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ABSTRAKT Článok vysvetľuje akým spôsobom počítač môže pochopiť a spracovať nepresné (neurčité) 
informácie. Jedná sa o spracovanie pojmov ako je napríklad „asi v strede mesiaca" alebo „nie príliš veľkú" 
Je vysvetlená fuzzy logika, fuzzy množiny, operácie nad nimi, fúzzy pravidlá a použitie lingvistických 
premenných. 
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ÚVOD 

Fuzzy logiku po prvýkrát uviedol L.A.Zadeh ako prostriedok na reprezentáciu a manipuláciu s 
informáciami, ktoré neboli exaktne vyjadrené, neostré, neurčité jednoducho fúzzy. 

L.A.Zadeh, Fuzzy Sets, Information and Control, (1965) 

Počítač sám o sebe je prísne exaktný stroj - pozná iba nuly a jednotky. A buď je niečo pravda - 1, 
alebo nepravda - 0. Ale ako povedať stroju aby vybral faktúru s nie príliš veľkou čiastkou asi v strede 
februára? Ako naučiť stroj rozpoznať aj pojmy nie príliš veľká a asi v strede? 

Na to, aby počítače rozumeli aj takýmto relatívnym pojmom slúži fuzzy logika.Táto technológia 
vychádza z teórie fiizzy množín, ktorej základy položil profesor L. A. Zadeh (University of California, 
Berkley) v roku 1965. Napriek tomu svet okrem niekoľkých špecialistov nevenoval tejto teórii pozornosť. 
Významné pre jej ďalší rozvoj bolo jej použitie na automatické riadenie podzemnej dráhy v Sendai blízko 
Tokia (1987). Fuzzy regulačný systém priniesol výrazné zvýšenie bezpečnosti, pohodlia, zníženie spotreby 
energie či presnejšie zastavovanie na nástupištiach. Pozoruhodná výkonnosť systému bola taká pôsobivá, že 
v priebehu jedného roka pracovalo na vývoji fúzzy technológie viac ako 50 japonských spoločností. Už v 
roku 1992 bolo v Japonsku registrovaných vyše 2000 fúzzy patentov. 

Základnou prednosťou fúzzy logiky je schopnosť matematicky podchytiť informácie vyjadrené 
slovne. Čiže umožňuje pracovať s nejednoznačnými pojmami, často používanými v ľudskej reči. Fuzzy 
logika umožňuje počítaču "pochopiť", čo znamená "veľa, málo, vysoký, ...", na základe porovnania. 
Prednosťou tejto technológie je aj vyhľadávanie informácií na základe nepresných alebo neúplných údajov aj 
s možnosťou nájsť chybne uložené informácie. Veľmi populárne sú systémy na podporu rozhodovania, kde 
úloha fúzzy logiky spočíva vo výbere najvhodnejšej alternatívy. 

Uplatnenie v regulácii vychádza z predpokladu, že máme dané pravidlá v tvare "ak-tak", ktoré sú 
východiskom pre tzv. fuzzy pravidlá. Úspory energie prináša klimatizácia, ktorá naviac zlepšuje zachovanie 
teploty pri rušivých vplyvoch (otvorenie dverí, či okna). Mitsubishi a Samsung uvádzajú, že ich fúzzy 
modely dosahujú až 40 % úspory energie. Obzvlášť dobre sa fúzzy logika osvedčuje v prípadoch s aktívnym 
vstupom človeka, ako je napríklad rozpoznávanie rukopisu. Počítač odlišuje jednotlivé znaky podľa dĺžky, 
smeru a vzájomnej polohy čiar, ktoré znak tvoria. Pri rozpoznávaní ručne napísaného znaku priradí správny 
znak (vzor), aj keď sú oproti vzoru čiary trochu dlhšie či kratšie, šikmejšie alebo navzájom posunuté. Čiže je 
tolerantný, podobne ako človek, k odchýlkam a nepresnostiam, ktoré má každý rukopis. Pozoruhodné je 
vylaďovanie fúzzy pravidiel pomocou tzv. umelých neurónových sietí, ktoré majú schopnosť učenia 
odpozorovanú od biologických neurónových sietí ľudského mozgu. Neuro-fúzzy je jednou z technológií, 
ktoré zohrávajú pri "poľudštení" stroja kľúčovú úlohu. 

DÔLEŽITOSŤ FUZZY LOGIKY 

Striktný popis vedie k popisu skutočnosti len pomocou dvojprvkovej množiny (0,1). Pokiaľ však nie 
je možné problém jednoznačne určiť, tento sa rozkladá na menšie podproblémy, no v konečnom dôsledku je 
opäť možné použiť len dvojprvkovú množinu. 
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S tým súvisí aj princíp inkompability, ktorý opäť vyslovil v roku 1973 L. A.Zadeh: „S rastúcou 
zložitosťou systému klesá naša schopnosť formulovať presné a významné vlastnosti o jeho chovaní, až sa 
dosiahne hranica, za ktorou je presnosť a relevantnosť prakticky sa vylučujúcimi javmi." 

S vágnymi pojmami sa stretávame v bežnom živote. V prirodzenom jazyku, ktorým sa ľudia 
dorozumievajú, je vágnych pojmov veľa: veľmi ťažký náklad, nízka rýchlosť... Otázkou j e , čo ešte patrí do 
danej množiny a čo už nie. Vidno, že problém zostáva s hraničnými bodmi a použitie klasických množín 
neprichádza do úvahy. Jedným z možných riešení sú práve fuzzy množiny. 

VZŤAH FUZZY LOGIKY K TECHNICKÝM SYSTÉMOM 
Práve až prepojenie fuzzy množín s matematickou logikou prvý krát umožnilo ich využiť pri tvorbe 

technických systémov. Ako zatiaľ najúspešnejšie sa javí rozšírenie konceptu fuzzy expertného systému (ES), 
pôvodne založeného na dvojhodnotovej logike, známeho viac ako fiizzy regulátor (FR). Názov plynie skôr 
z historického než vecného dôvodu, nakoľko FR bol prvý krát použitý pri riadení parného stroja Prof. 
Mamdanim v roku 1974 [6], iba pár rokov po vytvorení návrhu konvenčného ES Prof. Feigenbaumom. 
Myšlienka je veľmi jednoduchá. ES založený na produkčných pravidlách typu AK <predpoklad> POTOM 
<záver> bol rozšírený využitím fuzzy množín na popis neurčitých slovných výrazov. Dovtedy bol užívateľ 
donútený priamo interagovať s počítačom a ručne odpovedať na otázky, či je napr. teplota nízka a viskozita 
vysoká, nakoľko význam pojmov nízky, či vysoký počítač nepoznal. Boli to pre neho iba symboly bez 
akéhokoľvek kvantifikovania. Zadefinovaním ich významov pomocou FM bolo možné človeka vylúčiť 
z rozhodovacieho procesu, kde jeho zmysly boli priamo nahradené senzorami, ostatné už urobila fuzzy 
logika. Tento krok umožnil, spolu s klesajúcou cenou čipov, rozšíriť možnosti automatizácie do predtým 
nepredstaviteľných aplikačných oblastí. 

Akým spôsobom sa vlastne vyhodnocuje produkčné fiizzy pravidlo? Touto problematikou sa zaoberá 
tzv. približné uvažovanie, spojenie matematiky fuzzy množín a logiky, ktoré sa snaží simulovať spôsob 
ľudského uvažovania s využitím práce s neurčitosťou. Bolo vyvinutých niekoľko aparátov vyhodnocujúcich 
produkčné pravidlá a obrovské množstvo operátorov, pomocou ktorých sa tieto aparáty realizujú. 
V súčasnosti sa na aplikáciách testujú rôzne modely. Výsledky však nie sú jednoznačné, nakoľko u fuzzy 
systémoch kvôli veľkému množstvu parametrov a vzájomných väzieb vyšetrovanie ich vlastností je veľmi 
obtiažne. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že výskum v tejto oblasti nepriniesol popretie nejakých 
tvrdení získaných mimo oblasti teórie fuzzy množín. Väčšinou sa jedná o rozšírenie týchto aparátov 
a získanie všeobecnejších prostriedkov, napr. všeobecný modus ponens a modus tollens, čo samozrejme na 
druhej strane vedie k vyššej výpočtovej zložitosti. 

Na základe uvedeného je zrejmé, že fuzzy logika ako aparát jednoznačne patrí do oblasti umelej 
inteligencie. Matematicky modeluje spôsob vnímania a uvažovania človeka, využíva reprezentáciu znalostí 
typickú pre človeka a najmä pristupuje k riešeniu danej úlohy spôsobom, akým by ju riešil samotný človek, 
čiže nezostáva iba na úrovni riešenia úloh typických iba pre človeka, ale navyše si osvojuje jeho spôsoby 
práce. V rámci ďalšieho členenia je tento aparát typický pre subsymbolickú umelú inteligenciu v pravom 
slova zmysle (pod symbolom, resp. doňho zahrnutý), nakoľko vrchnú symbolickú informačnú úroveň 
realizuje vnútorne pomocou číselných výpočtov a výsledky dokáže znovu previesť na úroveň symbolov 

APLIKÁCIE FUZZY SYSTÉMOV 
Práve schopnosť presnejšieho posúdenia miery splnenia alebo nesplnenia predpokladu daného 

pravidla umožnila kvalitnejšiu prácu fuzzy systému oproti konvenčnému ES. Navyše, zložité systémy sú 
charakteristické protirečivosťou svojich vlastností a schopnosť spracovávať čiastočne protirečivé informácie 
viedla k zvýšenej spoľahlivosti (robustnosti) týchto systémov. 

Rozšíreniu fuzzy systémov veľmi napomáha reprezentácia znalostí, ktorú využívajú. Pre človeka je 
prirodzené si vytvárať pravidlá, zisťovať stav ana základe takých pravidiel sa rozhodovať pre akciu. 
V automatizácii sa z veľmi nezrozumiteľného a ťažkopádneho popisu pomocou diferenciálnych rovníc dalo 
prejsť do popisu priamo vyhovujúcemu človeku. Dramaticky sa skrátila doba návrhu regulátorov 
a v mnohých prípadoch je to jediná možnosť, ako daný proces zautomatizovať. 

Daňou za schopnosť pracovať s neurčitosťou je samozrejme podstatne vyššia výpočtová náročnosť, 
ale v posledných rokoch so zvyšovaním lýchlosti čipov prestáva byť tento problém vážnejším obmedzením. 
V súčasnosti preto existuje rádovo niekoľko tisíc aplikácií rôzneho druhu. Prvou priemyselnou aplikáciou sa 
stal návrh riadenia pece na výrobu cementu v Dánsku v roku 1976 (iba dva roky po prvom návrhu fuzzy 
regulátora). Už vtedy ale Európa začala technologicky zaostávať a význam fiizzy systémov nebol patrične 
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ocenený. K výslovnému boomu aplikácií došlo až koncom osemdesiatych rokov v Japonsku, keď na trh bola 
uvedená tzv. fuzzy pračka a hneď vzápätí nasledovali mnohé aplikácie najmä v spotrebnej elektronike ako 
napr. stabilizátory obrazu u digitálnych kamier, u fotoaparátov zaostrovače obrazu, holiace strojčeky, 
mikrovlné rúry a pod. Už v roku 1994 Japonsko vyexportovalo výrobky založené na fuzzy logike v hodnote 
35 miliárd U$ [12]. Zakrátko sa fuzzy logika začala využívať aj v automobilovom priemysle pre riadenie 
vstrekovania paliva do motorov alebo antiblokovacie systémy. Okrem aplikácií v riadení fúzzy logika začala 
pozvoľne prenikať aj do diagnostiky a predikcie, kde je veľa neurčitých faktorov, ktoré môžu hrať veľmi 
dôležitú úlohu. Za zmienku stoja samozrejme pokusy použiť fúzzy logiku aj na vyšších úrovniach riadenia, 
kde vystupuje nevypočítateľný ľudský faktor a na tvorbu komunikačných modulov človek - stroj. Takto sa 
oblúkom fúzzy logika vracia do oblasti psychológie, pre ktorú Prof. Zadeh pôvodne navrhol FM na 
kvantifikovanie neurčitých slovných výrazov. 

KONCEPT REGULÁTORA 

Úspešnou aplikáciou teórie FM je koncept fúzzy regulátora. Bol navrhnutý v roku 1973 profesorom 
Mandanim, podľa ktorého je aj pomenovaný jeden druh fúzzy regulátorov (ďalej FR). Rozvoj FR bol 
zaznamenaný až v 80. rokoch; najmä v Japonsku sa stal hitom. Napriek tomu, že sa začal používať aj v 
aplikáciách, kde sa s úspechom používali klasické regulátory, existujú prípady, kedy je použitie FR žiadané a 
opodstatnené. Je to najmä vtedy, keď: 
- riadená sústava je komplikovaná alebo matematicky ťažko popísateľná. Klasické riadiace algoritmy totiž 
vyžadujú presný matematický opis sústavy, ktorý je častokrát obtiažne získať. 
- riadená sústava je silne nelineárna. Teória klasických lineárnych regulátorov je veľmi dobre rozpracovaná. 
Regulácia nelineárnych sústav je často založená na linearizácii v okolí pracovného bodu. Ashby odvodil, že 
výkonnosť (zložitosť) regulátora musí byť primeraná výkonnosti (zložitosti) regulovanej sústavy, a teda 
nelineárnu sústavu nemožno dostatočne dobre regulovať lineárnym regulátorom. FR je prirodzene nelineárny 
(viď možnosti definície FP), a je teda vhodným a dostatočne silným nástrojom na reguláciu nelineárnych 
sústav. 
- riadená sústava je citlivá na zmeny akčného zásahu. FR dokáže poskytovať plynulo sa meniace výstupy, 
najmä pri použití "hladkých" FP a fúzzy partícií. Táto vlastnosť má význam pri regulácií zariadení, kde by 
skokové zmeny vstupných veličín mohli viesť k ich poškodeniu (napr. elektromotory a pod.). 
- existuje predpoklad zásahov do regulátora počas jeho nasadenia. Reprezentácia inferenčných pravidiel -
look-up table - je pre človeka ľahko pochopiteľná, prehľadná a teda ľahko modifikovateľná. Táto skutočnosť 
umožňuje robiť zásahy do FR aj po jeho uvedení do činnosti. 
- vyžaduje sa robustnosť riadiaceho systému. Vhodnou definíciou FP možno FR nastaviť tak, aby regulácia 
bola odolná tak voči malým zmenám parametrov riadeného systému a vstupov, ako aj voči "neobvyklým" 
alebo "kritickým" hodnotám vstupných veličín. 

Základná štruktúra fúzzy regulátora sa skladá z piatich základných častí: 
fúzzyfikačný blok - mení ostré (crisp) vstupy na ich úrovne príslušnosti k jednotlivým lingvistickým 

premenným 
báza pravidiel - obsahuje súbor fúzzy if-then pravidiel 
báza dát, slovník - definuje funkcie príslušnosti používané vo fúzzy pravidlách vyhodnotenie 

riadiacich pravidiel (odvádzací mechanizmus) - prevádza inferenčnú procedúru nad pravidlami a danými 
podmienkami, aby odvodil príslušný výstup, alebo záver 

deťuzzyfikačný blok - mení fuzzy výstup na ostrú (crisp) hodnotu - výstup z regulátora. 

APLIKÁCIA FUZZY SYSTÉMOV V AUTOMATIZÁCII RIADENIA MALÝCH 
VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ 

Malé vodné elektrárne na Slovensku bývajú väčšinou budované ako prietočné bez akumulácie. 
Nemajú teda schopnosť regulovať prietok a výrobu elektrickej energie v reálnom čase. Ich prevádzka býva 
plne závislá od okamžitých hydrologických podmienok na toku. 

Jedná se teda o nízkotlaké prietokové vodné elektrárne, najčastejšie s bez obslužnou prevádzkou, 
prípadne s minimálnou obsluhou, ktorá zabezpečí kontrolu chodu zariadenia a predpísané odborné 
prehliadky a skúšky. Takýto stav si však vyžaduje primeraný stupeň automatizácie agregátov. Automatizácia 
malých vodných elektrární umožňuje ich bez obslužnú prevádzku s minimálnymi nárokmi na údržbu. 
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V súčasnosti vzhľadom na rýchly rozvoj nových informačných technológií a mobilnej telefónnej 
prevádzky je možné informácie o prevádzkových stavoch a výstupných signáloch na jednotlivých snímačoch 
získavať, transformovať a prenášať na ľubovolnú vzdialenosť. Zároveň je možné pri použití vhodných 
komunikačných protokolov týmto spôsobom spätne ovplyvňovať riadiace systémy. 

Tým sa otvárajú nové možnosti aj v automatizácii riadenia malých vodných elektrární, kde kvalitne 
navrhnutý regulačný systém s možnosťou prenosu prevádzkových stavov, signalizáciou havarijných stavov, 
a možnosťou komunikácie s riadiacim systémom pomocou mobilného telefónu umožní do značnej miery bez 
obslužnú prevádzku malej vodnej elektrárne. V prípade periodického ukladania prevádzkových stavov 
v digitálnej forme do vhodného pamäťového zariadenia je možná aj dobrá diagnostika poruchových stavov. 

Aplikovanie a využitie fúzzy systémov v riadení malých vodných elektrární prináša do tejto oblasti 
celkom nové možnosti. Kvalitne navrhnutý fúzzy regulátor zabezpečí optimálnu činnosť hydroagregátu, 
vyhodnocovanie údajov získaných zo snímačov hladiny toku, ( v súčasnosti najnovším trendom sa javí 
radarové snímanie) pomocou fúzzy logiky umožňuje „predvídanie" prevádzkových stavov: 

pri povodniach 
pri nízkych prietokoch 
zimnú prevádzku 
a umožňuje rýchle prispôsobenie činnosti malej vodnej elektrárne zmeneným podmienkam. 
Informácie získavané zo senzorov merajúcich teplotu v ložiskách resp. tlak oleja v hydraulických 

systémoch zas umožňujú prostredníctvom fúzzy logiky predvídať havarijné stavy a včas odstaviť agregáty, 
prípadne vyslať signál o blížiacom sa poruchovom stave. Z uvedeného je zrejmé, že fúzzy systémy 
nachádzajú uplatnenie vo všetkých technických odvetviach a preto je dôležité ich použitie aj tam, kde sme 
doposiaľ vystačili s jednoduchšou reguláciou. 
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