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Abstrakt 

Disertační práce je svým zaměřením orientována na výzkum a vývoj v oblasti 

znalostní adaptace konvenčních PID regulátorů. Hlavním cílem práce je návrh 

metodiky pro znalostní adaptaci regulátorů s ověřením implementovaných algoritmů 

na simulovaných i reálných regulovaných soustavách. Je definován obecný znalostní 

model adaptace, jehož funkčnost je ověřena na regulačním ději. 

Jádrem znalostního modelu jsou identifikační algoritmy sloužící k určování 

parametrů modelu regulované soustavy, efektivní řízení identifikačních algoritmů, 

algoritmy pro adaptaci parametrů konvenčního regulátoru na základě identifikované 

soustavy a metody určování kvality regulace. Funkčnost navržené metodiky je 

ověřena na praktických regulačních úlohách. 

Klíčová slova 

Znalostní adaptace, Identifikace, Model soustavy, Regulace, Řídicí systém. 

 

  



 

 

 

 

Abstract 

The thesis is focused on the research and development in knowledge 

adaptation of conventional PID controllers. The proposal of the methodology for the 

knowledge adaptation of controllers with verification of the implemented algorithms 

on simulated and real systems is the main purpose of the thesis. General knowledge 

model for the adaptation with verification during the control experiments is defined. 

Identification algorithms for determination of controlled system model 

parameters, effective control of the identification experiments and algorithms, 

algorithms for adaptation of the conventional PID controllers on the basis of the 

identified system and methods for determining of quality of regulation are the core 

of the knowledge adaptation model. The functionality of the proposed methodology 

has been verified in practical regulation experiments. 

Key words 

Knowledge adaptation, Identification, System model, Control, Control system. 
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1. Úvod 

1.1 Charakteristika tématu a cíle práce 

Disertační práce je svým zaměřením orientována do oblasti znalostní adaptace 

konvenčních PID regulátorů. Na tomto poli bylo publikováno velké množství 

nejrůznějších prací. Hlavním zamýšleným cílem práce je návrh metodiky pro 

znalostní adaptaci konvenčních regulátorů a její implementace do 

programovatelných automatů.  

 

1.1.1 Cíle práce a zvolené metody řešení 

K naplnění formulovaného zadání dizertační práce byly stanoveny a následně 

realizovaný následující dílčí cíle práce: 

 Návrh pravidel jazykového modelu expertního systému.  

 Návrh a implementace algoritmů aproximativního vyvozování.  

 Implementace procedur pro identifikaci přenosů regulovaných soustav. 

 Implementace procedur pro verifikaci identifikovaných modelů 

regulovaných soustav a implementace procedur pro stanovení kvality 

regulace. 

 Implementace PID regulátoru a implementace procedur pro stanovení 

parametrů PID regulátoru z identifikovaných přenosů regulovaných 

soustav.  

 Testování navrženého znalostního systému na simulovaných soustavách a 

reálné soustavě.  

V teoretické části disertační práce je definován obecný znalostní model 

adaptace, jehož funkčnost je v praktické části ověřena při řízení simulovaných a 

reálných soustavách. 

Účelem navrženého znalostního modelu je efektivní řízení identifikačních 

algoritmů sloužících k stanovení parametrů modelu regulované soustavy. Znalostní 

model také obsahuje pravidla pro adaptaci parametrů konvenčního regulátoru na 

základě identifikované soustavy a dále obsahuje pravidla a vyhodnocování metod 

stanovení kvality regulace. 
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2. Úvod do problematiky znalostní adaptace 

2.1 Znalostní systémy a expertní systémy 

Systémy umožňující řešit problémy na základě znalostí lze nazvat znalostní 

systémy. Jejich úkolem je podporovat řešení složitých problémů, které jsou řešitelné 

pomocí metod využívajících znalostí. Expertními systémy se pak nazývají takové 

znalostní systémy, které jsou určeny k řešení odborných problémů, vyžadujících 

často velmi úzce specializované znalosti. 

2.1.1 Znalostní systémy 

Znalostní systém tvoří tři složky: 

 Báze faktů, která odpovídá množině dat konvenčního systému.  

 Báze znalostí popisuje znalostní model, jak během hledání řešení měnit bázi 

faktů, dat. 

 Inferenční mechanismus je odvozovací algoritmus, vlastní program, který s 

využitím báze znalostí modifikuje bázi faktů, až nalezne požadované řešení 

úlohy. 

2.1.2 Expertní systémy 

Expertní systémy mají se znalostními systémy mnoho společného. Oba 

systémy vycházejí ze znalostí expertů a oba se snaží tyto znalosti nějakým způsobem 

uchovat a využívat. Expertní systémy jsou určeny k řešení problémů z odborných 

oblastí.  

Vzhledem k podobnosti obou systémů se ani architektura expertních systémů 

neliší od architektury znalostních systémů. 

I zde lze za základní složky považovat bázi znalostí, bázi faktů a inferenční 

mechanismus. 

2.2 Znalostní model a reprezentace pravidel expertního systému 

Znalostní systém je tvořen expertním systémem v reálném čase. Pravidla 

znalostního systému mají buď deklarativní charakter a jsou založeny na IF-THEN 

pravidlech s dopřednou nebo zpětnou inferencí, mohou však mít i charakter 

procedurální a být založeny na výpočtových algoritmech. 
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3. Metody identifikace soustav ve znalostních systémech 

Cílem identifikace je nalezení modelu reálné dynamické soustavy nebo 

systému, který by co nejpřesněji popisoval chování ve smyslu vnitřních funkčních 

závislostí mezi vstupními a výstupními veličinami. Identifikace je tedy proces 

ztotožnění modelu s objektem. 

3.1 Implementace identifikačních procedur 

Byla implementována sada funkcí a funkčních bloků pro programovatelné 

automaty SIMATIC Siemens S7 300/400. 

Implementované identifikační procedury jsou funkce pro ARX identifikaci 

řízeného systému modelem 1. řádu 2. řádu a 3. řádu. Všechny tři implementace 

obsahují nerekurzivní a rekurzivní verzi metody nejmenších čtverců. 

Ukázka použití funkčního bloku nerekurzivní identifikace pomocí přenosového 

systému prvního řádu je na obr. 1. 

 
Obr. 1 Nerekurzivní identifikace pomocí přenosového systému prvního řádu 
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3.2 Výpočtová náročnost implementovaných algoritmů z 

hlediska řízení v reálném čase 

Pro efektivní použití implementovaných algoritmů je nutné znát jejich 

výpočtovou náročnost, kterou je nutno zohlednit při návrhu znalostního řídicího 

systému tak, aby byl výpočetní čas PLC využit efektivně a identifikační algoritmy 

neodsunovaly do pozadí ostatní algoritmy nutné ke zpracování. Proto byly změřeny 

doby trvání nerekurzivních i rekurzivních implementovaných identifikačních 

algoritmů. 

Pro testování výpočtové náročnosti algoritmů bylo použito PLC S7 400 s CPU 

414-3XJ04-0AB0 V4.1.0. Výpočetní čas operace s datovým typem bit a word je v 

rámci tohoto PLC 60ns, pro aritmetickou operaci s číslem v pohyblivé desetinné 

čárce pak 180ns. 

Doba trvání identifikačního algoritmu, který lineárně závisí na množství 

datových vzorků určených k identifikaci, je na obr 2. 

Výpočetní čas algoritmu závisí na zvoleném řádu modelu (1., 2., 3. řád) a 

počtu datových vzorků určených k výpočtu. Obecně jsou nerekurzivní metody 

mnohem pomalejší než rekurzivní typ identifikace. Také více datových vzorků 

určených k identifikaci přináší zpomalení výpočetního času procedury. 

Pro reálné aplikace je tedy nutno vždy zvážit a nastavit potřebný počet 

uložených dat k identifikačnímu algoritmu a správně zvolit periodu spouštění 

identifikační procedury tak, aby byl výpočetní čas PLC využit efektivně s 

minimálními dopady na ostatní řídicí a měřicí algoritmy implementované v PLC. 

 

Obr. 2 Graf závislosti výpočtového času na počtu uložených vzorků pro 

identifikaci 
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4. Návrh regulátoru pro řízenou soustavu 

4.1 Hodnocení kvality regulace 

Z praktického hlediska jsou pro posouzení kvality regulace nejdůležitější dva 

ukazatele, a to doba regulace a relativní překmit (přeregulování). Rychlost nárůstu 

regulované veličiny se dá zhodnotit pomocí rychlosti odezvy. Je to doba, za kterou 

regulovaná veličina poprvé dosáhne ustálené hodnoty. Pro komplexní zhodnocení 

kvality regulačního děje jsou velmi vhodná integrální kritéria, která vyhodnocují 

regulační plochu. Je zřejmé, že čím bude regulační plocha menší, tím vyšší bude 

kvalita regulace. Pro zhodnocení kvality regulace lze použít různá kritéria: lineární 

regulační plochu (IE), absolutní regulační plochu (IAE), kvadratickou regulační 

plochu (ISE) nebo kritérium ITAE. 

Článek {cit:17} definuje další z možných hodnocení kvality regulace v 

uzavřené regulační smyčce.  

Je definováno měření oscilací, které je použito k detekci případné ztráty 

stability. Pro signál 𝑧 je definován 𝑁𝑤 jako počet vzorků pohybujícího se okna, pro 

které je počítána kvalita regulace signálu z. Použitím střední hodnoty signálu přes 

posunující se okno (1) je definováno měření oscilací (2) v uzavřeném regulačním 

obvodě. 

𝐸{𝑧(𝑘)} =
1

𝑁𝑤
∙ ∑ 𝑧(𝑘 − 1)𝑁𝑤−1

𝑖=0      (1) 

𝜙(𝑘) = 𝐸{|𝑧(𝑘)|} − 𝐸{𝑧(𝑘)}     (2) 

Článek {cit:17} dále definuje tzv. střední absolutní chybu predikce navrženého 

modelu regulované soustavy (3), kde 𝐺𝑖(𝑧) je právě uvažovaný model regulované 

soustavy. 

𝜀𝑖(𝑘) = 𝐸{|𝑦(𝑘) − 𝐺𝑖(𝑧) ∙ 𝑢(𝑘)|}    (3) 

Jestliže se označí aktuálně používaný model soustavy jako 𝐺0(𝑧) a nový model 

určený z právě vyhodnocených dat z dostupného pohybujícího se okna jako 𝐺1(𝑧), 

pak lze definovat relativní zlepšení přesnosti modelu jako (4). 

𝑔 = (
𝜀0

𝜀1
− 1) ∙ 100      (4) 

Jestliže je 𝑔 významně větší než nula, pak může být zlepšení kvality regulace 

dosaženo identifikováním nového modelu regulované soustavy. Jestliže je hodnota 𝑔 

blízká nule nebo záporná, pak aktuální model odpovídá a není potřeba nového 

identifikačního experimentu k získání nového modelu. 
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4.2 Metody adaptace regulátoru 

Výchozím bodem nastavování parametrů PID regulátorů je kromě 

algebraických metod jednoduchý experiment. Na jeho základě je vytvořen 

zjednodušený model systému. Z parametrů tohoto zjednodušeného modelu jsou 

vypočteny parametry regulátoru. Myšlenka automatizovat tento postup je více než 

přirozená a naprostá většina v současné době se vyskytujících číslicových 

průmyslových regulátorů je proto vybavena nějakým algoritmem pro samočinné 

nastavení parametrů regulátoru. 

Metody samočinného nastavení parametrů regulátoru lze dále třídit podle toho, 

zda pracují v otevřené nebo uzavřené smyčce. Při samočinném nastavování v 

otevřené smyčce je během nastavování rozpojena zpětná vazba a neprobíhá regulace. 

Nastavení je založeno na identifikačním experimentu provedeném se samotnou 

regulovanou soustavou. Při nastavování v uzavřené smyčce je naopak regulační 

funkce zachována a identifikace vychází buď z odezev na úmyslné změny žádané 

hodnoty, nebo bez jakéhokoli narušení regulačního děje pouze z jejích odezev na 

poruchové veličiny a změny žádané hodnoty, k nimž dochází během obvyklého 

provozu. 

Nastavení v otevřené smyčce je nejčastěji založeno na vyhodnocení 

přechodové charakteristiky regulované soustavy. Tento v principu asi nejjednodušší 

přístup je implementován v mnoha průmyslových regulátorech. 

4.2.1 Používané metody samočinného nastavení a adaptace 

parametrů regulátoru pomocí znalostních metod 

V oblasti adaptace parametrů regulátoru pomocí znalostních metod se ve velké 

míře využívá znalostního fuzzy přístupu. Na téma fuzzy expertních systémů neboli 

fuzzy supervizorů provádějících adaptaci parametrů regulátorů bylo publikováno 

mnoho prací.  

Většina z publikovaných prací se soustřeďuje na problematiku fuzzy 

supervizorů, které monitorují odezvy na skok řídicí veličiny a na základě získaných 

parametrů nastavují podle daných fuzzy pravidel parametry regulátorů. 
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5. Metody řešení a návrh znalostního systému 

5.1 Základní formulace 

Hlavním úkolem disertační práce je přispět k problematice znalostní adaptace 

vlastním přístupem implementace znalostních metod a dalších nutných procedur 

přímo do programovatelného automatu. V dnešní době je rychlost zpracování 

instrukcí programovatelných automatů na tak vysoké úrovni, že mnohdy již není 

nutno delegovat složitější a časově náročnější výpočtové algoritmy na vyšší úrovně 

řízení, které jsou v distribuovaných systémech řízení zpravidla charakteristické 

použitím počítačů s klasickými operačními systémy. 

Dizertační práce navazuje a rozvíjí problematiku představenou v {cit:17} a 

{cit:53}. Rozšiřuje oba zdroje ve smyslu jejich integrace a rozšíření o znalostní 

systém. 

V {cit:17} je představen komplexní řídicí systém s fuzzy supervizorem, který 

monitoruje kvalitu regulace. Následně na základě zhoršené kvality regulace iniciuje 

identifikační experiment. Regulovaná soustava je v rámci identifikačního 

experimentu vybuzena pomocí pseudobinárního šumového signálu. 

Knihovna funkčních bloků pro PLC ABB {cit:53} obsahuje komplexní 

funkční blok NOVATUNE pro identifikaci a syntézu konvenčního PID regulátoru. 

Regulovaná soustava je identifikována soustavou až 3. řádu. 

Výchozím schématem cílového řešení práce je navržené schéma expertního 

znalostního řídicího systému uvedeného na obr 3. 

 

Obr. 3 Schéma adaptivního řídicího systému 
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Nad základní regulační smyčkou s PID regulátorem a regulovanou soustavou 

je implementován supervizor – expertní znalostní systém. Supervizor v sobě 

zahrnuje dílčí funkcionality, mezi které patří: 

 Monitorování kvality regulace, detekování zhoršené kvality regulace. 

Prakticky je implementován znalostní systém, který na základě měřených dat 

vyhodnocuje kvalitu regulace v on-line režimu. 

 Určování parametrů modelu řízené soustavy. 

Znalostní systém při dostatečné excitaci regulační smyčky iniciuje 

identifikační experiment a na základě změřených dat se stanoví lokální model 

regulované soustavy. 

 Řízení identifikačního mechanismu. 

Identifikační mechanismus je v průběhu regulace řízen. Do úvahy je vzata míra 

excitace regulační smyčky a řád modelu soustavy. Na základě těchto informací je 

spouštěna identifikace nerekurzivní nebo rekurzivní metodou. 

 Syntéza regulátoru na základě identifikovaného modelu. 

Na základě identifikovaného modelu regulované soustavy jsou adaptovány 

parametry použitého PI/PID regulátoru. 

Z měřené akční veličiny a regulované veličiny jsou pomocí metod nerekurzivní 

a rekurzivní verze metody nejmenších čtverců určovány parametry lokálního modelu 

soustavy. 

Uvedená metodika je použitelná pro pomalejší statické soustavy (s časovými 

konstantami v řádu minimálně jednotek sekund), které je možno identifikovat 

modelem s přenosem regulované soustavy ve tvaru přenosů prvního až třetího řádu. 

Pro rychlejší regulované soustavy není možno zaručit rychlost identifikace a 

stanovení modelu v reálném čase při uvažované periodě vzorkování. Předpokládá se 

totiž, že programovatelný automat není vytížen jen tímto uvedeným adaptačním 

mechanismem, ale bude v rámci jednoho programu řešit i další algoritmické a 

sekvenční řídicí úlohy dané technologie.  

Pro potřeby analýzy regulace, diagnostiky celé znalostně-adaptační struktury a 

zobrazení procesních dat byla vytvořena komunikace PLC s nadřazeným 

vizualizačním systémem, obecná TCP-IP komunikace PLC-Matlab. 

Komunikace byla uzpůsobena tak, aby pokryla i zvýšené komunikační nároky 

aplikací, které je nutno spouštět v rychlejších cyklech programovatelného automatu. 

Pro uživatelsky přívětivé ovládání byl vytvořen tzv. GUI, který umožňuje 

jednoduché nastavení komunikace. 
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5.2 Pravidla expertního systému 

Pravidla expertního systému (5) – (8) jsou reprezentována jednotlivými 

pravidly, které se týkají identifikace, analýzy, syntézy a diagnostiky řídicího 

systému. 

 

𝑅1:   𝐼𝐹   (𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ < 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤𝑃𝑎𝑟)  𝑂𝑅  (𝐽 <

𝑒𝑝𝑠)  𝑇𝐻𝐸𝑁   𝑁𝑜𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛      (5) 

 

𝑅2:   𝐼𝐹   (𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ > 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤𝑃𝑎𝑟)   𝐴𝑁𝐷   (𝑁𝑜𝑛𝑅𝑒𝑐𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 <

𝑁𝑜𝑛𝑅𝑒𝑐𝑃𝑎𝑟)   𝑂𝑅   (𝑅𝑒𝑐𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝐵𝑒𝑠𝑡𝐹𝑖𝑡 < 𝐵𝑒𝑠𝑡𝐹𝑖𝑡𝑃𝑎𝑟)   𝑇𝐻𝐸𝑁   𝑁𝑜𝑛𝑅𝑒𝑐𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡 

        (6) 

 

𝑅3:   𝐼𝐹   (𝑁𝑜𝑛𝑅𝑒𝑐𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 > 𝑁𝑜𝑛𝑅𝑒𝑐𝑃𝑎𝑟)   𝐴𝑁𝐷   (𝑅𝑒𝑐𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝐵𝑒𝑠𝑡𝐹𝑖𝑡 >

𝐵𝑒𝑠𝑡𝐹𝑖𝑡𝑃𝑎𝑟)   𝑇𝐻𝐸𝑁   𝑅𝑒𝑐𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡      (7) 

 

𝑅4:   𝐼𝐹   (𝑔 > 𝑔𝑃𝑎𝑟)   𝑇𝐻𝐸𝑁   𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑃𝐼/𝑃𝐼𝐷    (8) 

 

Pravidlo 𝑅1 expertního systému vypíná identifikační algoritmus, když je 

aktuální délka pohybujícího se okna regulace menší, než je zadaná hodnota. 

Identifikační algoritmus se také vypíná při nedostatečném vybuzení regulované 

soustavy. Před znovuspuštěním identifikace je tedy nutno nejdříve naplnit datové 

bloky pro identifikaci novými procesními daty tak, aby identifikace dávala relevantní 

výsledky. Při vypnuté identifikaci jsou aktuální parametry modelu a z nich 

vypočtené parametry PI/PID regulátoru stejné jako v okamžiku před vypnutím 

identifikace. 

Podle pravidla 𝑅2 se spouští nerekurzivní identifikace daného řádu. V úvahu se 

bere aktuální délka pohybujícího se okna regulace, parametr 𝐵𝑒𝑠𝑡𝐹𝑖𝑡 určující 

přesnost identifikovaného modelu procesním datům uložených v datových blocích a 

aktuální počet úspěšných cyklů nerekurzivní identifikace. Pokud je aktuální počet 

úspěšných cyklů nerekurzivní identifikace větší než daný parametr, znalostní systém 

přepne z nerekurzivní na rekurzivní identifikaci podle pravidla 𝑅3. 

Spouštění výpočtu parametrů PI/PID se spouští podle pravidla 𝑅4. Přepočet je 

spuštěn, pokud relativní zlepšení přesnosti modelu definované jako (4) je větší, než 

určená hodnota. 
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6. Ověření znalostního systému na simulované soustavě 

6.1 Regulace simulované soustavy bez zapnuté readaptace 

Příklad regulačního děje se staticky zadanými parametry PID regulátoru 

regulující soustavu, u níž se v čase pozvolně mění parametry, je zobrazen na obr. 4. 

Přenos regulované soustavy do času 𝑇 = 200𝑠 je určen rovnicí (9). V čase 

𝑇 = 200𝑠 se přenos regulované soustavy (9) pozvolně mění na přenos (10). 

𝐺𝑠(𝑠) =
1,2

(1,5∙𝑠+1)∙(20∙𝑠+1)
     (9) 

𝐺𝑠(𝑠) =
1,6

(1,5∙𝑠+1)∙(16∙𝑠+1)
     (10) 

 

 

Obr. 4 Průběh regulace simulované soustavy s pozvolnou změnou parametrů 

bez zapnuté readaptace 

6.2 Regulace simulované soustavy s manuální readaptací 

Dalším krokem bylo manuální spuštění readaptace (obr. 5) s poklesem kvality 

regulace. 

Přenos regulované soustavy do času zhruba 𝑇 = 200𝑠  je dán rovnicí (9). V 

čase 𝑇 = 200𝑠 se přenos regulované soustavy (9) pozvolně mění na přenos (10). 

Zhruba v čase 𝑇 = 900𝑠 došlo k manuální readaptaci parametrů PI regulátoru 

na základě aktuálního modelu regulované soustavy. 
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Obr. 5 Průběh regulace simulované soustavy s pozvolnou změnou parametrů s 

manuální readaptací 

6.3 Regulace simulované soustavy se zapnutou readaptací 

Dalším krokem je zapnutí automatické readaptace PI regulátoru na základě 

poklesu kvality regulace (zapnutí pravidla 𝑅4 znalostního systému. 

Regulační děj se zapnutou readaptací PI regulátoru regulující soustavu, u níž se 

v čase mění parametry (z přenosu (9) na přenos (10)), je zobrazen na obr 6. 

 

Obr. 6 Průběh regulace simulované soustavy s pozvolnou změnou parametrů se 

zapnutou readaptací 
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Kvantitativní porovnání poklesu kvality regulace ukazuje obr. 8, který 

znázorňuje absolutní regulační plochu v pohybujícím se časovém okně. Druhým 

ukazatelem snížení kvality regulace je relativní přesnost modelu, která je zobrazena 

na obr. 7. V rámci procesu readaptace parametrů PI regulátoru dochází ke zlepšení 

přesnosti modelu a ke zmenšení absolutní regulační plochy. 

 
Obr. 7 Přesnost modelu simulované soustavy s pozvolnou změnou parametrů 

se zapnutou readaptací 

 
Obr. 8 Absolutní regulační plocha simulované soustavy s pozvolnou změnou 

parametrů se zapnutou readaptací 
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7. Ověření znalostního systému na reálné soustavě 

Druhým příkladem testování expertního systému je regulace výšky hladiny v 

nádrži. Tato soustava je nelineární soustavou prvního řádu. 

7.1 Matematický model soustavy 

Uvažujme dynamický systém závislosti výšky hladiny 𝑙 kapaliny na 

přitékajícím množství 𝑄1 v nádrži s volným odtokem otvorem u dna nádrže. Při 

měnícím se průtoku 𝑄1 se bude zřejmě dynamicky měnit i hladina 𝑙 kapaliny v 

nádrži. 

Konečný vztah, nelineární diferenciální rovnice vyjadřující závislost výstupní 

veličiny 𝑙(𝑡) na vstupní veličině 𝑄1(𝑡) dynamického systému, je definován 

v rovnici (11). 

𝑆1 ∙
𝑑𝑙(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑆2 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝑙(𝑡) = 𝑄1(𝑡)    (11) 

Diferenciální rovnice pro výšku hladiny v nádrži je nelineární. V automatizaci 

a regulační technice se často používá linearizace, protože u lineárních modelů lze s 

výhodou použít Laplaceovou transformaci a celé řady dalších metod, které neplatí 

pro nelineární modely. 

Úpravou (11) linearizací získáme (12). 

2∙𝑆1

𝑆2∙√2∙𝑔
∙

𝑑𝑙(𝑡)

𝑑𝑡
+ Δ𝑙(𝑡) =

2∙√𝑙𝑢

𝑆2∙√2∙𝑔
∙ Δ𝑄1(𝑡)    (12) 

Lze definovat proporcinální zesílení (13) a časovou kontantu (14). 

𝑘 =
2∙√𝑙𝑢

𝑆2∙√2∙𝑔
       (13) 

𝑇 =
2∙𝑆1

𝑆2∙√2∙𝑔
       (14) 

Po úpravách lze psát (15). 

𝑇 ∙
𝑑𝑙(𝑡)

𝑑𝑡
+ Δ𝑙(𝑡) = 𝑘 ∙ Δ𝑄1(𝑡)     (15) 

Výsledek je potom (16) a (17). 

Δ𝐿(𝑠) =
𝑘

𝑇∙𝑠+1
∙ Δ𝑄1      (16) 

𝐺(𝑠) =
𝑘

𝑇∙𝑠+1
=

Δ𝐿(𝑠)

Δ𝑄1(𝑠)
      (17) 

Diferenční rovnici lze určit z rovnice diferenciální pomocí diskretizace (18). 

𝑙(𝑘 ∙ 𝑇𝑆) = 〈
−

𝑆2
𝑆1

∙𝑇𝑆∙√2∙𝑔+√2∙𝑔∙(
𝑆2
𝑆1

∙𝑇𝑆)
2

+4∙{
𝑇𝑆
𝑆1

∙𝑄1(𝑘∙𝑇𝑆)+𝑙[(𝑘−1)∙𝑇𝑆]}

2
〉2  (18) 
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7.2 Regulace reálné soustavy se změnou přenosu regulované 

soustavy 

Znalostní model byl otestován na reálném dynamickém systému závislosti 

výšky hladiny 𝑙 kapaliny na přitékajícím množství 𝑄1(𝑡) v nádrži s volným odtokem 

otvorem u dna nádrže. 

Voda je do nádrže čerpána čerpadlem v dané konfiguraci bez možnosti 

regulace otáček. 

Přítok vody do nádrže je regulován elektrickým proporcionálním ventilem a 

soustavou ručních ventilů. 

Pro nastavení parametrů použitého PI regulátoru na základě parametrů 

identifikovaného modelu regulované soustavy je použita Chien-Hrones-Reswick 

metoda. 

7.2.1 Regulace reálné soustavy bez zapnuté readaptace 

Příklad regulačního děje se staticky zadanými parametry PI regulátoru regulují 

soustavu, u níž se v čase pozvolně mění parametry, je zobrazen na obr. 9. 

V čase $T = 420s$ se přenos regulované soustavy mění v závislosti na přivření 

odtokového ventilu. Proporcionální zesílení a časová konstanta přenosu regulované 

soustavy na základě této změny pozvolna rostou. 

 

Obr. 9 Průběh regulace reálné soustavy se změnou parametrů bez zapnuté 

readaptace  
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7.2.2 Regulace reálné soustavy se zapnutou readaptací 

Dalším bodem bylo zapnutí adaptace PI regulátoru na základě poklesu kvality 

regulace. 

Regulační děj se zapnutou readaptací PI regulátoru regulující soustavu, u níž se 

v čase mění parametry, je zobrazen na obr. 10. 

V čase 𝑇 = 400𝑠 se přenos regulované soustavy mění v závislosti na přivírání 

odtokového ventilu. Proporcionální zesílení a časová konstanta přenosu regulované 

soustavy na základě této změny rostou. 

Parametry PI regulátoru během regulace jsou zobrazeny na obr. 11. Parametry 

PI regulátoru jsou přepočteny při poklesu kvality regulace, tedy při zvýšení absolutní 

chyby predikce. 

Při změně přenosu regulované soustavy dochází ke zhoršení kvality 

regulačního děje. Kvantitativní porovnání poklesu kvality regulace ukazuje obr. 12, 

který znázorňuje absolutní regulační plochu v pohybujícím se časovém okně. 

Druhým ukazatelem snížení kvality regulace je relativní přesnost modelu, která je 

zobrazena na obr. 13. 

Na obr. 14 jsou pak ukázány složky akční veličiny v porovnání s celkovou 

akční veličinou a skutečným přítokem do nádrže. 

 

Obr. 10 Průběh regulace reálné soustavy se změnou parametrů se zapnutou 

readaptací 
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Obr. 11 Parametry regulátoru reálné soustavy se změnou parametrů se 

zapnutou readaptací 

 

 

Obr. 12 Absolutní regulační plocha reálné soustavy se změnou parametrů se 

zapnutou readaptcí 
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Obr. 13 Přesnost modelu reálné soustavy se změnou parametrů se zapnutou 

readaptcí 

 

 
Obr. 14 Akční veličina a její složky regulace reálné soustavy se změnou 

parametrů se zapnutou readaptací 
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8. Závěr 

8.1 Zhodnocení výsledků 

V předložené doktorské disertační práci je zpracována problematika analýzy a 

syntézy klasických regulátorů s využitím znalostních přístupů a znalostně 

orientovaných pravidlových systémů k jejich identifikaci a adaptaci. 

Disertační práce svými výstupy přispívá k problematice použití znalostních 

metod v části identifikace průběhu regulace při monitorovacích funkcích a následně 

v části syntézy a adaptace konvenčního PID regulátoru. 

Příspěvkem práce v teoretické oblasti je návrh a odladění on-line 

identifikačního a adaptačního pravidlového znalostního systému. Původním řešením 

a příspěvkem v praktické části je implementace vlastního znalostního expertního 

systému do programovatelného automatu a otestování jeho funkce na simulovaných 

a reálných soustavách. 

Praktická část práce obsahuje v rámci navrženého expertního systému 

implementaci algoritmů pro identifikaci modelů regulované soustavy z měřených 

dat, implementaci znalostního modelu pro vyhodnocování monitorovacích funkcí a 

implementaci adaptace parametrů konvenčního PID regulátoru v programovatelném 

automatu. 

Navržený znalostní systém dokáže reagovat na změny parametrů regulované 

soustavy readaptací parametrů klasického PID regulátoru na základě aktuálního 

modelu regulované soustavy. 

Byly otestovány případy se skokovou změnou a pozvolnou změnou parametrů 

regulované soustavy. Na základě praktických testů lze obecně říci, že skoková 

změna parametrů regulované soustavy přináší pro znalostní systém větší komplikace. 

To platí hlavně pro identifikační algoritmy. Při skokové změně parametrů 

regulované soustavy trvá určitý čas, než identifikační algoritmus správně identifikuje 

změnu parametrů regulované soustavy. Při větších a skokových změnách parametrů 

regulované soustavy dochází dokonce k numerické nestabilitě identifikačních 

algoritmů. Znalostní systém pak reaguje vypnutím identifikace až do okamžiku, kdy 

znovu dojde k numerické stabilitě identifikace. To má za následek odsunutí 

readaptace parametrů PID regulátoru do doby, kdy je opět obnovena numerická 

stabilita identifikačních algoritmů. 
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8.2 Využitelnost výsledků v praxi 

Navržený znalostní systém může nalézt své uplatnění v praxi tam, kde se na 

regulaci kladou zvýšené požadavky z hlediska kvality regulace při řízení 

regulovaných soustav s parametry měnícími se v čase (stárnutím komponent, změny 

fyzikálních vlastností apod.) při použití konvenčního PID regulátoru. Znalostní 

systém umožňuje efektivní řízení algoritmů pro identifikaci modelů regulované 

soustavy a adaptaci parametrů konvenčního PID regulátoru v programovatelném 

automatu. 

Rovněž je možné použít i jednotlivé procedury navrženého expertního systému 

zcela samostatně. Funkční blok PID regulátoru, jehož základ byl implementován 

autorem v rámci diplomové práce, používá firma Ingeteam a.s. ve svých komerčních 

aplikacích již několik let. Autorem byl navržen a implementován tzv. fuzzy gain 

schedulling ve spojení s implementovaným konvenčním PID regulátorem v rámci 

projektu rekonstrukce řízení hladiny v krystalizátorech na zařízení kontinuálního 

odlévání na ZPO2 v Třineckých železárnách. 

Procedury pro identifikaci soustav je možné použít pro informativní zjištění 

modelu přenosu regulované soustavy a tento model použít pro off-line a jednorázový 

návrh parametrů regulátoru. 

Jedním z dalších možných rozšíření této práce v oblasti znalostní adaptace by 

mohlo být použití identifikačních metod a procedur pro syntézu regulátoru 

založených na znalostních metodách. 
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