𝑝 =
𝑘

(𝑇𝑝 +1)2
        (6.2) 

3. 𝐺 𝑝 =
𝑘

 𝑇1 ∙𝑝+1 ∙(𝑇2 ∙𝑝+1)
       (6.3) 

 Na začátek je třeba znát, jak taková proporcionální soustava vypadá,  

jak ze základního vzorce vypočítat přenos soustavy, a následně přechodovou 

charakteristiku. 

 Základní výpočet přenosu proporcionální soustavy 1. řádu: 

𝑎1 ∙ 𝑦 , 𝑡 + 𝑎0 ∙ 𝑦 𝑡 = 𝑏0 ∙ 𝑢(𝑡)    (6.4) 

𝑎1 ∙ 𝑝 ∙ 𝑌 𝑝 + 𝑎0 ∙ 𝑌 𝑝 = 𝑏0 ∙ 𝑈(𝑝)    (6.5) 

𝑌 𝑝 ∙  𝑎1 ∙ 𝑝 + 𝑎0 = 𝑏0 ∙ 𝑈(𝑝)    (6.6) 

 Přenos soustavy je pak: 

𝐺 𝑝 =
𝑌(𝑝)

𝑈(𝑝)
=

𝑏0

𝑎1 ∙𝑝+𝑎0
=

𝑘

𝑇𝑝 +1
     (6.7) 

 kde:  

  k je zesílení soustavy a T časová konstanta. 

 Pokud chceme získat přechodovou charakteristiku, musíme dále vynásobit 

přenos soustavy 
1

𝑝
, poté nám vznikne obraz: 

𝐻 𝑝 =
𝑘

𝑇𝑝 +1
∙

1

𝑝
=

𝑘

𝑝∙ 𝑇𝑝 +1 
     (6.8) 

 Přechodovou funkci h(t), pak dostaneme převodem obrazu H(p) pomocí zpětné 

Laplaceovy transformace: 

ℎ 𝑡 = 𝑘 ∙  1 − 𝑒−
𝑡

𝑇       (6.9) 
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 Tato funkce následně bude tvořit jeden z našich výstupů z regulačního obvodu, 

kde se t nahradí akční veličinou. 

6.2.1 Regulace první proporcionální soustavy 

 Jako první byla testována proporcionální soustava prvního řádu: 

𝐺 𝑝 =
𝑘

(𝑇𝑝 +1)
              (6.10) 

 Pro výpočet výsledného výstupu yje zapotřebí nejdříve vytvořit obraz přenosové 

soustavy H(p), takže musíme vynásobit soustavu 
1

𝑝
 : 

𝐻 𝑝 =
𝑘

𝑝∙(𝑇𝑝+1)
      (6.11) 

 Z toho následně můžeme pomocí Laplaceovy transformace vytvořit 

přechodovou funkci h(t): 

ℎ 𝑡 =  1 − 𝑒
−𝑡

𝑇        (6.12) 

 Kde t nahradíme akční veličinou u.  

Testování PID regulátoru 

Tabulka 3 Nastavení parametrů soustavy a regulátoru prvního experimentu 

Parametry soustavy PD regulátor PI regulátor 

t k T w p d p i 

0,0 2,0 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 2,0 0,5 1,1 7,5 -32,1 132,2 -7,1 

0,5 2,0 0,5 1,1 -38,4 -56,0 22,2 -111,3 

1,0 2,0 0,5 1,1 24,1 36,9 -54,5 -6,0 

1,5 2,0 0,5 1,1 104,6 -0,6 -141,7 -104,8 

2,0 2,0 0,5 1,1 113,9 -18,7 -80,6 -103,6 

Tabulka 4 Výstupy regulátorů a soustavy prvního experimentu 

výstupy regulátoru Výstup vstupy regulátoru 

 PD du PI sum u u APID y e změna e 

0 0 0 0 0 1,100 0 

8,2 -7,8 -7,8 0,4 1,17053 -0,071 0,07053 

-1,2 9,4 1,6 0,4 1,080492 0,020 0,090038 

3,8 -5,0 -3,4 0,4 1,10712 -0,007 -0,02663 

-0,7 4,5 1,1 0,4 1,099827 0,000 0,007293 

-0,1 -0,6 0,5 0,4 1,111675 -0,012 -0,01185 

 

 V tabulkách 3 a 4 lze vidět průběh prvního testovacího experimentu, kde probíhá 

stabilizace zadané proporcionální soustavy prvního řádu. Pro zvolenou soustavu byly 

zvoleny základní vstupní parametry. Časová konstanta byla zvolena na hodnotu 0,5 bez 

její změny a žádaná hodnota 1,1.Tabulka 3 znázorňuje, jaké hodnoty musí mít PD a PI 
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regulátor, aby regulační odchylka v závislosti na akčních veličinách regulátoru byla 

nulová.  

 

 

Obr. 12 Časový průběh regulované a žádané veličiny 

 Na obrázku 12 je možné vidět, jak regulovaná veličina y(t) na začátku potřebuje 

čas k tomu, aby se ustálila. Až po 1 sekundě se opravdu začíná blížit k požadované 

hodnotě. 

 

Obr. 13 Časový průběh akční veličiny, regulační odchylky, a její změny 

 Z obrázku 13 lze vyčíst, jak v průběhu času jsou na sobě závislé regulační 

odchylka a změna regulační odchylky. Na začátku regulace je mezi nimi patrně velký 

rozdíl, protože je snaha o ustálení na počátku nejvyšší, poté už se pohybují hodnoty  
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v rámci setinách a tisícinách. V obrázku 13 je taky znázorněn průběh celkové akční 

veličiny. 

Tabulka 5 Nastavení parametrů soustavy a regulátoru druhého experimentu 

Parametry soustavy PD regulátor PI regulátor 

t k T w p d p i 

0,0 2,0 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 2,0 0,5 1,1 7,5 -32,1 132,2 -7,1 

0,5 2,0 0,5 1,1 -38,4 -56,0 22,2 -111,3 

1,0 2,0 0,5 1,1 24,1 36,9 -54,5 -6,0 

1,5 2,0 5,0 1,1 26,2 -162,4 -70,3 -182,5 

2,0 2,0 5,0 1,1 84,2 -108,7 200,0 86,6 

Tabulka 6 Výstupy regulátoru a soustavy druhého experimentu 

výstupy regulátoru Výstup vstupy regulátoru 

u PD du PI sum u u APID y e změna e 

0 0 0 0 0 1,100 0 

8,2 -7,8 -7,8 0,4 1,17053 -0,071 0,07053 

-1,2 9,4 1,6 0,4 1,080492 0,020 0,090038 

3,8 -5,0 -3,4 0,4 1,10712 -0,007 -0,02663 

4,1 3,2 -0,2 3,9 1,086398 0,014 0,020722 

-1,1 5,3 5,1 4,0 1,100165 0,000 -0,01377 

 

 Druhým testovacím experimentem (viz tabulka 5 a 6) byla opět stabilizace 

zadané proporcionální soustavy. Tentokrát proběhla změna časové konstanty 

proporcionální soustavy z hodnoty 0,5 na hodnotu 5, a to v průběhu stabilizace 

soustavy. Na obrázku 14 je znázorněn časový průběh regulované veličiny s žádanou 

hodnotou. 

 

Obr. 14 Časový průběh regulované a žádané veličiny 
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 Na obrázku 15 je znázorněn časový průběh regulační odchylky, její změna  

a zásah akční veličiny. Při změně časové konstanty proporcionální soustavy z hodnoty 

0,5 na hodnotu 5, lze vidět, jak se musel zvýšit zásah akční veličiny, aby regulační 

odchylka byla nulová. 

 

Obr. 15 Časový průběh akční veličiny, regulační odchylky, a její změny 
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 Třetím testovacím experimentem byla opět stabilizace zadané proporcionální 

soustavy, tentokrát se změnou žádané veličiny z hodnoty 1,1 na hodnotu 1,4 v průběhu 

stabilizace soustavy. Číselné charakteristiky jsou zobrazeny v tabulkách 7 a 8. 

Tabulka 7 Nastavení parametrů soustavy a regulátoru třetího experimentu 

Parametry soustavy PD regulátor PI regulátor 

t k T w p d p i 

0,0 2,0 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 2,0 0,5 1,1 7,5 -32,1 132,2 -7,1 

0,5 2,0 0,5 1,1 -38,4 -56,0 22,2 -111,3 

1,0 2,0 0,5 1,1 24,1 36,9 -54,5 -6,0 

1,5 2,0 0,5 1,4 -88,1 -75,0 -49,2 -8,0 

2,0 2,0 0,5 1,4 20,4 193,5 183,3 81,8 

Tabulka 8 Výstupy regulátoru a soustavy třetího experimentu 

výstupy regulátoru Výstup vstupy regulátoru 

u PD du PI sum u u APID y e změna e 

0 0 0 0 0 1,100 0 

8,2 -7,8 -7,8 0,4 1,17053 -0,071 0,07053 

-1,2 9,4 1,6 0,4 1,080492 0,020 0,090038 

3,8 -5,0 -3,4 0,4 1,10712 -0,007 -0,02663 

2,6 1,4 -2,0 0,6 1,400121 0,000 0,007 

1,4 1,3 -0,7 0,6 1,400423 0,000 -0,0003 

 

 Na obrázku 16 je znázorněn časový průběh regulované veličiny s žádanou 

hodnotou. 

 

Obr. 16 Časový průběh regulované a žádané veličiny 
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 Na obrázku 17 je znázorněn časový průběh regulační odchylky, její změna  

a zásah akční veličiny. Při změně žádané hodnoty proporcionální soustavy z hodnoty 

1,1 na hodnotu 1,4 lze vidět, jak se musel zvýšit zásah akční veličiny, aby regulační 

odchylka byla nulová a výstup soustavy se ustálil na žádané hodnotě. 

 

 

Obr. 17 Časový průběh akční veličiny, regulační odchylky, a její změny 

6.2.2 Regulace druhé proporcionální soustavy 

 Jako druhá byla testována proporcionální soustava druhého řádu: 

𝐺 𝑝 =
𝑘

(𝑇𝑝 +1)2
               (6.13) 

 Pro výpočet výsledného výstupu yje zapotřebí nejdříve vytvořit obraz přenosové 

soustavy H(p), takže musíme vynásobit soustavu 
1

𝑝
 : 

𝐻 𝑝 =
𝑘

𝑝∙(𝑇𝑝+1)2                (6.14) 

 Poté je zapotřebí dostat obraz H(p) do vhodného tvaru, abychom dokázali použít 

Laplaceovu transformaci. Pro výpočet jsme si zvolili hodnotu zesílení k = 1, a hodnotu 

časové konstanty T = 2: 

𝑘

𝑝∙(𝑇𝑝 +1)2
=  

𝐴

𝑝
+

𝐵

(𝑇𝑝+1)
+

𝐶

(𝑇𝑝+1)2              (6.15) 

1 = 4𝐴𝑝2 + 4𝐴𝑝 + 𝐴 + 2𝐵𝑝2 + 𝐵𝑝 + 𝐶𝑝             (6.16) 

𝐿−1  
1

𝑝
+

−2

2𝑝+1
+

−2

(2𝑝+1)2
                (6.17) 
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Z toho následně můžeme pomocí zpětné Laplaceovy transformace vytvořit 

přechodovou funkci h(t): 

ℎ 𝑡 = 1 − 𝑒−
1

2
𝑡 −

1

2
𝑡𝑒−

1

2
𝑡
             (6.18) 

 Kde t nahradíme akční veličinou u. Na obrázku 18 je graficky zobrazena daná 

přechodová funkce. 

 

Obr. 18 Přechodová charakteristika 

Testování PID regulátoru 

Tabulka 9 Nastavení parametrů soustavy a regulátoru experimentu 

Parametry soustavy PD regulátor PI regulátor 

t k T w p d p i 

0,0 1,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 1,0 2,0 0,5 -16,3 -81,9 -169,5 23,0 

0,5 1,0 2,0 0,5 5769,1 9709,1 11854,1 4617,4 

1,0 1,0 2,0 0,8 16837,3 -3546,6 13966,8 25601,0 

1,5 1,0 2,0 0,8 -3294,6 4519,9 -23446,8 7763,8 

2,0 1,0 2,0 0,8 -3850,1 -19729,6 11475,4 11719,0 
 

Tabulka 10 Výstupy regulátoru a soustavy experimentu 

výstupy regulátoru Výstup vstupy regulátoru 

u PD du PI sum u u APID y e změna e 

0 0 0 0 0 0,500 0 

-8,2 11,5 11,5 3,4 0,499269 0,001 -0,00073 

-2,9 -5,3 6,2 3,4 0,499861 0,000 -0,00059 

4,4 -4,7 1,5 6,0 0,800125 0,000 -0,00026 

-0,8 5,2 6,8 6,0 0,800617 -0,001 -0,00049 

12,1 -12,9 -6,1 6,0 0,79963 0,000 0,000987 
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 V tabulkách 9 a 10 lze vidět testovací experiment, kde probíhá stabilizace 

zadané proporcionální soustavy druhého řádu. Pro zvolenou soustavu byly zvoleny 

základní vstupní parametry. Časová konstanta byla zvolena na hodnotu 2, a žádaná 

hodnota 0,5. V průběhu stabilizace došlo ke změně žádané veličiny z 0,5 na 0,8, 

abychom viděli, zdali se výstup přizpůsobí, a v jakém měřítku. 

 Tabulka 9 znázorňuje, jaké hodnoty musí mít PD a PI regulátor, aby regulační 

odchylka v závislosti na akčních veličinách regulátoru byla nulová. 

 Na obrázku 19 je znázorněn časový průběh regulované veličiny s žádanou 

hodnotou. 

 

Obr. 19 Časový průběh regulované a žádané veličiny  

 Regulovaná veličina je téměř totožná s veličinou žádanou, to bývá způsobeno 

především tím, že meze pro regulační odchylku jsou opravdu přísně stanovené  

na hodnotu 0, a regulátor se při pevně stanovených mezích dokázal stabilizovat. Naopak 

meze, pro výběr vstupních hodnot PD a PI byly značně roztažené, a dosahovaly  

v řádech tisíců, jak lze vidět v tabulce 9. 
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Obr. 20 Časový průběh regulační odchylky, a její změny 

 
Obr. 21 Časový průběh akční veličiny 

 Na obrázku 20 je znázorněn časový průběh regulační odchylky, a její změna. Při 

změně žádané hodnoty proporcionální soustavy z hodnoty 0,5 na hodnotu 0,8 lze vidět 

na obrázku 21, jak se musel zvýšit zásah akční veličiny, aby regulační odchylka byla 

nulová a výstup soustavy se ustálil na požadované hodnotě. 

6.2.3 Regulace třetí proporcionální soustavy 

 Jako třetí byla testována proporcionální soustava druhého řádu: 

𝐺 𝑝 =
𝑘

 𝑇1 ∙𝑝+1 ∙(𝑇2 ∙𝑝+1)
     (6.19) 

 Pro výpočet výsledného výstupu yje zapotřebí nejdříve vytvořit obraz přenosové 

soustavy H(p), takže musíme vynásobit soustavu 
1

𝑝
 : 

𝐻 𝑝 =
𝑘

𝑝∙ 𝑇1∙𝑝+1 ∙(𝑇2 ∙𝑝+1)
     (6.20) 
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 Poté je zapotřebí dostat obraz H(p) do vhodného tvaru, abychom dokázali použít 

zpětnou Laplaceovu transformaci.Pro výpočet jsme si zvolili hodnotu zesílení k = 1, 

hodnotu časové konstanty T1 = 2 a T2 = 3: 

𝑘

𝑝∙ 𝑇1 ∙𝑝+1 ∙(𝑇2 ∙𝑝+1)
=  

𝐴

𝑝
+

𝐵

(2𝑝+1)
+

𝐶

(3𝑝+1)
   (6.21) 

1 = 6𝐴𝑝2 + 5𝐴𝑝 + 𝐴 + 3𝐵𝑝2 + 𝐵𝑝 + 2𝐶𝑝2 + 𝐶𝑝  (6.22) 

 Dostaneme hodnoty A = 1, B = 4, C = -9: 

𝐿−1  
1

𝑝
+

4

(2𝑝+1)
+

−9

(3𝑝 +1)
      (6.23) 

 Z toho následně můžeme pomocí zpětné Laplaceovy transformace vytvořit 

přechodovou funkci h(t): 

ℎ 𝑡 = 1 + 2𝑒−
1

2
𝑡 − 3𝑒−

1

3
𝑡
     (6.24) 

 Kde t nahradíme akční veličinou u. Na obrázku 22 je graficky zobrazena daná 

přechodová funkce. 

 

Obr. 22 Přechodová charakteristika 
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Testování PID regulátoru 

Tabulka 11 Nastavení parametrů soustavy a regulátoru experimentu 

Parametry soustavy PD regulátor PI regulátor 

t k T1 T2 w p d p i 

0,0 1,0 2,0 3,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 1,0 2,0 3,0 0,8 12,0 0,0 0,0 -2,5 

0,5 1,0 2,0 3,0 0,8 -8,3 -14,6 -14,6 14,6 

1,0 1,0 2,0 3,0 0,8 -3,1 -3,6 1,0 1,4 

1,5 1,0 2,0 3,0 0,4 -16428,2 -9714,9 11465,2 -8301,6 

2,0 1,0 2,0 3,0 0,4 19999,3 1968,5 20542,0 -25386,8 

 
Tabulka 12 Výstupy regulátoru a soustavy experimentu 

výstupy regulátoru Výstup vstupy regulátoru 

u PD du PI sum u u APID y e změna e 

0 0 0 0 0 0,800 0 

9,6 -2,0 -2,0 7,6 0,806499 -0,006 0,006499 

0,0 -0,2 -2,2 -2,2 0,792107 0,008 0,014393 

-0,1 0,0 -2,2 -2,2 0,800842 -0,001 -0,00874 

98,7 -93,2 -95,3 3,4 0,395342 0,005 0,005501 

104,0 -5,3 -100,6 3,4 0,398936 0,001 -0,00359 

 V tabulkách 11 a 12 lze vidět testovací experiment, kde probíhá stabilizace 

zadané proporcionální soustavy druhého řádu. Pro zvolenou soustavu byly zvoleny 

základní vstupní parametry. Časové konstanty byly zvoleny na hodnotu T1 = 2 a T2 = 3, 

a žádaná hodnota 0,8. V průběhu stabilizace došlo ke změně žádané veličiny z 0,8 na 

0,4, abychom viděli, zdali se výstup přizpůsobí, a v jakém měřítku. 

 Tabulka 11 znázorňuje, jaké hodnoty musí mít PD a PI regulátor, aby regulační 

odchylka v závislosti na akčních veličinách regulátoru byla nulová. 
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 Na obrázku 23 je znázorněn časový průběh regulované veličiny s žádanou 

hodnotou. 

 
Obr. 23 Časový průběh regulované a žádané veličiny 

 Regulovaná veličina se pohybuje v okolních mezích žádané hodnoty, dokud není 

žádaná hodnota změněna z 0,8 na hodnotu 0,4, pak trvá necelých 0,5s než se regulovaná 

veličina pohybuje okolo žádané hodnoty. Jak lze vidět v tabulce 11, při změně žádané 

hodnoty náhle vzrostou meze nastavení regulátorů PD a PI, až v řádech tisíců. Akční 

veličina v té době potřebuje vzrůst z -2,2 na 3,4, aby se regulační odchylka blížila nule. 

 Na obrázku 24 je znázorněn časový průběh regulační odchylky, a její změna.  

 

Obr. 24 Časový průběh regulační odchylky, a její změny 
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 Na obrázku 24 je znázorněn časový průběh regulační odchylky, a její změna. Při 

kompletní stabilizaci zadané proporcionální soustavy, avšak se změnou žádané veličiny 

z hodnoty 0,8 na hodnotu 0,4 v průběhu stabilizace, lze na obrázku 25 vidět,  

jak se chová akční veličina. 

 

Obr. 25 Časový průběh akční veličiny 

6.3 Testování integrační soustavy 

 Cílem bylo popsat testování adaptivní regulaci s využitím PID regulátoru  

a genetických algoritmů. U Dalšího testování jsme si vybrali integrační soustavu, kde 

byl navržen adaptivní regulátor, který opět vychází ze struktury fuzzy PID. Pro naše 

testování jsme si vybrali právě dva přenosy soustavy integračního charakteru, jednu 

soustavu prvního řádu a jednu soustavu druhého řádu: 

1. 𝐺 𝑝 =
𝑘

𝑝
         (6.25) 

2. 𝐺 𝑝 =
𝑘

𝑝2
         (6.26) 

 Na začátek je třeba znát, jak taková integrační soustava vypadá, jak ze 

základního vzorce vypočítat přenos soustavy, a následně přechodovou charakteristiku. 

 Základní výpočet přenosu integrační soustavy 1. řádu: 

𝑎1 ∙ 𝑦 , 𝑡 = 𝑏0 ∙ 𝑢(𝑡)      (6.27) 

𝑎1 ∙ 𝑝 ∙ 𝑌 𝑝 = 𝑏0 ∙ 𝑈(𝑝)     (6.28) 

 Přenos soustavy je pak: 

𝐺 𝑝 =
𝑌(𝑝)

𝑈(𝑝)
=

𝑏0

𝑎1 ∙𝑝
=

1

𝑇𝐼 ∙𝑝
     (6.29) 

 kde:  

  k je zesílení soustavy a TI časová konstanta. 
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 Pokud chceme získat přechodovou charakteristiku, musíme dále vynásobit 

přenos soustavy 
1

𝑝
, poté nám vznikne obraz: 

𝐻 𝑝 =
1

𝑇𝐼 ∙𝑝
∙

1

𝑝
=

1

𝑇𝐼 ∙𝑝2      (6.30) 

 Přechodovou funkci h(t), pak dostaneme převodem obrazu H(p) pomocí zpětné 

Laplaceovy transformace: 

ℎ 𝑡 =
1

𝑇𝐼
∙ 𝑡       (6.31) 

 Tato přechodová charakteristika je základ pro integrační soustavu. Každopádně 

pro náš experiment jsme si vybrali integrační soustavy s námi zvolenými parametry. 

Přenosové funkce jsme si zvolili dvě a na nich testovali nastavování PID regulátoru. 

6.3.1 Regulace první integrační soustavy 

 Jako první byla testována integrační soustava prvního řádu: 

𝐺 𝑝 =
𝑘

𝑝
       (6.32) 

 Pro výpočet výsledného výstupu y je zapotřebí nejdříve vytvořit obraz přenosové 

soustavy H(p), takže musíme vynásobit soustavu 
1

𝑝
 : 

𝐻 𝑝 =
𝑘

𝑝2       (6.33) 

 Z toho následně můžeme pomocí zpětné Laplaceovy transformace vytvořit 

přechodovou funkci h(t). Pro výpočet jsme si zvolili hodnotu zesílení k = 2, hodnotu 

časové konstanty TI = 0,5: 

ℎ 𝑡 =
1

𝑇𝐼
∙ 𝑡                 (6.34) 

 Kde t nahradíme akční veličinou u.  
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Testování PID regulátoru 

Tabulka 13 Nastavení parametrů soustavy a regulátoru experimentu 

Parametry soustavy PD regulátor PI regulátor 

t k T w p d p i 

0,0 2,0 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 2,0 0,5 1,1 0,0 -241,8 254,2 0,5 

0,5 2,0 0,5 1,1 300,0 16,9 -300,0 300,0 

1,0 2,0 0,5 1,1 82,0 83,0 -8,2 51,5 

1,5 2,0 0,5 0,5 8823734,5 72828027,0 -93781541,4 7695669,2 

2,0 2,0 0,5 0,5 0,0 -17506,2 0,0 0,0 
 

Tabulka 14 Výstupy regulátoru a soustavy experimentu 

výstupy regulátoru Výstup vstupy regulátoru 

u PD du PI sum u u APID y e změna e 

0 0 0 0 0 1,1000 0 

0,0 0,5 0,5 0,5 1,1 0,0000 -9,1E-14 

0,0 0,0 0,6 0,6 1,1 0,0000 -1,6E-10 

0,0 0,0 0,5 0,5 1,1 0,0000 6,7E-08 

5,5 -5,8 -5,2 0,3 0,500312 -0,0003 -0,00031 

5,5 0,0 -5,2 0,2 0,5 0,0000 0,000312 

 

 V tabulkách 13 a 14 lze vidět testovací experiment, kde probíhá stabilizace 

zadané integrační soustavy prvního řádu. Pro zvolenou soustavu byly zvoleny základní 

vstupní parametry. Časová konstanta byla zvolena na hodnotu TI = 2, a žádaná hodnota 

na 1,1. V průběhu stabilizace došlo ke změně žádané veličiny ze 1,1 na 0,5, abychom 

viděli, zdali se výstup přizpůsobí, a v jakém měřítku. 

 Tabulka 13 znázorňuje, jaké hodnoty musí mít PD a PI regulátor, aby regulační 

odchylka v závislosti na akčních veličinách regulátoru byla nulová. 
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 Na obrázku 26 je znázorněn časový průběh regulované veličiny s žádanou 

hodnotou. 

 

Obr. 26 Časový průběh regulované a žádané veličiny 

 Regulovaná veličina se pohybuje v okolních mezích žádané hodnoty, dokud není 

žádaná hodnota změněna ze 1,1 na hodnotu 0,5, pak trvá až 1s než se regulovaná 

veličina pohybuje okolo žádané hodnoty. Jak lze vidět v tabulce 13, při změně žádané 

hodnoty náhle vzrostou meze nastavení regulátorů PD a PI, až v řádech statisíců. Akční 

veličina v té době potřebuje změnit hodnotu z 0,5 na 0,3, aby se regulační odchylka 

blížila nule. 

 Na obrázku 27 je znázorněn časový průběh akční veličiny, regulační odchylky,  

a její změna.  

 

Obr. 27 Časový průběh akční veličiny, regulační odchylky, a její změny 
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 Z obrázku 27 můžeme vyčíst, že regulační odchylka a její změna jsou téměř 

totožné, pohybují se totiž v řádech deseti tisícinách. Na zásahu akční veličiny lze vidět, 

jak se pří změně žádané hodnoty ze 1,1 na 0,5 mění. 

6.3.2 Regulace druhé integrační soustavy 

 Jako první byla testována integrační soustava prvního řádu: 

𝐺 𝑝 =
𝑘

𝑝2
               (6.35) 

 Pro výpočet výsledného výstupu yje zapotřebí nejdříve vytvořit obraz přenosové 

soustavy H(p), takže musíme vynásobit soustavu 
1

𝑝
 : 

𝐻 𝑝 =
𝑘

𝑝3                 (6.36) 

 Z toho následně můžeme pomocí zpětné Laplaceovy transformace vytvořit 

přechodovou funkci h(t). Pro výpočet jsme si zvolili hodnotu zesílení k = 2, hodnotu 

časové konstanty TI = 0,5: 

ℎ 𝑡 =
1

2∙𝑇𝐼
∙ 𝑡2                   (6.37) 

 Kde t nahradíme akční veličinou u.  

Testování PID regulátoru 

Tabulka 15 Nastavení parametrů soustavy a regulátoru experimentu 

Parametry soustavy PD regulátor PI regulátor 

t k T w p d p i 

0,0 2,0 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 2,0 0,5 1,1 -16,6 8,1 -23,1 18,5 

0,5 2,0 0,5 1,1 -322245,4 29924,9 -141963,5 176207,5 

1,0 2,0 0,5 1,1 -515825,7 -4162,5 32770,3 -414828,0 

1,5 2,0 0,5 1,1 181803,8 -273769,5 -321470,5 179897,9 

2,0 2,0 0,5 0,6 96200,7 7369,3 -40000,9 -394754,9 

2,5 2,0 0,5 0,6 2800,9 2393,4 2393,4 2800,9 

 
Tabulka 16 Výstupy regulátoru a soustavy experimentu 

výstupy regulátoru Výstup vstupy regulátoru 

u PD du PI sum u u APID y e změna e 

0 0 0 0 0 1,100 0 

-18,3 20,4 20,4 2,1 1,099462 0,001 -0,00054 

-189,4 171,1 191,5 2,1 1,099802 0,000 -0,00034 

-100,5 -93,1 98,4 -2,1 1,099066 0,001 0,000736 

-31,8 -68,7 29,7 -2,1 1,099814 0,000 -0,00075 

12,4 -43,7 -14,0 -1,5 0,598719 0,001 0,001095 

6,2 6,2 -7,8 -1,5 0,599999 0,000 -0,00128 
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 V tabulkách 15 a 16 lze vidět testovací experiment, kde probíhá stabilizace 

zadané integrační soustavy druhého řádu. Pro zvolenou soustavu byly zvoleny základní 

vstupní parametry. Časová konstanta byla zvolena na hodnotu TI = 2, a žádaná hodnota 

na 1,1. V průběhu stabilizace došlo ke změně žádané veličiny ze 1,1 na 0,6, abychom 

viděli, zdali se výstup přizpůsobí, a v jakém měřítku. 

 Tabulka 15 znázorňuje, jaké hodnoty musí mít PD a PI regulátor, aby regulační 

odchylka v závislosti na akčních veličinách regulátoru byla nulová. Jak lze vidět, 

pohybujeme se ve stotisícinách. 

 Na obrázku 28 je znázorněn časový průběh regulované veličiny s žádanou 

hodnotou. 

 

Obr. 28 Časový průběh regulované a žádané veličiny 

 Z časového průběhu regulované a žádané veličiny, který lze vidět na obrázku 28, 

můžeme říct, že regulace je v rámci možností přesná a liší se v setinách, což z grafu, 

který je přesný na desetiny nepoznáme. 
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 Na obrázku 29 je znázorněn časový průběh akční veličiny, regulační odchylky,  

a její změna.  

 

Obr. 29 Časový průběh akční veličiny, regulační odchylky, a její změny 

 Z obrázku 29 můžeme vyčíst, že regulační odchylka a její změna jsou téměř 

totožné, pohybují se totiž v řádech deseti tisícinách. Na zásahu akční veličiny lze vidět, 

jak se pří změně žádané hodnoty ze 1,1 na hodnotu 0,6 mění. 

 Celkově bylo popsáno tedy 5 soustav, z toho tři soustavy proporcionálního 

charakteru, a dvě soustavy integračního charakteru. Pohybovali jsme se v soustavách 

prvního a druhého řádu.  

Tento algoritmus pro výpočet hodnot PD a PI regulátoru, s cílem o dosažení 

nulové regulační odchylky, použijeme jako hlavní pro prostředí MATLAB. 
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7 Realizace v prostředí MATLAB 

 Navržený algoritmus nastavování parametrů adaptivního regulátoru  

se strukturou fuzzy PID regulátoru s využitím evolučních algoritmů byl následně 

převeden do MATLABu. Jako evoluční metoda byl zvolen genetických algoritmus 

realizovaný funkcí ga().   

 K využití genetických algoritmů musíme nejprve zadat Fitness function  

a Numberofvariables. 

 Fitness function - cílem funkce je nalézt minimum. Fitness funkci musíme zadat 

ve formátu @fitnessfun, kde fitnessfun.m je M-file, který počítá Fitness funkci. Znak @ 

vytváří funkci, která určuje, že se jedná o Fitness funkci [15]. 

 V našem případě byla vytvořena následující fitness funkce, jejíž výstupní 

hodnotou je kvadrát regulační odchylky.   

function [z] = kriterium(x) 

 uapid=0; 

 y=k*(1-exp(uapid/T)); 

 em=e; 

 e=w-y; 

 upd=em*x(1)+de*x(3); 

 dupi=de*x(2)+em*x(4); 

 upi=dupi+A(6); 

 uapid=upd+upi; 

 y=k*(1-exp(uapid/T)); 

 em=e; 

 e=w-y; 

 de=e-em; 

 z = e^2; 

      end 

 

 Pro nastavování parametrů regulátoru byl vytvořen následující jednoduchý  

M-file, ve kterém je implementována funkce pro genetický algoritmus ga () obsahující 

vytvořenou fitness funkci.  

x(1)=0; x(2)=0; x(3)=0; x(4)=0; 

prompt = 'Zadana hodnota? '; 

w = input(prompt) 

prompt = 'Casova konstanta? '; 

T = input(prompt) 

prompt = 'Zesileni? '; 

k = input(prompt) 

prompt = 'Regulovat soustavu? (1/0)'; 

dotaz = input(prompt) 

w=1; T=2; k=2; dotaz=1; 

t=0; e=w; de=0; upi=0; uapid=0; 
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while dotaz==1 

  t=t+1; 

 [z]=kriterium(x) 

 [x fval]=ga(@kriterium,4) 

 upd=e*x(1)+de*x(3); 

 dupi=de*x(2)+e*x(4); 

 upi=dupi+upi; 

 uapid=upd+upi; 

 y=k*(1-exp(-uapid/T)); 

 em=e; 

     e=w-y; 

     de=e-em; 

    prompt = 'Zmena parametru? (1/0)'; 

    dotaz1 = input(prompt) 

 if dotaz1==1  

         prompt = 'Casova konstanta? '; 

         T = input(prompt) 

         prompt = 'Zesileni? '; 

         k = input(prompt) 

         prompt = 'Zadana hodnota? '; 

         w = input(prompt) 

        end 

     prompt = 'Regulovat soustavu? (1/0)'; 

     dotaz = input(prompt) 

end 

 

Parametry regulátoru jsou ve vektoru x.   

 Na obrázku 30 je ukázán průběh veličin regulačního obvodu – žádaná veličina 

(modrá) a regulovaná veličina (zelená) pro proporcionální soustavu 1. řádu,  na které 

byl program regulaceX.m testován.  
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Obr. 30 Znázornění výsledných průběhů regulace pomocí M-filuregulaceX.m 

 

 Z obrázku je patrné, že i přes drobné odchylky funkce ga() v Matlabu je schopna 

stanovit optimálně parametry regulátoru i při měnící se žádané veličině.  
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8 Závěr 

 Diplomová práce je zaměřená na adaptivní regulátory, a jejím účelem bylo 

seznámit se s metodami identifikace adaptivního řízení, základní parametrizací 

adaptivních regulátorů a ověření možnosti nastavování adaptivního PID regulátoru 

s fuzzy strukturou s využitím evolučních metod a navržený algoritmus realizovat 

v prostředí MATLAB. 

 V první části diplomové práce byly nastíněny metody identifikace, nově příchozí 

koncept Industry 4.0, pak adaptivní řídicí systémy, kde byly zmíněny adaptivní systémy 

založené na heuristickém přístupu, systémy s referenčním modelem MRAS  

a samočinně, se nastavující regulátory STC. Pro tuto práci, se pak dále zabýváme pouze 

systémy založenými na heuristickém přístupu, jelikož je to systém, který je podobný 

navrhnutému algoritmu nastavování parametru regulátoru. 

 Adaptivní regulátory, které se v praxi používají, jsou také stručně popsány,  

i jejich výpočet parametrů pomocí Ziegler-Nicholsova kritéria. 

 V druhé části diplomové práce bylo cílem ověřit možnost využití principů  

a metod umělé inteligence pro adaptivní regulaci, a ověřit možnost nastavování 

parametrů  adaptivního fuzzy PID regulátoru, který se skládá z paralelně připojených PI 

a PD složek. Testování je založeno na předpokladu, že v jednotlivých časových 

okamžicích je znám popis soustavy, který se mění dle změn soustavy.  

 V kapitole 5 je detailně popsána fuzzy regulace, a z jakých modulů se skládá.  

Při nastavování parametrů pomocí fuzzy přístupu bylo lepší si nejprve nastavit 

optimálně PD složku, a poté PI složku a společně je ladit.  

 V našem testování s využitím evolučních metod, pak dochází ke konkrétnímu 

nastavení vlastností a následnému hledání parametrů fuzzy regulátoru pro správnou 

regulaci regulovaných soustav na základě účelové funkce. Bylo testováno nastavování 

parametrů regulátoru na pěti soustavách, z toho tři soustavy byly proporcionálního 

charakteru, a dvě soustavy integračního charakteru. Proporcionální i integrační soustavy 

nabývají prvního a druhého řádu. 

 Návrh algoritmu nastavování parametrů adaptivního PID regulátoru s fuzzy 

strukturou, v našem případě vychází z adaptivních systémů založených na heuristickém 

přístupu. Cílem bylo nastavit adaptivní regulátor a provést testování regulátoru. V bloku 

pro výpočet parametrů, se pak nachází formy umělé inteligence založené na  

genetických algoritmech. 
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 Závěrem praktické části byly popsány tabulky vstupních a výstupních parametrů 

regulátoru. Následně z průběhu regulace byly popsány a vloženy grafy,  

kde je znázorněn průběh žádané veličiny, regulované veličiny, regulační odchylka,  

a její změna pro všech pět testovaných soustav. 

Polední kapitola je zaměřena na realizaci v programovém prostředí MATLAB. 

Z provedených experimentů vyplývá, že evoluční metody jsou využitelné pro 

nastavování parametrů adaptivních regulátorů a navržený algoritmus může být jednou 

z částí adaptačního mechanismu při adaptivní regulaci, a však pouze v případě, že 

součástí adaptačního mechanismu bude i algoritmus, pro adaptivní identifikaci 

soustavy. 
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