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Abstrakt— Článok sa zaoberá aplikáciou dvoch vybraných 
nelineárnych metód riadenia pre reguláciu pohonárskych ko
plexov a porovnaním obidvoch metód predovšetkým z hľadiska 
základných požiadaviek riadenia ako je dynamika, 
invariantnosť, robustnosť, autonómnosť, ale aj z hľadiska celk
vej štruktúry a zložitosti návrhu regulátora. Vlastnosti navrhn
tých regulátorov boli overené číslicovou simuláciou v programe 
Matlab. Na záver boli dosiahnuté výsledky analyzované a poro
nané, čo viedlo k záveru pre oblasť aplikovateľnosti jednotlivých 
metód pre rôzne typy pohonárskych komplexov alebo elektri
kých pohonov. 

Kľúčové slová—pohonársky komplex, kontinuálna linka, 
II.Ljapunovova metóda, fuzzy systém 

Abstract— The article is dealing with applying of two selected 
nonlinear control methods for control of complex drives and 
comparison of both methods not only from the point of the co
trol elementary requirements such as the dynamics, invarian
robustness, autonomy, but also from the point o
overall structure and its complexity. Properties of the proposed 
controllers have been verified by simulation by means of the 
MATLAB programming package. Finally, the results were 
analyzed and compared, leading to a conclusion on the 
applicability of individual methods for different types of 
drives or electric drives. 

Keywords—complex drive, continuous line, II. Lyapunov 
method, fuzzy system 

I. ÚVOD 

Pohonársky komplex predstavuje viacpohonový systém 
navzájom zviazaný pásom materiálu, prostredníctvom ktorého 
sa jednotlivé pohony navzájom ovplyvňujú. V technickej praxi 
sa často môžeme stretnúť s požiadavkou ich regulácie, pričom 
z hľadiska riadenia sú takéto komplexy zložité nelineárne 
mnohoparametrové systémy [1-3]. Cieľom tohto príspevku je 
aplikácia dvoch vybraných nelineárnych metód riadenia na 
reguláciu pohonárskych komplexov a porovnanie obidvoch 
metód predovšetkým z hľadiska základných požiadaviek
nia ako je dynamika, invariantnosť, robustnosť, autonómnosť, 
ale aj z hľadiska zložitosti návrhu, či celkovej štruktúry r
gulátora. 

Z dôvodu celkom odlišného prístup k riešeniu problémov 
riadenia dynamických systémov. boli pre riadenie p
honárskych komplexov vybrané dve nelineárne metódy riad
nia: II. Ljapunovova metóda a fuzzy riadenie. II.
metóda vychádza ako väčšina klasických metód riadenia 
z matematického popisu daného systému a 
blokových prenosov alebo stavového popis
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riešeniu problémov 
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omplexov vybrané dve nelineárne metódy riade-
fuzzy riadenie. II. Ljapunovova 

metóda vychádza ako väčšina klasických metód riadenia 
 to buď vo forme 

blokových prenosov alebo stavového popisu vychádzajúceho 

z diferenciálnych rovníc. Metóda fuzzy riadenia nevyžaduje 
matematický popis riadeného systému, vychádza z
vistického popisu, kde sa dôraz kladie predovšetkým na získ
vanie kvalitatívnych vlastností riadených systémov.

II. POPIS POHONÁRSKEHO KOMPLEX
REGULOVANEJ SÚSTAVY

Typickými predstaviteľmi pohonárskych komplexov sú 
kontinuálne linky pre ťahové spracovanie kontinuálneho toku 
materiálu (napr. pásov plechu, rúr, papierenské a tlačiarenské 
linky a pod.) v oblasti pružných ale
čím sa ovplyvňujú jeho mechanické vlastnosti.
nej časti kontinuálnej linky s dvoma pracovnými 
zanými pásom materiálu, ktorý predstavuje priamu mechanickú 
pružnú väzbu medzi nimi je na 
skladá sa z jednosmerných motorov 
z tranzistorových impulzových meničov 
vodovku j poháňajú pracovné valce linky, ktorých obvodové 
rýchlosti sú v1, v2. Ťah v páse materiálu medzi dvoma strojmi je 
F. 

Obr. 1. Štruktúra strednej časti kontinuálnej linky

Hlavné poruchy linky predstavujú ťahy pred a za 
uvažovanou časťou linky, ktoré ovplyvňujú prvý a druhý p
hon (Fp and Ff). Odozvy linky na skokové zmeny vstupov sú 
ukázané na Obr.2. Vidíme, že kontinuálna link
“rýchly” ťahový a pomalý “rýchlostný” podsys
dva podsystémy  sa návzájom ovplyvňujú, to znamená, že 
system je neautonómny.  

Ťah v páse materiálu F v úse
a rýchlosť v2 = v druhého pracovného valca
regulované veličiny kontinuálnej linky. 
gulácie strednej časti kontinuálnej linky sú
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diferenciálnych rovníc. Metóda fuzzy riadenia nevyžaduje 
matematický popis riadeného systému, vychádza z jeho ling-

tického popisu, kde sa dôraz kladie predovšetkým na získa-
vanie kvalitatívnych vlastností riadených systémov. 

POHONÁRSKEHO KOMPLEXU AKO 
REGULOVANEJ SÚSTAVY 

Typickými predstaviteľmi pohonárskych komplexov sú 
y pre ťahové spracovanie kontinuálneho toku 

materiálu (napr. pásov plechu, rúr, papierenské a tlačiarenské 
linky a pod.) v oblasti pružných alebo plastických deformácií, 
čím sa ovplyvňujú jeho mechanické vlastnosti. Štruktúra stred-

dvoma pracovnými valcami zvia-
zanými pásom materiálu, ktorý predstavuje priamu mechanickú 

je na Obr. 1. Kontinuálna linka sa 
jednosmerných motorov JM napájaných 

tranzistorových impulzových meničov TM. Motory cez pre-
poháňajú pracovné valce linky, ktorých obvodové 

páse materiálu medzi dvoma strojmi je 

 
ednej časti kontinuálnej linky 

Hlavné poruchy linky predstavujú ťahy pred a za 
uvažovanou časťou linky, ktoré ovplyvňujú prvý a druhý po-

). Odozvy linky na skokové zmeny vstupov sú 
, že kontinuálna linka obsahuje 

y” ťahový a pomalý “rýchlostný” podsystém, a že tieto 
dva podsystémy  sa návzájom ovplyvňujú, to znamená, že 

v úseku medzi pracovnými valcami 
druhého pracovného valca predstavujú hlavné 

lované veličiny kontinuálnej linky. Základné ciele re-
gulácie strednej časti kontinuálnej linky sú zabezpečiť: 



 

 odväzbenie prenosových kanálov rýchlosti a ťahu, t.j. 
zabezpečenie autonómnosti riadenia ťahov a
kontinuálnej linky;  

 eliminovanie vplyvu aditívnych porúch, t.j. 
zabezpečenie invariantnosti kontinuálnej linky;

 robustnosť systému voči zmenám vlastností spr
covávaného materiálu, pracovného bodu 
linky; 

 požadovanú dynamiku prechodových dejov

Obr. 2. Odozvy regulovaného systému

III. II. LJAPUNOVOVA METÓDA

II. Ljapunovova metóda sa zaoberá vyšetrovaním stability 
systému diferenciálnych rovníc, ktorý môžeme v stavovom 
priestore popísať v tvare : 

 �� = �(�(�), �) 

kde x(t) je n-rozmerný stavový vektor premenných, 
vzhľadom ku ktorým vyšetrujeme stabilitu systému (1). Nulové 
riešenie x(t) = 0 uvedeného systému je asymptoticky stabilné, 
ak existuje Ljapunovova funkcia V(x(t), t)
v nejakom okolí nulového riešenia, ktorej derivácia je v okolí 
nulového riešenia záporne definitná.  

Názorná predstava Ljapunovovej stability pre jednoro
mený systém je zobrazená na obr.3. 

Obr. 3. Názorná predstava Ljapunovovej stability

Je zrejmé, že Ljapunovova funkcia predstavuje akúsi 
obálku stavov systému, ktorého stabilitu vyšetrujeme.
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Je zrejmé, že Ljapunovova funkcia predstavuje akúsi 
obálku stavov systému, ktorého stabilitu vyšetrujeme. 

IV. APLIKÁCIA II. LJAPUNOVOVEJ METÓDY NA REG
STREDNEJ ČASTI KL

Elektrický pohon môžeme popísať v stavovom priestore 
rovnicou 

 �� = �(�, �)�

kde x je stavový vector systému, 
matica systému, B je matica vstupov a 
porúch. 

Pretože cieľom regulácie elektrického pohonu nie je nulový 
stav stavového vektora x, ale nulový stav jeho regulačnej 
odchýlky od žiadaných hodnôt, je výhodné voli
veličiny systému odchýlky stavového vektora 
hodnôt a rovnako stabilitu vyšetrovať vzhľadom na tieto 
odchýlky. Žiadané hodnoty pre stavový vektor 
predpísať pomocou tzv. referenčného modelu, ktorý predst
vuje lineárny systém v tvare 

 dx� = A�

kde w je vector žiadaných hodnôt.
Stavová odchýlka medzi referenčným modelom a regul

vaným systémom je v tvare 

 � = �

Ljapunovova funkcia, od ktorej závisí výsledná štruktúra 
systému s referenčným modelom, sa volí najčastejšie ako 
zvážená kvadratická forma stavov systému, pretože je p
zitívne definitná a jednoduchá. 

Do tejto skupiny patrí aj Ljapunovova funkcia uvedená 
v [4], ktorá má tvar 

 � = ���� + ∑�
���

V tejto Ljapunovovej funkcii vystupujú aj zložky závislé od 
štruktúry regulátora, pretože uvažujeme systém doplnený aj 
o regulátor. Vhodnou voľbou týchto zložkiek môžeme potom 
zabezpečiť, aby Ljapunovova funkcia
Ljapunovovej vety a tým zabezpečiť stabilitu rozšíreného 
systému ako celku. 

To znamená, že v tejto rovnici sú 
i-tý prvok vektora stavovej odchýlky, pre ktorú platí:

 �� = ∑�
�

pričom pki sú príslušné prvky of symmetric positive definite 
matrice P, ktorá je riešením maticovej Ljapunovovej rovnice:
 ��

� � + �

Prvky kompenzačného vektora (compensating vector) 
ktorý kompenzuje všetky parametrické aj adití
v systéme majú tvar 

 �� = ∫���

Stabilná štruktúra systému s referenčným modelom podľa 
II.Ljapunovovej metódy je uvedená na
znázornené jej možné modifikácie b

Regulovaným systémom je stredná časť ko
ktorej matematický popis vo forme blokovej schémy je uv
dený na obr.5. Parametre kontinuálnej linky, motorov 
a spracovávaného materiálu sú uvedené v 

2453-8981, ročník/vol. 2, číslo/no. 3 

OVOVEJ METÓDY NA REGULÁCIU 
STREDNEJ ČASTI KL 

Elektrický pohon môžeme popísať v stavovom priestore 

)� + �(�, �)� +v (2) 

je stavový vector systému, u je vector vstupov, A je 
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veličiny systému odchýlky stavového vektora x od želaných 

rovnako stabilitu vyšetrovať vzhľadom na tieto 
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je vector žiadaných hodnôt. 
medzi referenčným modelom a regulo-

�� − � (4) 

ktorej závisí výsledná štruktúra 
referenčným modelom, sa volí najčastejšie ako 

zvážená kvadratická forma stavov systému, pretože je po-
 

j Ljapunovova funkcia uvedená 

�

��
� (−�� + ������)

� (5) 

tejto Ljapunovovej funkcii vystupujú aj zložky závislé od 
štruktúry regulátora, pretože uvažujeme systém doplnený aj 

regulátor. Vhodnou voľbou týchto zložkiek môžeme potom 
zabezpečiť, aby Ljapunovova funkcia vyhovovala podmienkam 
Ljapunovovej vety a tým zabezpečiť stabilitu rozšíreného 

tejto rovnici sú ii kladné čísla a zi je 
tý prvok vektora stavovej odchýlky, pre ktorú platí: 

�����
�
���  (6) 

sú príslušné prvky of symmetric positive definite 
, ktorá je riešením maticovej Ljapunovovej rovnice: 

��� = −� (7) 

Prvky kompenzačného vektora (compensating vector) k, 
ktorý kompenzuje všetky parametrické aj aditívne poruchy 

�� + ������ (8) 

Stabilná štruktúra systému s referenčným modelom podľa 
II.Ljapunovovej metódy je uvedená na obr.4, kde sú čiarkovane 
znázornené jej možné modifikácie bližšie popísané v [5]. 

Regulovaným systémom je stredná časť kontinuálnej linky, 
ktorej matematický popis vo forme blokovej schémy je uve-

e kontinuálnej linky, motorov 
spracovávaného materiálu sú uvedené v Dodatku.  



 

Obr. 4. Regulačná štruktúra s referenčným modelom

Obr. 5. Bloková schéma strednej časti kontinuálnej linky

Návrh referenčného modelu pre strednú časť 
linky vychádza z myšlienky odväzbenia jednotlivých pren
sových kanálov regulovaných veličín. Preto vo
model zložený z dvoch autonómnych podsystémov, ťahového 
a rýchlostného. Z toho dôvodu majú výsledné matice 
referenčného modelu kvázidiagonálny tvar 

 ��� = �
�� �
� ��

� �� + �
�� 0
0 �

Z blokového popisu kontinuálnej linky (
že referenčný model ťahového podsystému bude sústava 2. 
rádu a rýchlostného podsystému sústava 1. rádu. 
referenčný model (9) je lineárny system, na ktorý nepôsobia 
žiadne poruchy, pre určenie jeho parametrov môžeme použiť 
ľubovoľnú lineárnu metódu. Dynamické vlastnosti jedno
livých podsystémov referenčného modelu (9) sú stanovené tak, 
aby neboli prekročené reálne fyzikálne možnosti kontinuálnej 
linky, čo by mohlo spôsobiť nežiadúce kmity regulovaného 
systému. 

Štruktúra výsledného regulátora pre jednotlivé podsystémy 
kontinuálnej linky je uvedená na obr.6, vý
regulácie je zhodná so štruktúrou na obr.4. Konkrétne param
tre navrhnutého referenčného modelu a regulátora sú uvedené v 
Dodatku. 

Vlastnosti navrhnutej štruktúry regulátora boli overené 
číslicovou simuláciou v programovom balíku Matlab.

Na obrázku 7 sú výsledky získané simuláciou, z
zrejmé, že regulátor zabezpečí okrem požadovanej dynamiky aj 
kvalitnú autonómnosť a tiež invariantnosť regulovaného 
systému na pôsobenie hlavných porúch o veľkosti nominálneho 
momentu., čo bolo cieľom riadenia. Robustnosť navrhnutej 
štruktúry potvrdzujú priebehy regulovaných veličín pri 
desaťnásobnej zmene konštanty pružnosti spracovávaného 
materiálu. 
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(Obr.5) je zrejmé, 
že referenčný model ťahového podsystému bude sústava 2. 

rýchlostného podsystému sústava 1. rádu. Pretože 
referenčný model (9) je lineárny system, na ktorý nepôsobia 
žiadne poruchy, pre určenie jeho parametrov môžeme použiť 
ľubovoľnú lineárnu metódu. Dynamické vlastnosti jednot-

modelu (9) sú stanovené tak, 
aby neboli prekročené reálne fyzikálne možnosti kontinuálnej 
linky, čo by mohlo spôsobiť nežiadúce kmity regulovaného 

jednotlivé podsystémy 
, výsledná štruktúra 

regulácie je zhodná so štruktúrou na obr.4. Konkrétne parame-
regulátora sú uvedené v 

Vlastnosti navrhnutej štruktúry regulátora boli overené 
programovom balíku Matlab. 

a obrázku 7 sú výsledky získané simuláciou, z ktorých je 
zrejmé, že regulátor zabezpečí okrem požadovanej dynamiky aj 

tiež invariantnosť regulovaného 
veľkosti nominálneho 

m riadenia. Robustnosť navrhnutej 
štruktúry potvrdzujú priebehy regulovaných veličín pri 
desaťnásobnej zmene konštanty pružnosti spracovávaného 

Obr. 6. Štruktúra regulátorov pre ťahový a rýchlostný podsystém

Obr. 7. Odozvy linky na skokové zmeny riadiacich 

V. FUZZY RIADENIE

Fuzzy prístup k riešeniu problémov nielen z
elektrických pohonov je rozdielny od spôsobu “klasického” 
usudzovania, ktoré vychádza z
tvrdenie môže byť iba pravdivé alebo nepravdivé, al
tzv. fuzzy logiku, ktorá nevyžaduje znalosť matematického 
modelu regulovanej sústavy, avšak je náročná na získavanie 
kvalitatívnych informácií o skúmaných systémoch.. Vo fuzzy 
logike je príslušnosť daného objektu do množiny daná 
funkciou prislušnosti určitého typu [
spočíva v schopnosti matematicky podchytiť informácie 
vyjadrené slovne, ktoré sú často nepresné či neostré. 
systémoch sú vzťahy medzi vstupmi a
mocou produkčných pravidiel typu 

S použitím FS sa môžem
v oblasti modelovania alebo riadenia [

Požiadavka na nasadenie fuzzy regulácie vzniká hlavne 
tam, kde 

2453-8981, ročník/vol. 2, číslo/no. 3 

 
Štruktúra regulátorov pre ťahový a rýchlostný podsystém 

 
Odozvy linky na skokové zmeny riadiacich veličín, resp. porúch 

FUZZY RIADENIE 

riešeniu problémov nielen z oblasti 
elektrických pohonov je rozdielny od spôsobu “klasického” 
usudzovania, ktoré vychádza z aristotelovskej logiky, kde 
tvrdenie môže byť iba pravdivé alebo nepravdivé, ale využíva 
tzv. fuzzy logiku, ktorá nevyžaduje znalosť matematického 
modelu regulovanej sústavy, avšak je náročná na získavanie 

skúmaných systémoch.. Vo fuzzy 
logike je príslušnosť daného objektu do množiny daná 

osti určitého typu [6]. Úspech fuzzy logiky 
schopnosti matematicky podchytiť informácie 

vyjadrené slovne, ktoré sú často nepresné či neostré. Vo fuzzy 
systémoch sú vzťahy medzi vstupmi a výstupmi popísané po-
mocou produkčných pravidiel typu AK...POTOM [7-8].  

použitím FS sa môžeme stretnúť v technickej praxi 
oblasti modelovania alebo riadenia [9-12] 

Požiadavka na nasadenie fuzzy regulácie vzniká hlavne 



 

 technologický proces je popísaný len slovne, nie anal
ticky; 

 nie je možné dosť dobre identifikovať parametre proc
su; 

 proces je popísaný príliš zložito a je rozumnejšie 
formulovať jeho slovný popis; 

 riadený technologický proces je typu „fuzzy“, t.j. n
chová sa úplne jednoznačne za presne definovaných 
podmienok, resp. nevieme tieto p
definovať. 

Všetky tieto požiadavky sa môžu veľmi často vyskytovať 
pri procesoch, kde sa kontinuálnym spôsobom spracováva 
material, t.j. v kontinuálnych linkách. 

VI. NÁVRH FUZZY REGULÁTORA KONTINUÁLNEJ LINK

Pretože fuzzy regulátor pracuje v podstate na základe kval
tatívnych znalostí o regulovanej sústave, je potrebné najprv 
identifikovať tieto vlastnosti. Pre identifikáciu použijeme 
časové oddozvy výstupných veličín na skokové zmeny 
vstupných veličín, ktoré sú uvedené na obr.2.

Na základe týchto vlastností je možné navrhnúť napríklad 
nasledujúcu stratégiu riadenia výstupných veličín kontinuálnej 
linky 

 AK je veličina ďaleko od svojej želanej hodnoty 
POTOM nech sa približuje rýchlo ku želanej hodnote

 AK je veličina blízko pri svojej želanej hodnot
POTOM nech sa približuje pomaly ku želanej hodnote

Inými slovami sa to dá povedať, že je potrebné udrž
smer približovania sa výstupnej veličiny ku svojej želanej ho
note podľa toho, ako ďaleko je táto od svojho cieľového stavu. 
Je zrejmé, že tento smer (derivácia) regulačnej odchýlky musí 
byť taký, aby sa výstupná veličina blížila čo najrýchlejšie 
k svojmu cieľu a aby súčasne nebol príliš strmý, aby sústava 
neprekmitla. Predpokladajme napríklad, že budeme riadiť ťah 
F vstupom u1, čiže sa budeme snažiť minimalizovať regulačnú 
odchýlku e = Fž – F. Obr.8a ukazuje možné situácie v
okamihoch riadenia. V bode A1 je veľká kladná hodnota 
preto aj smer približovania sa F môže byť veľký kladný 
(strmý), čo môžeme dosiahnúť veľkou zápornou hodnotou 
V bode A2 je veľká záporná hodnota 
približovania sa F má byť veľký záporný (strmý), čo môžeme 
dosiahnúť veľkou kladnou hodnotou u1.Podobná úvaha platí 
pre body B1, B2 , ibaže v nich musí mať F 
a teda musia tam byť menšie hodnoty u1. V
v cieľovom stave a preto nie je treba meniť okamžitú hodnotu 
u1. Regulátor sa teda v podstate snaží udržiavať hodnoty dvojíc 
<e, y> podľa nejakej predpísanej krivky (pozri. obr.
charakterizuje kvalitatívne možnosti danej kontinuálnej linky

Základná štruktúra fuzzy regulácie je uvedená na obr.9. 
Ťahový podsystém je riadený fuzzy regulátorom ťahu FRF 
s dvomi vstupmi Fž, F a jedným výstupom u
systém fuzzy regulátorom rýchlosti FRV s dvomi vstupmi 
a jedným výstupom u2, Vnútorná štruktúra oboch regulátorov je 
zobrazená na obr.10 a je rovnaká pre oba regulátory. 
Čiarkovane je zobrazené možné doplnenie regulátora 
o integračnú zložku, ktorá umožňuje v prípade požiadavky 
dosiahnúť nulovú regulačnú odchýlku. 
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preto nie je treba meniť okamžitú hodnotu 
podstate snaží udržiavať hodnoty dvojíc 

> podľa nejakej predpísanej krivky (pozri. obr.9b), ktorá 
ontinuálnej linky. 

Základná štruktúra fuzzy regulácie je uvedená na obr.9. 
Ťahový podsystém je riadený fuzzy regulátorom ťahu FRF 

u1, rýchlostný pod-
dvomi vstupmi vž, v 

Vnútorná štruktúra oboch regulátorov je 
je rovnaká pre oba regulátory. 

Čiarkovane je zobrazené možné doplnenie regulátora 
prípade požiadavky 

Obr. 8. Stratégia fuzzy regulácie ťahu

Obr. 9. Základná štruktúra fuzzy regulátora kontinuálnej linky

Obr. 10. Vnútorná štruktúra fuzzy regulátora rýchlosti a ťahu

Pre obidva regulatory sme použili štandardný Mamdaniho 
regulátor. Normovaný rozsah oboch vstupných signálov 
rozdelený na 3 pásma N(negativna), Z (nulová) a
Rozsah výstupu u1 je rozdelený na 9 pásiem, ktoré pokrývajú 
fuzzy výstupy pre jednotlivé kombinácie vstupov, konkrétne 
trojuholníkové funkcie príslušnosti a
z obr.11. 

Obr. 11. Fuzzyfikácia a pravidlá fuzzy regulátora ťahu a rýchlosti

Vlastnosti navrhnutej štruktúry fuzzy regulátora rýchlosti 
a ťahu kontinuálnej linky boli overené číslicovou simuláciou 
v programovom balíku Matlab a
Z uvedených obrázkov je zrejmé, že navrhnutý fuzzy regulátor 
splnil základné ciele regulácie kontinuálnej linky a
požadovanú dynamiku nastavovania jednotlivých regulovaných 
veličín, autonómnosť odväzbenia jednotlivých prenosových 
kanálov, invariantnosť na pôsobenie hlavných po
uvažovanou časťou kontinuálnej linky o
momentu a tiež robustnosť voči zmenám parametrov regul
vaného systému, ktorú predstavovala desaťnásobná zmena 
konštanty pružnosti spracovávaného materiálu.
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Pre obidva regulatory sme použili štandardný Mamdaniho 
regulátor. Normovaný rozsah oboch vstupných signálov e, y je 
rozdelený na 3 pásma N(negativna), Z (nulová) a P (pozitívna). 
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fuzzy výstupy pre jednotlivé kombinácie vstupov, konkrétne 
trojuholníkové funkcie príslušnosti a pravidlá sú zrejmé 

 
pravidlá fuzzy regulátora ťahu a rýchlosti 

Vlastnosti navrhnutej štruktúry fuzzy regulátora rýchlosti 
ťahu kontinuálnej linky boli overené číslicovou simuláciou 
programovom balíku Matlab a sú zobrazené na obr.12.. 

zrejmé, že navrhnutý fuzzy regulátor 
splnil základné ciele regulácie kontinuálnej linky a to 
požadovanú dynamiku nastavovania jednotlivých regulovaných 
veličín, autonómnosť odväzbenia jednotlivých prenosových 
kanálov, invariantnosť na pôsobenie hlavných porúch pred a za 
uvažovanou časťou kontinuálnej linky o veľkosti nominálneho 

tiež robustnosť voči zmenám parametrov regulo-
vaného systému, ktorú predstavovala desaťnásobná zmena 
konštanty pružnosti spracovávaného materiálu. 



 

Obr. 12. Nastavovanie ťahu a rýchlosti linky fuzzy regulátorom

VII. POROVNANIE OBIDVOCH METÓD

Ako je zrejmé z dosiahnutých výsledkov uvedených 
v predchádzajúcich kapitolách obidve zvolené metódy riadenia 
splnili základné ciele regulácie strednej časti kontinuálnej linky 
uvedené v Kap.2. Detailnejšie porovnanie obidvoch metód 
nielen z hľadiska základných cieľov riadenia, ale aj z
zložitosti návrhu či zložitosti výslednej štruktúry regulátorov sú 
uvedené v Tab.I. 

TABUĽKA I POROVNANIE METÓD
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VIII. ZÁVER

Porovnanie oboch rozpracovaných metód vedie 
k nasledujúcemu hlavnému záveru: V
tickej znalosti pohonu (resp. pohonárskeho komplexu), ktorý 
chceme identifikovať a riadiť, je vhodnejšia Ljapunovova 
metóda, ktorá síce môže viesť ku komplikovanejšej štruktúre, 
ale jej vlastnosti vyvažujú túto nevýhodu. Pri riadení pohonov, 
o ktorých máme skutočne znalosti iba o
poch a výstupoch a je obtiažne získavať ďalšie kvalitatívne 
informácie, je vhodnejšia metóda fuzzy riadenia. Dajú sa ňou 
dosiahnúť aj jednoduchšie štruktúry
predchádzajúcou metódou, ale návrh si vyžaduje značnú prax 
v identifikovaní dôležitých kvalitatívnych vlastností sústav.

DODATOK

Paremetre kontinuálnej linky: 
JS motory: 
UN = 24 V nN = 3650 ot/min.
IN = 8,5 A PN = 140 W 
MN = 0,39 Nm Jm = 0,1710-

c = 0,043 Vs 
Meniče: 
TTM = 0,1 ms, KTM = 5,1 V/V 
Spracovávaný material: 
b = 0,03 m, h = 0,110-3 m, E = 1,8
Pracovné valce: 
r = 0,04 m, v0 = 0,6 m/s, l12 = 1,35 m
Parametre referenčného modelu
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