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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Disertační práce se zabývá aplikací expertních systémů a softcomputingových metod v 

problematice diagnostiky výkonových olejových transformátorů. Práce je rozdělena na část 

teoretickou a část praktickou. 

Teoretická část popisuje základními částmi transformátoru a možnostmi jeho diagnostiky. 

Práce se zaměřuje zejména na diagnostiku izolačního systému a diagnostické metody a 

přístupy v této oblasti. Následně jsou popsány základy expertních systému a dalších 

softcomputingových metod jako: fuzzy logika, neuronové sítě, genetické algoritmy a jejich 

kombinace a rozšíření. Závěrem se teoretická část zabývá optimalizací pomocí umělé 

inteligence a postupy při optimalizaci fuzzy modelů. 

Praktická část se v úvodu věnuje rozboru a popisu datového souboru, který je využíván v 

rámci celé práce. Dále je pak práce členěna do čtyř částí, a to na expertní diagnostický 

systém transformátorů, modul analýzy plynů rozpuštěných v oleji, predikční modul a 

optimalizaci pomocí umělé inteligence. V části popisující expertní systém jsou uvedeny 

konkrétní informace o daném expertním systému, následně jsou zde popsány použité 

prostředky a techniky. Dále je rozebrán kompletní návrh systému a popis všech subsystémů 

a modulů. Další část popisuje řešený DGA modul včetně všech zvolených přístupů k jeho 

implementaci a rozšíření. Na závěr kapitoly je provedeno porovnání všech 

implementovaných metod a vyhodnocení výsledků. Část třetí, zabývající se predikčním 

modulem, řeší návrh a konstrukci tohoto modulu včetně popisu hlavních částí obou 

zvolených predikčních přístupů. Jsou zde uvedeny predikce vybraných veličin z datového 

souboru pomocí dvou predikčních přístupů: po jednom kroku a po více krocích. Porovnání 

přesnosti predikcí a výpočetní náročnosti metod je uvedeno v závěru této kapitoly. Poslední 

část práce se věnuje možnostem optimalizace za použití metod umělé inteligence, a to 

diferenciální evoluce, částicových (úlových) algoritmů a genetických algoritmů. Je zde 

zvažována jednoúčelová a víceúčelová optimalizace. Metody jsou porovnány v sérii 

syntetických testů a následně aplikovány při optimalizaci fuzzy modelů DGA zkoušek z 

předchozí praktické části práce. 

Součástí disertace jsou také kapitoly: „Cíle práce“, „Přínos práce“ a seznam publikací, 

produktů a projektů autora. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Výkonový olejový transformátor, diagnostika, expertní systém, DGA, umělá inteligence, 

softcomputing, predikce, optimalizace 
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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRACT 

This dissertation thesis deals with the application of expert systems and soft computing 

methods in field of power oil transformers. The main work is divided into theoretical and 

practical part. 

First, the theoretical part presents the basic elements of the transformer, and approaches to its 

diagnosis. The work focused mainly on the diagnostics of the insulation system, and 

diagnostic methods and approaches in this specific area. Next part describes the basics of 

expert systems and other soft computing methods such as: fuzzy logic, neural networks, 

genetic algorithms and their combinations and extensions. At the end of the theoretical part, 

the possibility of optimization approaches by means of artificial intelligence and its 

application in fuzzy model optimization are described. 

The practical part begins with description of the used data file that runs through the entire 

work. The work is then divided into four parts, namely in parts which deal with the expert 

system for transformer diagnostics, DGA module, prediction module, and optimization using 

artificial intelligence. The section describing the expert system gives specific information 

about the particular expert system. The means and techniques used for constructing given 

system are described, and then the complete system design and description of all subsystems 

and modules are presented. The next section describes the developed DGA module and all 

selected approaches to its implementation and expansion. At the end of the chapter, the 

results of comparison between all implemented methods are evaluated. The third part deals 

with the prediction module and describes its design and construction, including description 

of the main parts which are based on the selected predictive approaches. Also, the 

predictions of selected quantities from the data file are included. There are two predictive 

approaches being used: the one step prediction, and the multiple step prediction. The 

comparison of prediction accuracy and computational cost of given methods is presented at 

the end of this chapter. The last part deals with the possibilities of optimization using 

artificial intelligence methods, namely differential evolution, PSO, and genetic algorithms. 

Both the single-objective and the multi-objective optimization are considered. The methods 

are compared in a series of synthetic tests and then applied to optimize the fuzzy models of 

DGA tests from an earlier part of this work. 

The dissertation also includes chapters: "The Aims", "The Contribution of the Work", and a 

list of publications, products, and projects of the author. 

KEYWORDS 

Power Oil Transformer, Diagnostics, Expert Systems, DGA, Artificial intelligence, Soft 

computing, Prediction, Optimization 
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ÚVOD 

Výkonové transformátory jsou nejdražší a nejkritičtější prvky dnešních rozvodných sítí. 

Vzhledem k faktu, že jejich selhání může vést až k přerušení distribuce elektrické energie, je 

nutné detekovat vznikající poruchy. Včasná detekce může minimalizovat poškození zařízení a 

tím předejdeme selhání nebo výpadku. Druhotným přínosem může být značná ekonomická 

úspora a větší stabilita a spolehlivost celého distribučního systému.  

Z pohledu diagnostiky je transformátor komplexní systém, který se dá obtížně hodnotit 

standartními postupy. Je potřeba aplikovat přístup zahrnující více pohledů na transformátor 

jako celek, i na jeho kritické části. Dále je nutné brát v úvahu nejenom minulé a aktuální 

stavy, ale i predikovat stav budoucí. Takto navržený diagnostický postup je zpravidla možné 

realizovat zejména nasazením skupiny expertů, kteří mají zkušenosti v dané oblasti. Tento 

přístup je možný, ale značně nákladný. Náklady na tuto skupinu expertů, která může být ve 

finále využitelná třeba jen v omezeném časovém intervalu, nebo cena za outsourcing těchto 

znalostí (v tomto případě služeb), může vést až k celkovému zanedbání diagnostiky 

transformátorů. 

Zde se naskýtá velký prostor pro aplikaci ucelených diagnostických systémů, které by byly 

právě schopny zastoupit skupinu expertů. Je nutností, aby takový systém byl efektivní a 

konkurence schopný, proto je potřeba implementovat moderní přístupy a řešení, a to např. v 

podobě metod umělé inteligence. Tyto metody zažívají značný rozvoj v období po 90-tých 

letech minulého století a v současné době jsou v podobě, kdy se dají se značnou úspěšností 

aplikovat, resp. použít jako nástroje např. v oblasti diagnostiky.  

Cílem této disertační práce je právě návrh diagnostického expertního systému. Tento systém 

by měl kombinovat nashromážděné expertní znalosti i obsahovat další rozšíření založená na 

umělé inteligenci. V této problematice jsou pak zejména využitelné metody na bázi 

neuronových sítí, fuzzy logiky a genetických algoritmů.  Jejich aplikace může být např. v 

problematice klasifikace, učení, predikce, optimalizace, atd.  

V současné době „úspor“ a minimalizací nákladů může být takový systém vítaným 

prostředkem pro prvotní nebo až celkovou diagnostiku cílového technického zařízení, v tomto 

případě výkonového olejového transformátoru. 
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STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

STAV PROBLEMATIKY VE SVĚTĚ 

Expertní systémy 

Vývojem expertních systém se zabýval C. F. Lin [84], jenž vytvořil systém na detekci poruch 

transformátorů pomocí DGA  („Dissolved Gas Analysis“ - DGA) a který následně navrhne 

vhodný postup údržby. Expertní systém byl dále fuzzifikován  pro překonání nepřesností a 

nejistoty v datech. 

Dalším příkladem může být fuzzy expertní systém [85] zajištující vyhodnocení teplot, 

vlhkosti, plynů, zatížení a složení oleje. Je založen na kombinaci manuálního vkládání 

znalostí a poloautomatického učení.  

Fuzzy inferenční systémy 

K. Tomsovic ve své práci [86] navrhl přístup pomocí fuzzy množin, který umožnil sjednotit 

různé diagnostické metody. V úvahu bylo bráno pět plynů a byl sestaven strom chyb. Ten má 

v kombinaci s fuzzy logikou podávat přesnější diagnózy. 

Yann-Chang Huang [87] použil evoluční fuzzy logiku pro sestavení diagnostického systému. 

V úvahu byla vzata DGA kritéria Rogers, Doernenburg a IEC. Vstupem bylo sedm plynů.  

Původní kritéria byla použita pro vytvoření základní formy systému. V dalším kroku byl 

nasazen optimalizační algoritmus, založený na technikách evolučního programovaní, který 

upravil if-then pravidla stávajícího systému a zároveň vytvořil funkce příslušností daných 

fuzzy proměnných.  

Několik autorů se ve svých pracích [88], [89] zaměřuje na tvorbu fuzzy inferenčních systémů 

s prvky expertního posouzení, které jsou založeny na DGA kritériích. Systémy jsou typu 

Mamdani nebo Takagi-Sugeno a jsou prezentovány s různými funkcemi příslušnosti. 

Autorům se pomocí fuzzy logiky daří překonat nejednoznačnost, nepřesnost a hlavě 

víceznačnost posuzovaných dat. 

Neuronové sítě 

Použití neuronových sítí je zpravidla výhodné z hlediska jejich generalizačních schopností a 

také z důvodu možnosti konstrukce sítě bez expertní znalosti dané simulované problematiky. 

Někteří autoři [90] využívají DGA kritéria jako předlohu k sestavení neuronových sítí. Tyto 

sítě jsou učeny na množině vzorových dat odebraných ze skutečných transformátorů. 

V případě absence dat reprezentující specifickou poruchu jsou chybějící data uměle 

vytvořeny. Je patrné, že vyváženost a kvalita trénovacích dat je kritická pro výslednou 

efektivitu neuronové sítě. 

Evoluční systémy 

Aplikace evolučních systémů je zpravidla zaměřena na učící, resp. optimalizační problémy.  

Zde např. autor Huang [93] využívá evoluční systémy k nastavení vah neuronové sítě, které 

provádí analýzu plynů rozpuštěných v oleji.  Dalším příkladem je učení Wavelet-neuronových 

sítí ([94]), ty jsou použity pro klasifikaci poruchových stavu transformátoru. 
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Hybridní systémy 

Nejčastějším příkladem hybridních systému v diagnostice transformátorů jsou fuzzy-

neuronové systémy ANFIS. Různí autoři přistupují k problematice různými způsoby. 

Například v [91] je pomoci ANFIS sestaven nový fuzzy inferenční systém, který je založený 

čistě na základě učící množiny. Naopak [92] již dříve navržený FIS a ANFIS je použit jen 

k optimalizaci funkcí příslušnosti. 

STAV PROBLEMATIKY V ČR 

Problematika umělé inteligence v diagnostice byla řešena na pracovišti v rámci ČVUT. 

Nejznámější expertní systém  v oblasti elektrických strojů je expertní systém IZOLEX [14]. 

Jedná se o pravidlový expertní systém, který byl vybudován jako nádstavba prázdného 

expertního systému Spel-Expert (tento byl vyvinut na ČVUT v Praze). IZOLEX je určen pro 

vyhodnocování diagnostických měření v off-line diagnostice. V expertním systému IZOLEX 

byly zvoleny tyto oblasti kategorie možné diagnostiky: 

 Elektrické stroje točivé 

 Elektrické stroje netočivé - transformátory 

 Izolační oleje 

Jako podtřídy slouží jednotlivé diagnostické metody. Expertní systém IZOLEX má 5 

základních výroků (hypotéz, cílů), jejichž vybírání - určení jejich pravděpodobnosti závisí na 

velikosti koeficientu poruchy Kp. Velikost koeficientu poruchy se postupně mění při průchodu 

informace inferenční sítí od vstupních uzlů k výstupním hypotézám v závislosti na hodnotách 

vstupních veličin. Dále má expertní systém IZOLEX několik desítek vedlejších výroků, které 

upřesňují stav izolačního systému, či jinak zpřesňují doporučení pro další provoz. 

Z připomínek k expertnímu systému IZOLEX byl vyvinut úzce zaměřený expertní systém 

CVEX, a to vydělením galvanické metody částečných výbojů. Slouží tedy pro vyhodnocení 

výbojové činnosti na vysokonapěťových elektrických strojích, opět v režimu off-line. 

Podobně je zaměřen expertní systém CVEXON, který je využitelný v on-line diagnostice 

elektrických strojů. Na rozdíl od předcházejících expertních systémů, má expertní systém 

CVEXON vstup dat uzpůsoben z měřiče částečných výbojů přes A/D převodník přímo do 

počítače. Pro on-line diagnostiku je také určen expertní systém ALTONEX. Tento systém 

monitoruje stav točivého stroje a je především zaměřen na galvanickou metodu měření 

částečných výbojů, amplitudovou analýzu výbojové činnosti, frekvenční analýzu napájecího 

proudu a magnetického pole, sledování teploty vinutí a ložisek a měření koncentrace ozonu 

v chladicím vzduchu stroje. 

Dalším expertní systém v této oblasti byl vyvíjen na FSI VUT v Brně. Jedná se o pravidlový 

systém, kde základem je podniková norma ČEZ 00/05. Systém byl řešen v rámci dizertační 

práce [7].  

SOUHRN 

Vývoj problematiky v ČR byl vyvíjen v omezeném rozsahu a dle dostupných informací dále 

ve větší míře nepokračuje. Ve světě je však výzkum v této oblasti zcela odlišný, ale i přesto se 
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neřeší problémy, jaké naznačuje tato práce, tj. kombinace expertního systému a dalších 

rozšiřujících modulů. Z výše uvedených důvodu je tato práce cíleně zaměřena právě na 

využití umělé inteligence v problematice diagnostiky transformátorů. 
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CÍLE PRÁCE 

Na základě analýzy současného stavu řešené problematiky v České republice a ve světě, lze 

cíle předkládané dizertační práce shrnout do následujících bodů: 

 Definovat hlavní možné příčiny poruch výkonových olejových transformátorů a 

uvést v praxi používané diagnostické přístupy v oblasti izolačních systémů se 

zaměřením na problematiku analýzy plynů rozpuštěných v oleji. 

 Stanovit možné přístupy k diagnostice transformátorů s využitím umělé 

inteligence a shrnout teoretické základy použitelných metod a technik. 

 Navrhnou a implementovat základní strukturu diagnostického expertního systému 

s možností modulárního rozšiřování. 

 Sestavit modul zaměřený na analýzu plynů rozpuštěných v oleji, rozšířit jej o 

prostředky umělé inteligence a vyhodnotit celkovou přesnost modulu na skupině 

reálných dat. 

 Analyzovat možnosti predikce diagnostických veličin pomocí softcomputingových 

metod, implementovat tyto metody do systému v podobě predikčního modulu. 

 Porovnat a vyhodnotit zvolené predikční přístupy na souboru dat konkrétních 

transformátorů. 

 Definovat základy jednoúčelové, resp. víceúčelové optimalizace a uvést přístupy 

k optimalizaci fuzzy modelů. 

 Vyhodnotit základní možnosti optimalizace metodami umělé inteligence a 

následně je aplikovat na problematiku optimalizace fuzzy modelů metod analýzy 

plynů rozpuštěných v oleji. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 DIAGNOSTIKA TRANSFORMÁTORŮ 

Transformátor je nejdůležitější zařízení pro přenos a distribuci elektrické energie. Poruchy 

velkých a středně velkých transformátorů jsou problematické z několika důvodů: selhání 

transformátoru může zapříčinit problémy ve funkčnosti celého distribučního systému, 

nebezpečí pro osoby a okolí transformátoru, ekonomické náklady na opravu, případně 

náhradu a v neposlední řadě negativní vliv poruch na životnost transformátoru. Z těchto 

důvodů je potřeba vyvíjet diagnostické systémy pro diagnostiku těchto zařízení. 

1.1.1 ZÁKLADNÍ DEFINICE ŘEŠENÉHO OBJEKTU 

Dle [1] je výkonový olejový transformátor a jeho základní části definován následujícím 

způsobem. 

OLEJOVÝ TRANSFORMÁTOR 

Jedná se o transformátor, jehož magnetický obvod a vinutí jsou ponořeny do oleje za účelem 

chlazení a izolace.  

Výkonový olejový transformátor lze považovat za systém, jehož nejdůležitější části 

ovlivňující výslednou funkčnost jsou: 

 Izolační systém - olej a celulóza 

 Magnetický obvod - plechy 

 Elektrický obvod - vinutí 

 Mechanické části konstrukce - svorníky, držáky, šrouby 

 Chladící nádoba s příslušenstvím 

 Průchodky 

Detailnější rozbor jednotlivých částí dle [2] a [3] je následující: 

VINUTÍ 

Vyrábí se z izolovaných měděných nebo hliníkových vodičů navinutých na izolačních válcích 

z tvrdého papíru. Je definováno jako sestava závitů tvořící elektrický obvod připojená na 

jedno z napětí předepsaných pro transformátor. Pro více fázový transformátor je vinutím 

míněna sestava vinutí jedné fáze. 

OLEJ 

V transformátorech má olej dvojí účel: 

 slouží jako izolace 
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 odvádí teplo z povrchu vinutí a magnetického obvodu 

CELULÓZA 

Zahrnuje papírovou izolaci a izolační válce transformátoru. 

MAGNETICKÝ OBVOD 

Je tvořen izolovanými transformátorovými plechy s minimálním magnetickým odporem a bez 

vzduchové mezery. Na magnetickém obvodě je umístěno vinutí. Podle uspořádání 

magnetického obvodu se transformátory dělí na [3]: 

 Transformátory plášťové 

 Transformátory jádrové  

CHLADÍCÍ NÁDOBA S PŘÍSLUŠENSTVÍM 

Nádoba uzavírá transformátor. Aby se zvětšila účinnost chlazení, upravuje se podle výkonu 

transformátoru i nádoba [3]. Do výkonu        stačí nádoba hladká, do        se její 

chladící povrch zvětšuje zvlněním, do        se používají trubky přivařené na nádobu nebo 

radiátory a od        se používá ofukování trubek a radiátorů. Od        je nejvýhodnější 

chlazení s nuceným oběhem oleje. Teplý olej se odvádí z nádoby do chladičů a ochlazený se 

vhání zpět do nádoby. 

PRŮCHODKY 

Průchodky jsou zabudované ve víku transformátoru a jedná se v podstatě o izolátor, kterým 

prochází vodivý svorník, na jehož jeden konec se připojí vinutí a na druhý konec přívod. 

Přivádí i odvádí se z vinutí elektrický proud tak, aby nedošlo vodičem ke spojení mezi fází a 

nádobou. Každé fázi přísluší dvě průchodky.  

MECHANICKÉ ČÁSTI KONSTRUKCE 

Další mechanické části transformátoru jako např. konzervátor, odbočky, radiátory atd. 

1.1.2 DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTUPY 

Určení stavu transformátoru je důležité z několika důvodů [4]: monitorování vývoje stavu 

transformátoru a odhalení možných chybových stavů, diagnostikování problému při 

anomálním chování zařízení popřípadě při detekci varovných signálů monitorovacích 

systémů, jako pomůcka pro návrh zkoušek stavu transformátoru, pro sestavení a plánovací 

strategie obnovy. Odvození stavu transformátoru je založeno na stavu hlavních částí 

transformátoru, které jsou kritické pro normální chod transformátoru. Statistika poruchovosti 

velkých transformátorů může být pomocným nástrojem pro určení těchto kritických částí. 

Obr. 1 shrnuje analýzu [4] provedenou na 188 transformátorech v rozsahu napětí a výkonu 88 

kV až 765 kV, resp. 20 MVA až 800 MVA. 

Pro návrh vhodné a efektivní metody pro diagnostiku a monitoring transformátorů je vhodné 

provést průzkum v oblasti hlavních částí transformátorů, určit nejčastější chyby daných částí a 

přiřadit jim vhodné diagnostické metody. Tyto analýzy a průzkumy jsou zpracovány v [5] a 
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jsou založeny na konzultacích s experty v problematice a technickou podporou, která je ve 

styku s vlastními transformátory. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 1 a Tab. 2. 

 

Obr. 1- Typické rozdělení příčin poruch transformátoru 

V tabulce jsou zobrazeny jen typické poruchy a metody pro jejich detekci. Tyto defekty se 

dají rozdělit dle jejich podstaty na tepelné, elektrické a mechanické. Z Obr. 1, Tab. 1 a Tab. 2 

je patrné, že největší množství chyb se vztahuje k izolačnímu systému. Obdobné závěry jsou 

získány z [6]. Z tohoto důvodu se v dalším tato práce soustředí zejména na možnosti 

diagnostiky stavu izolace transformátoru. 

Základní prvky izolačního systému jsou: papírová izolace vinutí a izolační olej. Kvalita tohoto 

systému je ovlivněna stárnutím a degradací jednotlivých prvků. Tyto procesy jsou 

doprovázeny změnou fyzických parametrů nebo změnou chování systému jako celku.  

Degradace oleje a papíru je složitý fyzikální a chemický děj, kde izolační procesy v oleji 

ovlivňují stav izolačního papíru a naopak [7]. Proces stárnutí oleje/papíru je do značné míry 

zapříčiněn chemickými reakcemi v dielektriku. Teplota tohoto dielektrika je kritickým 

parametrem pro rychlost stárnutí a pro mechanické a elektrické změny vlastností izolačních 

materiálů. Dalším parametrem ovlivňující proces stárnutí může být přítomnost vody 

v systému. Mechanismus stárnutí je zobrazen na Obr. 2. 

 

Obr. 2- Mechanismus stárnutí izolačního systému ( [7]) 

Dá se tedy říct, že elektrické, tepelné a mechanické pochody jsou hlavní příčiny stárnutí 

izolace transformátoru, které eventuálně vede k selhání celého zařízení [7]. Hlavní přístupy 

pro diagnostiku transformátorů jsou uvedeny např. v [8], [9], [10], [11] a [3]. 
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Tab. 1 - Diagnostické metody - část 1 

Část 
transformátoru 

Porucha Diagnostická metoda 

OLTC 
Porucha kontaktu Měření teploty mezi OLTC a hlavní nádrží 

Mechanické poruchy Monitorování motorického proudu 

Průchodka 

Vlhkost 
Kompenzace jalového výkonu, kapacita, ztrátový 

činitel 

Částečné výboje 
Kompenzace jalového výkonu, kapacita, ztrátový 

činitel 

Vinutí 

Přehřívání Odpor vinutí, termografie 

Zvýšené elektrické 
ztráty 

Ztráty ve vinutí 

Mechanické deformace Frekvenční analýza, rozptylová indukčnost 

Degradace dielektrika Odpor izolace, kompenzace jalového výkonu vinutí 

Mechanické poruchy Elektrický odpor 

Nádrž Nestandardní proudy Infračervené záření 

Diagnostika stavu izolačního systému je primárně zaměřená na prodloužení životnosti 

transformátoru, na snížení nákladů na jeho údržbu a na snížení provozních rizik. Většina 

diagnostických metod ať už laboratorních měření, off-line testování nebo on-line testování 

slouží jako systém včasného varování.  Poruchové stavy a defekty, které můžeme zachytit 

volbou vhodných diagnostických metod, jsou např.: částečné výboje, mechanické defekty, 

tepelné namáhání, degradace izolace, zvýšená vlhkost v oleji a papíře. Většina chyb ale není 

detekovatelná jednou metodou, proto je nutné aplikovat více diagnostických metod. Tyto jsou 

podrobně uvedeny v [11] a v této práci popsány v kapitole 2.3. Nejrozšířenější metody určení 

stavu izolace transformátoru jsou určení stupně polymerace, furanová analýza a pro tuto práci 

hlavně skupina metod plynů rozpuštěných v oleji.  

Stupeň polymerace určuje míru stárnutí. Je to invazivní test, který potřebuje vzorek papíru 

z izolace transformátoru. Tento fakt samotný může v některých případech tvořit komplikace, 

jelikož pro odebrání vzorku izolace je nutné stroj odstavit z provozu. Hlavní složkou 

izolačního papíru jsou vlákna tvořená molekulami celulózy různé délky ležící vedle sebe [6]. 

Tyto molekuly jsou drženy pohromadě vazbami mezi hydroxylovými skupinami. Jak papír 

stárne, tyto vazby slábnou a rozbíjejí se. Výsledkem je ztráta mechanické pevnosti papíru a 

snížení životnosti transformátoru. 

Furanová analýza slouží k určení, zda papír izolace je nebo byl poničen nadměrným 

zahříváním. Furany se tvoří při akumulaci tepla. To může být zapříčiněno např. lokálním 

tepelným působením nebo celkovým tepelným přehříváním izolačního systému.  
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Tab. 2 - Diagnostické metody - část 2 

Část 
transformátoru 

Porucha Diagnostická metoda 

Pevná izolace 

Vlhkost 
Zotavené napětí, polarizační a depolarizační proud (PDC), průběh 

ztrátového činitele, furanová analýza 

Stárnutí 
Stupeň polymerizace, zotavené napětí, PDC, průběh ztrátového 

činitele, furanová analýza 

Částečné 
výboje 

Částečné výboje, DGA 

Přehřívání DGA, termografie, furanová analýza, fr. analýza 

Izolační olej 

Vlhkost Chemické a fyzikální vlastnosti oleje 

Přehřívání DGA, termografie 

Jiskření DGA, chemické a fyzikální vlastnosti oleje, fr. analýza 

Stárnutí DGA, chemické a fyzikální vlastnosti oleje 

Částečné 
výboje 

DGA, částečné výboje, chemické a fyzikální vlastnosti oleje 

Izolace celkově 

Ztráty v 
dielektriku 

Ztrátový činitel 

Znečištění Částečné výboje 

Vlhkost Průběh ztrátového činitele 

Rozpad Částečné výboje 

Jádro Defekty jádra Magnetizační proud 

Nejpoužívanějším přístupem pro analýzu izolačního systému je skupina metod DGA. Tyto 

metody jsou používány jak pro údržbu, tak i ve výzkumu. Základem je odběr vzorku 

izolačního oleje a jeho následná analýza a vyhodnocení pomocí poměrů určitých plynů, 

rychlosti tvorby plynů, popřípadě vyhodnocením celkové koncentrace specifických plynů. Na 

základě této metodiky je možné predikovat možné chyby izolace a navrhnout vhodné servisní 

zásahy. Metoda DGA je více rozebrána v následující podkapitole.  

1.1.3 METODIKY DGA 

PRINCIP METOD 

Minerální oleje používané ve výkonových transformátorech jsou sloučeniny velkého množství 

rozdílných uhlovodíkových molekul. Jsou složeny z nasycených uhlovodíků řady        , 

kde   je v rozsahu od 20 do 40 [12]. Olej v transformátoru slouží jako dielektrikum a jako 

prostředek pro přenos tepla. Degradační pochody v tomto izolačním médiu a přidružených 
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částech transformátoru uvolňují plyny. Typ a množství uvolněných plynů může být vodítkem 

k určení typu a rozsahu závady.  

Existuje několik způsobů vyhodnocení těchto plynů, ale metody DGA jsou obecně 

považovány jako nejefektivnější. Tyto metody předpokládají, že při vznikajícím poruchovém 

stavu se plyny nejprve rozpouští v oleji a až posléze, po nasycení izolačního oleje těmito 

plyny, se akumulují v plynovém relé. Z tohoto důvodu je pro metodu nutné odebrání vzorku 

oleje pro následné analyzování těchto uvolněných plynů. 

PLYNY DETEKOVANÉ DGA 

Mezi tři nejběžnější důvody výskytu rozpuštěných plynů v oleji jsou částečné výboje, 

přehřívání a jiskření. Zásadním vlivem je množství energie uvolněné při případné poruše, tato 

energie rozbíjí chemické vazby mezi atomy, které tvoří molekuly oleje [12]. Nejvíce energie 

se odevzdá při jiskření, střední hodnoty uvolněné energie jsou při přehřívání izolačního 

systému a nejméně energie uvolní částečné výboje. Mezi generované plyny patří vodík (  ), 

metan (   ), etan (    ), etylen (    ) a acetylen (    ). V případě, že je poruchou 

ovlivněn i papír izolace, generují se oxid uhličitý (   ) a oxid uhelnatý (CO).  

POMĚROVÉ METODY ANALÝZY 

Normy IEEE [10] a IEC [9] nabízejí více poměrových metod pro analýzu DGA dat. Každá 

norma nabízí rozdílné metody a někdy i rozdílné pohledy na výsledky vyhodnocení stejných 

dat. Přehled metod definovaných v IEEE a IEC je v Tab. 3. 

Tab. 3 - Metody definované v IEEE a IEC 

IEEE IEC 

TDGC Metoda IEC 

Metoda Doernenburg Duvalův trojúhelník 

Metoda Rogers Poměr CO2/CO 

Metodika Key Gas Poměr O2/N2 

Metodika TCG Poměr C2H2/H2 

Metodika TDCG  

CO2/CO  

Metoda C.E.G.B.  

Tyto metody se různí svojí přesností a složitostí. Některé vyhodnocují pouze sumou či 

jediným poměrem dvou plynů, ke kterým mají definované normální, zvýšené a varovné 

úrovně. Naopak některé metody spoléhají na více poměrů, kde každý poměr spadá do určitého 

definovaného rozsahu. 
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Následující tabulka (Tab. 4) ukazuje možné výstupy vybraných metod, jejich značení a 

přiřazení do skupin dle podobnosti [13]. 

Tab. 4 - Značení poruch dle DGA metod 

Porucha 
Metoda - značení 

IEC Roger Doernenburg Duval 

Přehřátí <150 °C 

T1 
T1 

 

T1 Přehřátí 150-200 °C  

Přehřátí 200-300 °C 
T2 

 

Přehřátí 300-700 °C T2  T2 

Přehřátí >700 °C T3 T3  T3 

Tepelný rozklad izolace s vysokým poměrem  
    

   

 
 T  

Tepelný rozklad izolace 

Výboj nízké intenzity D1 D1  D1 

Jiskření 
 

D2 A 
 

Elektrický oblouk 

Výboj vysoké intenzity D2 D2 

Sršení (koróna)   
C 

 

Částicové výboje PD D1 PD 

Kombinace tepelných a elektrických poruch    DT 

Normální stav  N   

1.1.4 UMĚLÁ INTELIGENCE V DIAGNOSTICE 

Efektivní diagnostický proces je kritickým faktorem pro optimální užívání jakéhokoliv stroje, 

resp. technického systému. Ve velkém množství případů nastávají situace, kdy jednoduché, 

základní diagnostické algoritmy nedosahují požadované úrovně citlivosti, přesnosti a 

jednoznačnosti. Z tohoto důvodu jsou čím dál častěji nasazovány prostředky umělé 

inteligence a to zejména expertní systémy, neuronové sítě, fuzzy logika, evoluční systémy a 

jejich kombinace. 

K diagnostice umělou inteligencí můžeme přistupovat ze tří hledisek: 

 Expertní posouzení 
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 Modelování systémů 

 Kombinovaný přístup 

DIAGNOSTIKA EXPERTNÍM POSOUZENÍM 

Expertní diagnóza je založená na zkušenostech a znalostech nad daným systémem. 

Výsledkem je vytvoření zobrazení, které efektivně asociuje pozorování k odpovídající 

diagnóze. Vytvořením počítačových programů využívajících tyto znalosti získáme expertní 

systémy. 

 Zkušenosti lze získat od: 

 Experta a následným vhodným interpretováním do počítačového jazyka 

 Pozorováním chování systému a následným vyhodnocení 

DIAGNOSTIKA ZALOŽENÁ NA MODELOVÁNÍ SYSTÉMU 

V obecném pojetí modelování představuje proces sestavení matematického popisu určitého 

fyzikálního systému. Tento matematický popis charakterizuje vstupně-výstupní chování 

daného systému. Takto popsaný reálný systém může být následně kontrolován, simulován, 

predikován a případně vylepšen. Tvorbou spolehlivých a ucelených modelů se zabývá 

systémové modelování. Celý proces může vypadat následujícím způsobem dle Obr. 3: 

 

Obr. 3 - Proces systémového modelování 

K popsání fyzikálního systému je nutné použít matematické rovnice a vztahy, které můžou 

daný systém reprezentovat jak kvalitativně, tak kvantitativně. Takto vytvořený popis systému 

je nazýván matematickým modelem. 

Většina fyzikálních systémů je velmi složitě matematicky přesně a jasně popsatelná. Příčinou 

je složitost struktury systému, nelinearita, nahodilost, nejasnost atd. Důsledkem je časté 

použití aproximačního modelování. 

Slibným prostředkem aproximačního modelováním je fuzzy logika. Ta je vhodná pro většinu 

fyzikálních systémů, zvláště pro vágní a složité systémy, které nelze jednoduše matematicky 
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popsat. Při použití fuzzy logiky jsou jako prostředky pro aproximaci použity funkce 

příslušnosti. Proces tvorby fuzzy modelů se nazývá fuzzy modeling. 

Od doby, kdy byly použity v praxi první fuzzy systémy bylo jasné, že sestavení dobře 

fungujícího fuzzy systému nemusí být vždy jednoduchý úkol. Proces nalezení vhodných 

funkcí příslušnosti a sestavení vhodných pravidel je často formou postupného zkoušení a 

upravování parametrů. Vývoj a aplikace učících algoritmů byla tudíž nasnadě. 

Fuzzy systémy jsou schopny jednoduše zpracovat nepřesná data a dojít k závěrům jen z těchto 

dostupných  informací, ale nejsou schopny se učit z okolí. Na druhé straně jsou neuronové 

sítě, které jsou schopny učení, ale nejsou schopny interpretovat nepřesná data, která mohou 

být nápomocná k nalezení závěru. Neuronové sítě a fuzzy systémy jsou často považovány za 

systémy, které se navzájem mohou doplňovat. 

Zájem o hybridní inteligentní systémy, které kombinují neuronové sítě a fuzzy logiku, 

zažívají poslední dobou velký růst. Mezi spoustou hybridních systémů je i systém, který se 

umí učit z okolí a následně odvodit závěry. Tyto systémy se nazývají neuro-fuzzy systémy. 

Základem těchto systémů je fuzzy inferenční mechanismus, který je učen algoritmem 

odvozeným z neuronových sítí. 

1.2 EXPERTNÍ SYSTÉMY 

Expertní systémy jsou obecně součástí umělé inteligence a patří k jejím nejstarším  

vývojovým směrům. Nejde však o samostatnou část umělé inteligence, nýbrž o její typickou 

aplikační oblast. Expertní systémy zaujímají v umělé inteligenci velmi významnou pozici. 

Expertní systémy jsou zvláštní aplikační oblastí poznatků umělé inteligence, neboť zahrnují 

návrh kompletních, v praxi používaných nástrojů pro podporu rozhodování. 

1.2.1 ZÁKLADY EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ 

Obecně lze říci, že expertní systémy modelují způsob, jakým by danou úlohu řešil expert. 

Proto se v poslední době používá především tato definice expertních systémů [14]: 

Expertní systémy jsou počítačové programy, simulující rozhodovací činnost experta při řešení 

složitých úloh a využívající vhodně zakódovaných, explicitně vyjádřených speciálních 

znalostí, převzatých od experta, s cílem dosáhnout ve zvolené problémové oblasti kvality 

rozhodování na úrovni experta. 

Expertní systémy se vyznačují některými charakteristickými rysy, které lze shrnout do těchto 

bodů: 

 Oddělení znalostí a mechanizmu jejich využívání, čímž se expertní systémy 

odlišují od klasických programů 

 Schopnost rozhodování i za neurčitosti 

 Schopnost vysvětlování 

V literatuře se můžeme setkat s pojmem znalostní systém, který je podle staršího pojetí 

obecnější než pojem expertní systém. Expertní systém lze tedy chápat jako zvláštní typ 
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znalostního systému, který se vyznačuje používáním expertních znalostí a některými dalšími 

rysy, jako je např. vysvětlovací mechanizmus. 

1.2.2 VÝVOJ A APLIKACE EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ 

Při obecné charakteristice vývoje expertních systémů se také hovoří o dvou generacích.  

Pro první generaci expertních systémů je především typické: 

 Jeden způsob reprezentace znalostí 

 Malé schopnosti vysvětlování 

 Znalosti získávané pouze od expertů 

Pro druhou generaci expertních systémů je typické: 

 Modulární a víceúrovňová báze znalostí 

 Zlepšení vysvětlovacího mechanizmu 

 Prostředky pro automatizované získávání znalostí 

V rámci druhé generace expertních systémů se také objevují hybridní expertní systémy, 

v nichž se klasické paradigma expertních systémů kombinuje s dalšími přístupy, jako jsou 

např. neuronové sítě nebo evoluční metody. 

Na expertní systémy se dá dívat jako na simulaci lidského experta. Oblasti vhodné pro 

aplikaci těchto systémů jsou zpravidla vědeckotechnického rázu. Můžeme sem zařadit 

následující problematiky: 

 Interpretace a identifikace 

 Predikce 

 Diagnostika 

 Design 

 Plánování a monitoring 

 Debugging a testování 

 Řízení 

Obecně se dá říct, že pro řešení problémů, jejichž charakter je spíše deterministický nebo 

výpočtový, expertní systémy nejsou příliš vhodné. Zde jsou využitelné spíše klasické 

podpůrné rozhodovací systémy (informační systémy). Ty pracují pomocí matematických a 

logických operátorů a podávají jen jedno statické řešení pro daná vstupní data. Stejně tak 

výpočetně náročné problémy upotřebí spíše přístup na základě konvenčního programování. 

Tento přístup je založen na výpočetní síle počítače a na explicitních znalostech [15]. Naopak 

člověk řeší problémy zejména pomocí znalostí heuristických (tacitních) [15], které jsou 



BRNO 2012 

 

 

26 

 

kombinací intuice, zkušeností, úsudku a logické inference. Úspěšný expertní systém musí 

kombinovat oba dva tyto přístupy, resp. měl by být schopen získat maximum z obou druhů 

znalostí. Rozdíly různých přístupů k řešení problémů shrnuje Tab. 5. 

Tab. 5 - Rozdíly v přístupech při řešení problémů 

Lidský expert Expertní systém Konvenční program 

Aplikuje heuristické znalosti 
ve formě pravidel na 

problémy ve specifické 
doméně 

Zpracovává znalosti vyjádřené ve 
formě pravidel a používá symbolické 

uvažování za účelem řešení 
problému ve specifické doméně 

Zpracovává data pomoci 
zadaného algoritmu. Problém je 
obecně numerického charakteru 

Znalost je uchována jako 
celek ve zpracované formě 

Jasně separuje znalost od prostředku 
jejího zpracování 

Neodděluje znalosti od těla 
algoritmu 

Je schopný vysvětli postup 
uvažování a dodat detaily 

k jednotlivým krokům 

Uchovává pravidla použitá k řešení 
problému a je schopen doložit jak 
konkrétní řešení bylo dosaženo. 

Doloží nutnost požadovaných dat 

Nevysvětluje, jak bylo řešení 
dosaženo a proč byla požadována 

daná vstupní data 

Používá neexaktní uvažování 
a umí se vypořádat 

s nejasnými, nekompletními 
a „fuzzy“ informacemi 

Umožňuje neexaktní uvažování a umí 
se vypořádat s nejasnými, 
nekompletními a „fuzzy“ 

informacemi 

Funguje pouze na množině 
problémů, kde jsou vstupní data 

kompletní a exaktní 

Může udělat chyby, pokud 
jsou informace nejasné nebo 

nekompletní 

Může udělat chyby, pokud jsou data 
nejasné nebo nekompletní 

Nepodá žádné řešení nebo 
špatné, pokud jsou data nejasné 

nebo nekompletní 

Zlepšuje kvalitu podaných 
řešení pomocí roků učení a 

praxí. Tento proces je pomalý 
a náročný na prostředky 

Kvalita řešení problému se 
modifikuje přidáním, odebráním 
nebo modifikací pravidel v bázi 

znalostí. Změny jsou lehce 
implementovatelné 

Kvalita řešení problému se 
modifikuje změnou kódu 

programu. Dochází tak ke změně 
znalostí i procesu zpracování 

znalostí. Zavést změny je složité 

Pro zvýšení efektivity je následně vhodné, aby se daný systém specializoval na určitý druh 

problému. 

1.2.3 ZÁKLADNÍ TVAR EXPERTNÍHO SYSTÉMU 

Každý expertní systém se skládá ze základních částí uvedených na [14]. 

Jedná se především o tyto základní části [16] a [14]: 

 Báze znalostí 

 Řídící (inferenční) mechanizmus 

 Báze dat 

 Vstupní data 
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 Uživatelské rozhraní 

Jednotlivé základní části expertního systému jsou dále stručně popsány v této kapitole. 

BÁZE ZNALOSTÍ 

Jde o množinu explicitně vyjádřených znalostí experta. Z hlediska reprezentace báze znalostí 

jsou na ni kladeny dva požadavky. Požadavek modularity, jehož hlavním úkolem je zachovat 

přehlednost báze znalostí pro její další případné rozšíření. Druhým požadavkem je 

strukturalizace, jejímž hlavním smyslem je vytvoření hierarchie pojmů, které se v bázi 

znalostí vyskytují. Při splnění druhého požadavku máme zajištěno snadné vyhledávání 

znalostí a snadný přesun od konkrétního pojmu k obecnému a naopak. Báze znalostí nemusí 

obsahovat jen znalosti v podobě dat a informací, ale i popis vzájemných vztahů, návazností a 

předpovědí.  

Nejčastější formou reprezentace znalostí v expertním systému jsou pravidla. V nejjednodušší 

podobě systému na Obr. 4 jsou to tzv. IF-THEN pravidla následujícího tvaru: 

IF zvíře má páteř THEN obratlovec 

IF obratlovec AND zvíře má srst THEN savec 

IF savec AND zvíře má ostré zuby AND zvíře má drápy THEN masožravec 

 

Obr. 4 - Základní tvar expertního systému 

ŘÍDÍCÍ (INFERENČNÍ) MECHANIZMUS  

Řídící mechanizmus je výkonná část expertního systému, která má na starosti využít dostupné 

znalosti, získat potřebná data a poskytnout nám odpovídající závěr. Ve většině případů jde o 

různé techniky prohledávání stavového prostoru, který může být vyjádřen různými způsoby - 

ať už pouhým výčtem pravidel či stromem, popř. grafem objektů reprezentujících znalosti. 

Vlastní činnost řídícího mechanizmu se také označuje jako inferenční (odvozovací) proces. 

Proto se i řídící mechanizmus někdy označuje jako inferenční (odvozovací) mechanizmus. 

V problematice expertních systémů se nejčastěji vyskytují dva typy hledání řešení (usuzování) 

- dopředné řetězení a zpětné řetězení [17]. 

 Dopředné řetězení začíná s dostupnými (vloženými) daty a aplikuje znalostní pravidla      

za účelem získání dalších dat (odvozením, od uživatele) než dosáhne řešení. Inferenční 

mechanismus používající tento druh řetězení, prohledává znalostní bázi a hledá ty 
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pravidla, které mají splněnou klauzuli IF (antecedent). Z těchto pravidel se následně 

odvozuje informace v klauzuli THEN (konsekvent). Tato informace je následně přidána 

do množiny dat v bázi znalostí. Vzhledem k faktu, že dostupná data rozhodují o 

spouštěných pravidlech, je tato metoda řetězení tzv. datově orientovaná. 

 Zpětné řetězení má na počátku množinu cílů (nebo předpokladů) a zpětně přes 

konsekventy prohledává data pomocí ascendentů, zda existují data taková, která by 

potvrdila nějaký cíl. Inferenční mechanismus používající zpětné řetězení prohledává bázi 

znalostí a hledá pravidla, která se shodují (v klauzuli THEN) s požadovanými cíli. Pokud 

klauzule IF (ascendent) tohoto pravidla je splněn, inferenční mechanismus jej přidá do 

množiny cílů. Je také nutné dodat taková vstupní data, aby potřebná pravidla mohla být 

splněna. Jelikož pravidla jsou vybírána pomocí vložených cílů, nazýváme tuto metodu 

jako tzv. cílově orientovanou.  

BÁZE DAT 

K řešení určitého konkrétního problému je třeba poskytnout systému data o daném případu 

[16]. Tato data se ukládají do báze dat (množina údajů k danému případu), a odtud se 

„dosadí" do obecně formulovaných znalostí z báze znalostí. Konkrétní data poskytuje 

uživatel, a to v dialogovém režimu s počítačem. Tento dialog evokuje dialog nezkušeného 

odborníka s expertem. Úlohou expertního systému v tomto dialogu je dotazovat se co nejlépe 

na informace k dané problematice, analyzovat odpovědi uživatele a na jejich základě (a na 

základě obecných znalostí uložených v bázi znalostí) zkonstruovat závěr, případně navrhnout 

řešení. 

1.3 FUZZY LOGIKA 

Informace dostupné k rozhodování většinou nebývají černobílé, ale často obsahují „odstíny 

šedi” [18]. Fuzzy množiny a fuzzy logika jsou vyvinuty k reprezentaci, manipulaci a použití 

nejasných informací a tvoří základ pro použití nejistot v aplikacích komunikujících s reálným 

světem. Fuzzy systémy jsou efektivním a přesným prostředkem pro popsání lidského vnímání 

a chápání. Dosahují toho simulací lidského uvažování bez většího zkreslení a chováním 

s menší analytickou přesností a logikou než klasické výpočetní metody. Fuzzy logika spolu 

s neuronovými sítěmi a evolučními systémy tvoří základy pro softcomputing. Na rozdíl od 

ryze výpočetních metod, jako použití neměnných a přesných matematických vztahů, 

softcomputing  má snahu modelovat včetně nepřesností reálného světa. Takto navržená řešení 

mají zpravidla větší robustnost, flexibilitu a efektivitu, než řešení využívající hardcomputing.  

Fuzzy logika tvoří rozhraní, které umožňuje aproximovat lidské uvažování ve znalostních 

systémech. Klasické přístupy k reprezentaci znalostí (logika prvního stupně, pravdě-

podobnostní teorie) nejsou schopny reprezentovat informace okolního světa, které jsou 

zatíženy nepřesnostmi a často špatně kategorizovatelné. Těmito fakty byl motivován vývoj 

fuzzy logiky. Následně jsou uvedeny základní charakteristiky fuzzy logiky [19]: 

 Exaktní usuzování je speciální případ přibližného usuzování 

 Vše je otázka míry 

 Inferenci je možno vidět jako šíření pružných omezení 
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 Jakýkoliv logický systém může být fuzzifikován  

Dvě hlavní charakteristiky fuzzy systémů, které jim dávají lepší výkon ve specifických 

úlohách: 

 Fuzzy systémy jsou vhodné pro nejisté nebo aproximační uvažování, zejména pro 

úlohy založené na matematickém modelu, který je příliš složitý na určení 

 Fuzzy logika umožnuje rozhodování nad nekompletními nebo nejasnými 

informacemi 

Za účelem zpracování nepřesných nebo špatně definovaných systémů, fuzzy logika používá 

kvantifikované nebo stupňované výroky místo výroků přesně definovaných (true or false). 

Fuzzy množiny umožňují objektům stupně příslušnosti v rozmezí nula až jedna. Tyto 

množiny, reprezentované lingvistickými proměnnými (hodně, málo, velký, malý…), jsou 

použity k reprezentaci konkrétních fuzzy množin v daném problému [20]. 

 

Obr. 5 - Typické funkce příslušnosti 

Například, pokud je   kolekce (diskrétní nebo spojitá) objektů obecně značených jako { }, 
tak   nazýváme univerzum a   je prvek tohoto univerza. Fuzzy množina   v univerzu   je 

charakterizovaná funkcí příslušnosti    („Membership Function“ - MF), která má hodnoty 

v intervalu [   ]. 

ČASTO POUŽÍVANÉ FUNKCE PŘÍSLUŠNOSTI 

 Trojúhelníková funkce příslušnosti Obr. 5 - a 

Křivka je funkcí vektoru   a závisí na třech parametrech     a  : 

 (       )     
 

(   
 

(
   

   
 
   

   
)   ) 
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nebo 

 (       )  
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 Obdélníková funkce příslušnosti Obr. 5 - b 

Křivka je funkcí vektoru   a závisí na třech parametrech       a   dle: 

 (         )     
 

(   
 

(
   

   
   

   

   
)   ) 

nebo 

 (       )  

{
  
 

  
 

     
   

   
      

       
   

   
      

               }
  
 

  
 

 

 Gaussova funkce příslušnosti Obr. 5 - c 

Tato funkce závisí na dvou parametrech   a   podle: 

 (     )   
 (   ) 

    

 Zvonová funkce příslušnosti Obr. 5 - d 

Zvonová funkce závisí na třech parametrech     a   dle: 

 (     )  
 

  |
   
 |

    

  Parametr   je zpravidla kladný a parametr   označuje střed křivky. 

Fuzzy množina také může být reprezentovaná jako množina uspořádaných dvojic elementu   

a jeho stupně příslušnosti     k univerzu  : 

  {(    )    }  

  ∫
  ( )
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  ∑
  (  )

  
 

 

   

 

Fuzzy množina má některé operace, které mohou být použity na klasické množiny jako 

speciální případ fuzzy množiny. Předpokládejme že   a   jsou dvě množiny v   s funkcemi 

příslušnosti     a    . Operace sjednocení, průniku, komplement atd. jsou definované 

funkcemi příslušnosti. Například funkce příslušnosti      sjednocení     je definováno 

pro každý prvek     jako:  

    ( )      {   ( )    ( )}. 

Průnik     má funkci příslušnosti      definovanou pro každé   z   jako: 

    ( )     
 
{   ( )    ( )}

 

  

1.3.1 FUZZY INFERENČNÍ SYSTÉM 

Fuzzy inferenční systém (FIS) je proces formulace zobrazení daného vstupu na výstup 

pomocí fuzzy logiky. Dynamické chování FIS je charakterizováno množinou lingvistických 

pravidel založených na expertních znalostech. Tyto znalosti jsou většinou ve formě IF – 

THEN pravidel: 

 IF – představuje množinu předpokladů 

 THEN – množina odvoditelných závěrů 

Protože předpoklady a závěry IF-THEN pravidel jsou asociovány s fuzzy konceptem, jsou 

často nazývány fuzzy výroky [21]. V případě systému s více vstupy a jedním výstupem jsou 

pravidla tvaru: 

     ( )           ( )            ( )      
     ( )           ( )            ( )       
     ( )           ( )            ( )       

 

Kde  ,  a   jsou lingvistické proměnné reprezentující dva vstupy a jeden výstup.     a    jsou 

lingvistické hodnoty lingvistických proměnných     v univerzu  , resp.   při   
       .     jsou lingvistické hodnoty lingvistických proměnné   z univerza   (v případě 

Mamdani FIS) nebo lineární zobrazení vstupů (Takagi-Sugeno FIS) [22]. 

Obecný FIS se skládá ze čtyř hlavních komponent a báze dat (obsahující data k danému 

problému), jak je ukázáno na Obr. 6. Znalostní báze (KB) obsahuje dostupné znalosti z dané 

problémové domény ve formě IF - THEN pravidel. Ostatní tři komponenty jsou fuzzy 

inferenční mechanismus, fuzzifikační a defuzzifikační blok. Inferenční mechanismus zajištuje 

inferenční proces na vstupech systému za použití fuzzy pravidel. Fuzzifikační blok provádí 

zobrazení ostrých hodnot z univerza   na vstupu systému na fuzzy množiny definované ve 

stejném univerzu. Defuzzifikační blok provádí inverzní operaci a to zobrazení fuzzy množin 

z výstupního univerza   na ostré hodnoty taktéž definované ve  . Podrobnější popis 

následuje v dalších sekcích. 
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Obr. 6 - Obecný tvar FIS 

1.3.2 ZNALOSTNÍ BÁZE FIS 

Báze znalostí ustanovuje základní funkcionalitu fuzzy pravidlového systému. Slouží jako 

databáze znalostí k danému problému, které modelují vztah mezi vstupem a výstupem 

výchozího systému. Na základě tohoto vztahu inferenční mechanismus určí z dodaného 

vstupu adekvátní výstup. Báze znalostí může obsahovat dva typy informací. Zaprvé 

sémantiku fuzzy pravidel (ve formě fuzzy množin) a lingvistická pravidla reprezentující 

znalosti. Tímto lze znalostní bázi rozdělit na dvě části [23]: 

 Databáze obsahující množiny lingvistických termínů používané 

v lingvistických pravidlech a funkce příslušností definující sémantiku 

lingvistických označení. Dále jsou zde obsaženy konstanta a parametry, 

které jsou použity při transformaci mezi univerzem, kde jsou definované 

fuzzy množiny a doménou, ve které jsou definované vstupy a výstupy 

systému 

 Pravidlová báze, která je složena z lingvistických pravidel zpravidla ve 

formě IF – THEN. Více pravidel je možné aktivovat naráz pro jeden vstup 

1.3.3 INFERENČNÍ MECHANISMUS FIS 

Inferenční mechanismus pravidlového fuzzy systému zaštiťuje tři komponenty [24]: 

 Fuzzifikační interface, který transformuje ostré vstupy na fuzzy hodnoty. 

Ty jsou následně vstupem procesu fuzzy usuzování 

 Inferenční systém, který odvozuje výsledné výstupy ze vstupů do systému. 

Výstupy odvozuje dle informací uložených v bázi znalostí 

 Defuzzifikační interface, který konvertuje fuzzy množiny obdržené od 

inferenčního procesu na ostré hodnoty. Ty slouží jako celkový výstup FIS 
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FUZZIFIKAČNÍ INTERFACE 

Fuzzifikační blok umožňuje FIS pracovat s ostrými hodnotami na vstupu systému. Základem 

je zobrazení ostrých vstupních hodnot na fuzzy množiny definované v univerzu daného 

vstupu. Dochází tedy k převodu na lingvistické hodnoty, které můžeme vidět jako označení 

fuzzy množiny. Nejpoužívanější funkce pro defuzzifikaci jsou zvonová, Gaussova, 

obdélníková a trojúhelníková (Obr. 5). 

INFERENČNÍ SYSTÉM 

Inference je část systému, která odvozuje fuzzy výstupy z fuzzy vstupů podle vztahů 

definovaných pomocí fuzzy pravidel. Proces inference provádí zobrazení mezi fuzzy 

množinami              ze vstupní domény              a fuzzy množinami   

z výstupní domény  . 

Inferenční proces pravidlového fuzzy systému pracuje na úrovni jednotlivých pravidel. Při 

práci inference se vstupem aktivují jednotlivá pravidla. Při použití   pravidel z báze pravidel 

inference generuje   fuzzy výstupních množin (Mamdani inference).  

DEFUZZIFIKAČNÍ INTERFACE 

Defuzzifikační interface (Mamdani) musí agregovat informaci uschovanou v   výstupních 

fuzzy množinách a následně získat ostrou hodnotu. Vliv každé fuzzy množiny je posouzen 

zvlášť a výsledná ostrá hodnota je získána průměrováním nebo speciálně zvolenou metodou. 

Mezi nejčastější metody patří: 

 „Center of Area” 

      
∫   ( )   
 

 

∫   ( )  
 

 

 

 

 „Mean of maximum” 

     
∫    
 

 

∫   
 

 

 

 

 „Bisector of Area” 
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∫   ( )  

    

 

 ∫   ( )  

 

    

 

 

1.3.4 TYPY INFERENČNÍCH SYSTÉMŮ 

MAMDANIHO INFERENČNÍ SYSTÉM 

Mamdaniho inferenční mechanismus je využit v problematice fuzzy DGA metod v kapitole 

2.3.3.  Podstata tohoto typu systému se dá rozdělit do 4 kroků [25] a je zobrazena na Obr. 7: 

 Fuzzifikace vstupů 

 Vyhodnocení pravidel 

 Agregace fuzzy výstupů 

 Defuzzifikace 

Fuzzifikace vstupů 

Nejprve se uváží vstupní proměnné         a určí se jejich míra příslušnosti µ k daným fuzzy 

množinám. 

Vyhodnocení pravidel 

Následně se fuzzifikované vstupy aplikují na antecedenty („If část pravidel“ - předpoklad) 

fuzzy pravidel. V případě více předpokladů ve fuzzy pravidle jsou aplikovány fuzzy operátory 

AND nebo OR s cílem získání jediného celkového výstupu předpokladové části pravidla. To 

se aplikuje na funkci příslušnosti konsekventu. 

 

Obr. 7 - Mamdaniho inference, převzato z [24] 
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Agregace výstupu 

Agregace je proces spojení výstupů všech pravidel - vytvoří se jedna fuzzy množina. 

Defuzzifikace 

Jedná se o poslední krok ve fuzzy inferenčním procesu. Vstupem je agregovaná fuzzy 

množina a výstupem je ostré číslo. Zde se dá využít jeden ze přístupů uvedených v předchozí 

kapitole. 

TAKAGI-SUGENO INFERENČNÍ SYSTÉM 

V rámci této práce je T-S fuzzy model (Obr. 8) použit jako prostředek pro prezentaci DGA 

zkoušek (2.3.3) a cíl optimalizačních algoritmů (2.5). Výhoda T-S modelů je silná adaptivita a 

schopnost popisovat nelineární systémy. Tyto modely se skládají z IF-THEN pravidel, kde 

konsekvent je na rozdíl od pravidel uvedených výše konstanta nebo lineární funkce 

následujícího tvaru: 

                                

                           
              

 

kde    je počet pravidel,    je velikost vstupní dimenze,    je výstup    é   pravidla,     

jsou reálné parametry konsekventu    é   pravidla pro vstup  . Zpravidla jsou hodnoty     
získané metodou nejmenších čtverců popsanou v [26]. 

Fuzzy množina ascendentů pro vstup      é   pravidla je charakterizována např. 

gausovskou funkcí příslušnosti     (  ) následujícího tvaru: 

 (      )   

 (      )
 

    
  

 

   {
   
     

      ž        

   
     

      ž         

 

kde     je střed gausovské funkce. Tloušťka MF na levé straně je    
  , resp.    

   v závislosti na 

pozici vstupu    vzhledem k    . Vzhledem ke vstupním datům, každé fuzzy pravidlo 

vyprodukuje stupeň příslušnosti. Sílu    é    pravidla    je možno označit jako    a je 

vypočteno jako: 

      (  )        (   )  ∏     (  )
  

   
  

kde operátor   funguje jako „fuzzy AND“. Celkový výstup takového T-S fuzzy modelu    je 

vypočítán váhově defuzzifikačním procesem následujícím způsobem: 

   
∑     
  
   

∑   
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Obr. 8 - Takagi-Sugeno inference, převzato z [24] 

1.4 NEURONOVÉ SÍTĚ 

Umělé neuronové sítě jsou inspirovány základní znalostí o fungování lidského mozku. Mozek 

se skládá z husté sítě navzájem propojených nervových buněk. Tyto buňky jsou v podstatě 

informace zpracovávající jednotky nazývané neurony. Biologický neuron přijímá podněty 

z jiných zdrojů, nějakým způsobem je kombinuje, poté na výsledku provede obecně 

nelineární operaci a tato informace je předána na výstup [16]. 

Pro dosažení podobné funkčnosti je základní prvek neuronové sítě umělý neuron, který 

simuluje funkci neuronu biologického. Základní struktura a popis umělého neuronu jsou na 

Obr. 9. 

 

Obr. 9 - Umělý neuron 

Každý neuron je elementární jednotka zpracovávající informace. K sestavení neuronové sítě 

musíme nejdříve rozhodnout, kolik neuronů použijeme a jak budou spojeny v síti. Jinak 

řečeno musíme zvolit architekturu sítě. Na Obr. 9 má neuron více vstupů označených  ( ). 
Každý vstup je zesílen váhou spoje  ( ) . V nejjednodušším případě jsou produkty jen 

sesumovány, zpracovány přenosovou funkcí a předány na výstup. Výstup neuronu je dán 

následujícím vztahem [16]: 
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   (   )   (∑    

 

   

)  

kde    je váhový vektor, funkce  (   )  odkazuje na přenosovou funkci,    jsou vstupy 

neuronové sítě a   je výstupem sítě. 

Nejjednodušší formou neuronové sítě je Perceptron. Jedná se o neuronovou síť o jednom 

neuronu se skokovou přenosovou funkcí. Tento typ sítě je schopen klasifikovat pouze 

lineárně oddělitelné problémy. Pro problémy složitějšího, tudíž lineárně neseparabilního 

charakteru, vyžadují neuronové sítě vícevrstvé konfigurace.  

Základní architektura takové sítě počítá se třemi typy vrstev neuronů: vstupní, skrytá a 

výstupní. U dopředných sítí je prostup signálu striktně orientován ze vstupu na výstup. 

Zpracovávaná data postupně prochází přes všechny vrstvy sítě, v síti není přítomna žádná 

zpětná vazba. Existuje spousta síťových architektur (Elman, Jordan, ART, …). Volba 

konfigurace sítě je ale vždy závislá na její konkrétní aplikaci.  

1.4.1 UČÍCÍ ALGORITMY 

Neuronová síť musí být nakonfigurovaná tak, aby přivedení daných vstupů generovalo 

požadované výstupy. Máme k dispozici několik metod pro nastavení vah spojů mezi neurony.  

Jednou možností je nastavit váhy přímo, např. v případě dříve získaných znalostí. Další 

možností je učit neuronovou síť překládáním učících vzorů a nechat síť měnit váhy spojů 

pomocí nějakého učícího pravidla. Učení neuronové sítě je v tomto případě podstatě 

optimalizační problém. Konkrétní cíl učícího procesu neuronové sítě je modifikovat pomocí 

učících párů {(     ) (     )   (     )}  váhy spojů   sítě tak, aby následné měření 

chyby  ( ) bylo minimální. Pro tento účel je zpravidla použita suma mocnin rozdílu mezi 

očekávaným výstupem    a výstupem      á  í. Výstup sítě       á  í je aktuální reakce sítě 

na vstupní vzor   . Chybová funkce  ( ) je ve tvaru: 

 ( )   
 

 
∑ (  

 
)
 
    

 

 
∑ ( 

 
       á  í 

 
)
 

   . 

Existuje značné množství algoritmů, které jsou určeny k modifikaci váhových spojů a 

současně ke snižování chybové funkce  ( ). Pro naučení sítí jsou v našem případě využívány 

algoritmy backpropagation, Levenberg-Marquardt (L-M) [27] a učení na bázi GA [28]. 

Klasické učící algoritmy mohou být trojího typu: 

 Učení s učitelem - na vstup sítě je přiveden vstupní testovací vzor. Proběhne 

dopředný průchod sítí. Hodnoty na výstupních uzlech jsou porovnány 

s požadovanými hodnotami a následně jsou určeny chyby a rozdíly mezi 

těmito hodnotami. Ty jsou použity k určení změn vah v síti dle zvoleného 

učícího pravidla. Nejznámějšími zástupci této kategorie jsou: 

backpropagation, delta rule a Levenberg-Marquardt 

 Učení bez učitele - algoritmus hledá ve vstupních datech vzory se 

společnými vlastnostmi. Jinak řečeno, systém musí objevit statisticky 
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významné rysy pro vstupní učící data. Systém si musí vytvořit vlastní 

reprezentaci reakce na vstup 

 Posilované učení - zde dochází k učení jak reagovat na vstup, jak převést 

situace na akce tak, aby numerický signál odměny byl co největší. Učenému 

systému není řečeno jaké akce provést, ale spíše musí sám objevit, jaké akce 

vedou k nejlepší odměně 

UČÍCÍ ALGORITMUS BACKPROPAGATION 

Tento algoritmus vychází s následujících předpokladů [29]: bereme-li v úvahu jen parciální 

derivaci chyby sítě vzhledem ke každé váze spoje, o vývoji směru chyby se dozvíme 

minimum. V případě, že vezmeme negaci této derivace a přidáme ji k váhám, chyba bude 

klesat až do dosažení lokálního minima. Vycházíme zde z faktu, že pokud je derivace 

pozitivní, tak v případě růstu váhy spoje roste i chyba sítě. Logickou reakcí je tedy přidávat 

negaci derivace a naopak pokud je derivace negativní. Protože aplikace změn vah probíhá 

postupně od výstupní ke vstupní vrstvě, nazýváme tento algoritmus backpropagation. 

Neuronová síť může být trénována dvěma způsoby [30]: 

1. „Online“ metoda vypočítává váhové přírůstky pro každý vstupní vzor a 

modifikace vah probíhá po každém vzorku 

2. „Batch-training“ vypočítává přírůstky pro každý vstup, ale následně je neaplikuje 

na modifikaci vah, nýbrž uschovává. Až po průchodu celé trénovací množiny jsou 

chyby vyhodnoceny a váhy upraveny 

Tréning se v podstatě skládá z přivádění vstupních dat na počátek sítě a výpočet výstupu. 

Následně je vypočítána chyba výstupní vrstvy a postupně jsou pozměněny všechny váhy 

spojů s cílem minimalizovat chybu [30]. V případě u „Batch-training“ metody se změna váhy 

vypočítá dle: 

    ( )     
  

    
       (   )  

kde   a   jsou učící koeficient, resp. momentum a   je průměrná kvadratická chyba podle: 

       
 

 
∑(  )

   
 

 
∑(     )

 

 

   

 

   

  

Momentum určuje sílu efektu přechozích změn vah spojů neuronů na současný směr změn 

vah. Volba ideálních hodnot   a   jsou nezbytné pro úspěšné naučení sítě. 

UČÍCÍ ALGORITMUS LEVENBERG-MARQUARDT 

Nechť  ( )     představuje váhový vektor při k-té iteraci, potom nový váhový vektor 

 (   ) je získán následujícím přírůstkovým pravidlem [27] a [31]: 
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 (   )   ( )    ( ). 

Dle Obr. 9, může být váhový vektor  ( )     formulován jako: 

  (   
( )    

( )      
( )    

( )    
( )      

( )). 

Dále nechť zápis chybové funkce  ( ) ve tvaru: 

 ( )   
 
 
∑(   )

 
 

 

 
 
∑(  

       á í 
 
)
 

 

 

značí, že výstup sítě je jeden. V případě vícenásobných výstupů sítě se sumační parametry 

musí změnit z   na     ý    ů. Poté můžeme napsat, že: 

  ( )     ( ) ( ), 

   ( )    ( ) ( )   ( )  

kde 

  ( )    (          )   

 ( )  ∑   ( )    ( ) , 

  

[
 
 
 
 
 
   

   

   

   
 

   

   

   

   

   

   
 

   

   

    
   

   

   

   
 

   

   ]
 
 
 
 
 

. 

Většina nelineárních metod nejmenších čtverců je založena na Newtonově metodě, jež 

můžeme zapsat jako: 

    [   ( )]
  
  ( ). 

Pokud  ( )   , což je zpravidla situace, kdy řešení konverguje k cíli, získáme Gauss-

Newton přírůstkové pravidlo: 

    [  ( ) ( )]    ( ) ( ). 

Algoritmus L-M je modifikovaná verze Gauss-Newtonova přírůstkového pravidla ve tvaru: 

     [  ( ) ( )    ]    ( ) ( ), 

kde   je kladná konstanta,   matice identit a   je Jakobiánova matice. 

Z předchozí rovnice je patrné, že pokud   je velmi velké, tak algoritmus L-M aproximuje 

metodu sestupného gradientu a v případě, že je nulové, přechází na Gauss-Newtonovu metodu 
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[27]. Ve výsledku je L-M rychlejší než metoda sestupného gradientu, protože používá více 

informací k  aproximaci. Výhoda L-M oproti Gauss-Newtonově metodě spočívá ve 

skutečnosti, že        může být kdykoliv převeden na výraz pozitivně definitní, což nám 

garantuje, že řešení     [  ( ) ( )    ]    ( ) ( )  existuje. V reálné aplikaci je   

snižováno při každém úspěšném kroku a navýšeno pouze, pokud je při daném kroku chyba 

navýšena. Ze zápisu L-M algoritmu je patrné, že váhové přírůstky vyžadují inverzi matice 

     (N je počet vah v síti) pro každou iteraci algoritmu. Výpočetní složitost L-M 

algoritmu je zhruba  (  ). Pokud   je velmi velké, tak náročnost na výpočetní a paměťové 

kapacity je značná. Ale i přesto, vzhledem k přesnosti a zvýšené efektivnosti, je v současné 

době nejpoužívanější.  

1.5 FUZZY-NEURONOVÉ SÍTĚ 

Pokud chceme vytvořit stabilní a vyzrálý FIS, který je schopný efektivně pracovat 

v predikčním módu je nutné zvolit vhodné systémové parametry a strukturu. Ty musí být 

nastaveny nebo odvozeny učícím procesem. Předpokladem je dostatečné množství vstupních 

a výstupních učících vzorů. Jeden z nejpoužívanějších učících systémů pro stanovení 

lineárních a nelineárních parametrů FIS (T-S typu) je ANFIS [32]. ANFIS je skupina 

adaptivních sítí, které jsou funkčně ekvivalentní fuzzy inferenčnímu systému [32] a [26]. 

Požadavky pro ANFIS 

ANFIS podporuje pouze T-S systémy a dále jsou nutné následující vlastnosti systému [33]: 

 Jedná se o T-S systém prvního nebo nultého řádu 

 Systém musí mít jeden výstup. Všechny výstupní funkce příslušnosti jsou stejného 

typu, tzn. lineární nebo konstantní 

 Nesdílí se pravidla. Různá pravidla nemohou sdílet různé výstupní funkce 

příslušnosti. Počet funkcí příslušností výstupu je stejný jako počet pravidel 

1.5.1 STRUKTURA 

Pro jednoduchost předpokládejme FIS systém se dvěma vstupy   a   a jedním výstupem  . 

Dále uvažujme bázi pravidel o dvou fuzzy IF-THEN pravidlech T-S typu následného typu: 

        ( )                                              

        ( )                                              

Architektura FIS systému obsahuje pět vrstev [32], kde funkce uzlů v dané rovině je stejného 

typu. Vstupy, výstupy a implementované matematické modely uzlů jsou popsány dále a 

ukázány na Obr. 10. 

Vrstva 1 (vstupní vrstva) 

Funkce každého uzlu   v této vrstvě je ve tvaru: 

  
      ( )  
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kde   je vstup uzlu  ,     je funkce příslušnosti lingvistického termu    asociované s uzlem a 

   je míra příslušnosti kterou vstup   naplňuje   . Nejčastější volbou pro    ( )  je 

Gaussovská nebo zvonová funkce. Při učení jsou v této vrstvě nastavovány parametry funkcí 

příslušnosti, které tvoří antecedent pravidel. 

 

Obr. 10 - Struktura ANFIS systému 

Vrstva 2 (pravidlová vrstva) 

Zde každý uzel odpovídá jednomu T-S fuzzy pravidlu. Vstupem uzlů jsou signály z předchozí 

vrstvy. Výstupem je vypočtená síla pravidla. Výpočet je proveden následovně: 

       (  )      (  )      , 

kde    reprezentuje sílu pravidla. Kromě násobení je možné implementovat i jiné T-normové 

operátory  [34], které provádí zobecněný součin.  

Vrstva 3 (normalizační vrstva) 

Tato normalizační vrstva obdrží    sílu pravidla z předchozí vrstvy a vypočítá 

normalizovanou sílu daného pravidla. Jedná se o poměr váhy pravidla k sumě všech vah: 

  ̅  
  

∑   
 
   

        

Počet uzlů je totožný s předcházející vrstvou. 
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Vrstva 4 (defuzzifikační vrstva) 

Vrstva je tvořena adaptivními uzly, které jsou napojeny na korespondující normalizační uzly. 

Dalšími vstupy jsou vlastní vstupy systému    a   . Uzel následně spočítá váhový 

konsekvent následujícím způsobem:  

  ̅     ̅(             )              , 

kde   ̅̅ ̅ je normalizovaná váha (síla) pravidla a     jsou parametry konsekventu. 

Vrstva 5 (sumační vrstva) 

Sumační vrstva je tvořena jediným uzlem, který vypočítává celkový výstup ANFIS.  Jedná se 

o sumu výstupů z předchozí vrstvy dle: 

  ∑  ̅
 

   
∑      

∑    
        

Jak uvedeno dříve, parametry FIS musí být vhodně nastaveny. Parametry jsou dvojího typu: 

nelineární ve vstupní vrstvě (funkce příslušnosti) a lineární parametry konsekventu ve vrstvě 

defuzzifikační. Prvním krokem je přibližná inicializace FIS systému, který je následně 

vylepšován a nastavován adaptivním učícím procesem. Tento proces je zaštiťuje ANFIS.  

ANFIS použije dříve inicializovaný FIS systém a nastaví jej hybridní učící technikou [26] 

kombinující zpětnovazební gradientní metodu a metodu nejmenších čtverců. Na konci každé 

epochy je změřena chyba, většinou definovaná jako rozdíl celkového výstupu systému a 

požadovaného výstupu, a následně redukována. Učení končí, když je dosaženo přijatelné 

chyby systému nebo když je dosažen nastavený počet epoch. Gradientní metoda je zpravidla 

používána na nastavení parametrů vstupní vrstvy a metoda nejmenších čtverců je použita na 

optimalizaci parametrů v defuzzifikační vrstvě. 

1.5.2 UČÍCÍ ALGORITMUS 

Učící hybridní algoritmus můžeme rozdělit na dva chody opakující se po každé epoše. Jak je 

vidět na Obr. 11, rozlišujeme chod dopředný a zpětný [26]. 

Dopředný chod 

U dopředného chodu se na vstup ANFIS systému přivádějí tréninkové vzory (v našem 

obecném případě    a   ), poté se postupně vypočítávají výstupy jednotlivých vrstev a 

nakonec jsou identifikovány parametry konsekventu odhadem metodou nejmenších čtverců.  

U T-S fuzzy inference je výstupní vektor (v našem obecném případě  ) lineární funkce tvaru: 

                  . 

Za předpokladu tréninkové množiny (vstupně/výstupní vektory) o velikosti  , můžeme 

sestavit   lineárních rovnic obsahující parametry konsekventů       a   : 
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{

 ( )    ( )  ( )    ( )  ( )      ( )  ( )

 ( )    ( )  ( )    ( )  ( )      ( )  ( )
 

 ( )    ( )  ( )    ( )  ( )      ( )  ( )

}  

resp. 

{

 ( )    ( )[     ( )       ( )     ]      ( )[     ( )       ( )     ]

 ( )    ( )[     ( )       ( )     ]      ( )[     ( )       ( )     ]
 

 ( )    ( )[     ( )       ( )     ]      ( )[     ( )       ( )     ]

} 

kde   je počet vstupně/výstupních učících vzorů,   je počet uzlů v pravidlové vrstvě a       

a   jsou vstupní, resp. výstupní vzory.  

 

Obr. 11- Hybridní učící algoritmus - princip 

Výše uvedené rovnice můžeme napsat ve tvaru: 

       

kde   je výstupní vektor,   je matice velkosti     a   je       vektor neznámých 

parametrů konsekventu: 

  [

 ( )

 ( )
 

 ( )

]  

  

[
 
 
 
   

( )    ( )  ( )    ( )  ( )
     

( )     
( )  ( )     

( )  ( )

   ( )    ( )  ( )    ( )  ( )
     

( )     
( )  ( )     

( )  ( )

 
   ( )

 
   ( )  ( )

                                    

   ( )  ( )
     

( )     
( )  ( )     

( )  ( )]
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  [                      ]   

V případě že počet vstupně/výstupních učících vzorů   je větší než počet neznámých 

konsekventů  , mluvíme o tzv. přeurčeném problému a řešení nemusí mít žádné řešení. 

V tomto případě hledáme odhad   pomocí metody nejmenších čtverců značený   , který 

minimalizuje chybu ‖    ‖ . Pro tento účel využíváme pseudoinverzní metodu: 

   (   )       

kde    je transponovaná   a (   )     je pseudoinverze   pokud (   )  je nesingulární.  

V momentě určení parametrů konsekventu můžeme vypočítat celkový výstup ANFIS  

     á  í a následně chybový vektor   jako: 

         á  í  

Zpětný chod 

Ve zpětném chodě se aplikuje backpropagation algoritmus. Chybový signál je distribuován 

zpět sítí a pomocí řetězového pravidla (derivace složené funkce) jsou pozměněny parametry 

ascendentu. Např. uvažujme zvonovou funkci příslušnosti v jednom z uzlů vstupní vrstvy. 

V případě výpočtu změny parametru   bude vypadat řetězové pravidlo následovně: 

      
  

  
   

  

  
 

  

      á  í
 
      á  í
 (    )

 
 (    )

   
 
   
   

 
   
    

 
    
  

  

kde   je učící koeficient a E je momentální hodnota chyby pro výstupní ANFIS neuron: 

  
 

 
   

 

 
(       á  í)

   

Tudíž, 

      (       á  í)(  )   
  (    )

  
 

  
   

 
    
  

  

nebo 

      (       á  í)    (    )  
 

   
 
    
  

  

kde v případě zvonové funkce příslušnosti 

    

  
 

 

[  (
   
 )

  

]

  
 

   
    (   )     (  )     

  
  

 
 (

   

 
)
    

  

Podobně získáme koeficienty   a  . 
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1.6 GENETICKÉ SYSTÉMY 

Genetické algoritmy (GA), vyvinuté J. Hollandem [35] v 60 letech minulého století, aplikují 

teorii biologické evoluce na počítačové systémy. Jako všechny ostatní evoluční počítačové 

systémy, jsou i genetické algoritmy zjednodušením biologické evoluce. V našem případě jsou 

řešení problémů zakódovány v příslušných řetězcích (pevné délky) a populace těchto řetězců 

je podrobena evoluci za účelem nalezení optimálního řešení problému. Populace, resp. řešení, 

se vyvíjí díky reprodukci individuálních řešení (chromozomů). Rozlišujeme tedy jednotlivé 

jedince (fenotypy) a jejich reprezentaci (genotyp, genom nebo chromozom). Nově vzniklá 

řešení obsahují rozdíly od řešení původních. Modifikace v GA je prováděna pomocí mutace a 

křížení. Každý chromozóm (řetězec) musí navíc projít sítem selekce. Algoritmus GA lze 

popsat následovně (Obr. 12): 

 

Obr. 12 - Základní algoritmus GA 

1.6.1 VYHODNOCOVACÍ FUNKCE - FITNESS FUNKCE 

Každý řešený problém musí mít vhodnou fitness funkci [36]. Bereme-li v úvahu případný 

chromozóm, jeho ohodnocení fitness funkcí vrací tzv. fitness (numerickou hodnotu), která 

znázorňuje kvalitu daného jedince reprezentovaného tímto chromozómem. 

1.6.2 SELEKCE 

Počáteční populace je většinou vygenerována náhodně, následně je každý jedinec otestován v 

„prostředí“ a ohodnocen. Prostředkem ohodnocení je fitness funkce, ta vyjadřuje kvalitu 

řešení reprezentovaného daným jedincem. Dále čím lepší fitness, tím větší pravděpodobnost 

zanechání potomků. Když jsou všechna individua populace ohodnocena, tak jsou jejich fitness 

použity jako základ pro selekci. Selekce je provedena eliminací slabě ohodnocených jedinců.  



BRNO 2012 

 

 

46 

 

Populace je doplněna jedinci s vysokým ohodnocením. Dalším krokem je aplikace 

genetických operátorů (mutace, křížení) a vytvoření nové populace [35] a [37]. 

1.6.3 KŘÍŽENÍ 

Pod pojmem křížení si můžeme představit výměnu homologních řetězců mezi jednotlivci. 

Nová generace může být vytvořena jednak synchronně nebo asynchronně. Při synchronní 

tvorbě je původní generace zcela nahrazena novou, ale u asynchronní se generace překrývají. 

Křížení v procesu GA mění a kombinuje atributy mezi dvěma chromozómy náhodným 

procesem. Celkově jsou tedy provedeny dva náhodné procesy výběru a to: výběr dvou 

chromozómů z množiny selekcí vybraných chromozómů a výběr řetězce genů v chromozómu. 

Takto vybrané geny jsou vyměněny mezi příslušnými jedinci za vzniku dvou potomků, např. 

následovně: 

        
        

        

  

1.6.4 MUTACE 

Operátor mutace se používá za účelem změny hodnoty genů v chromozómu. Každý gen 

v chromozómu má stejnou šanci na mutaci, ta je závislá na celkové pravděpodobnosti výskytu 

mutace. Tato pravděpodobnost je zpravidla malá, abychom neztratili větší množství kvalitních 

chromozómů. Jedním z účelů mutace je zabránit záměně lokálního minima za celkové 

globální minimum.  

1.7 GP 

Genetické programování (GP) je metoda pro evoluční vývoj počítačových programů [35] a 

[38]. Automatická tvorba počítačových programů je cíl počítačového vědního oboru pro 

mnoho let.  Snahou je, aby po předložení problému počítači on sám sestavil odpovídající 

program na jeho řešení. GP je v současnosti jedna z nejslibnějších metod pro dosažení tohoto 

cíle. 

Ve své podstatě je GP jedna z mnoha variant evolučních algoritmů a je založen na Darwinově 

teorii evoluce [39]. Populaci zde tvoří počítačové programy (jedinci), které se reprodukují 

mezi sebou. V průběhu běhu algoritmu nejlepší jedinci přežívají, až se nakonec vyvinou do 

podoby, kdy v daném prostředí dávají kvalitní výsledky. 

Základním kamenem každého jednotlivce jsou jeho geny, které dohromady tvoří počítačový 

kód (program). Program jednotlivce je v podstatě stromová struktura, ve které rozlišujeme 

dva typy prvků: funkce a terminály. Terminály v teorii grafů, jsou listy a funkce jsou uzly 

s dědici. Na ukázce na Obr. 13 je znázorněn strom, který má dvě funkce (  a  ) a tři 

terminály (3, x a 6). 

Funkce   má dva argumenty: 3 a výsledek sub-stromu, jehož kořen je  . Funkce   má také 

dva argumenty (x a 6). Celkový výstup je   (   ). Geny, které jsou dostupné pro GP 

systém, jsou zadány nebo vybrány uživatelem. Nevhodná volba genů může mít za následek 

neschopnost systému vyvinout se do podoby, kdy řeší daný problém. Vlastní algoritmus GP 
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sestává ze stejných kroků jako v případě genetického programování (GA - Obr. 12) [35]. 

Popis těchto kroků je v následujících podkapitolách. 

 

Obr. 13 - Základní strom GP 

1.7.1 INICIALIZACE - TVORBA NÁHODNÉ POPULACE 

Za předpokladu již vybrané množiny genů, je prvním krokem vytvoření náhodné počáteční 

populace. V [38] jsou specifikovány tři možné techniky tvorby počáteční populace: „grow“, 

„full“ a  „ramped-half-and-half“. Počáteční populace takto vytvořené neobsahují duplikované 

jedince. 

GROW 

Tato technika postupně vytvoří všechny jednotlivce v celé populaci. Vytvořený jednotlivec je 

strom o maximální zadané hloubce  . 

1. Počínaje kořenem stromu, každý uzel je náhodně označen jako terminál nebo 

funkce 

2. Pokud je uzel terminál, je zvolen náhodně 

3. Pokud je uzel funkce, je opět zvolen náhodně. Takovýto uzel dostane tolik 

potomků, kolik vyžaduje předpis funkce. Pro každý další uzel algoritmus 

pokračuje od začátku, dokud není dosažena hloubka stromu   

Metoda negarantuje strom o hloubce  , ale pouze to, že daná hloubka nebude přesáhnuta. 

Výstupem je množina stromů o variabilní délce menší než  . Jsou možné i stromy o jednom 

terminálu. 

FULL 

Metoda full je podobná metodě „grow“, jen s tím rozdílem, že hloubka stromu je garantovaná 

vstupním parametrem d. Počet uzlů ve stromu je náhodný. 

1. Každý uzel počínaje kořenovým s hloubkou menší než  , je náhodně zvolená 

funkce. Pokud hloubka uzlu je rovna  , uzel je označen jako náhodný terminál. 

2. Všechny funkce mají zadán počet potomků. Pro každého potomka algoritmus 

začíná znovu. 
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RAMPED-HALF-AND-HALF 

Pro zvýšení variability konstrukce stromu, oproti předešlým metodám, může být použita 

technika „ramped-half-and-half“ používaná v [40]. Vstupem je pouze maximální hloubka h, 

ale i přesto metoda generuje počáteční populaci s jedinci ve velkém spektru rozsahů a 

struktury: 

1. Populace je rovnoměrně rozdělena na     části 

2. Každá část je rozdělena na poloviny. Jedna polovina je vytvořena metodou full a 

druhá polovina metodou „grow“. Vstupním parametrem (  a  ) pro tyto metody 

je hodnota 2. Další část populace je sestavena obdobně, ale s parametrem 3. Tento 

proces pokračuje až do části    , kde je použit parametr   

1.7.2 SELEKCE 

Bez případné selekce by celý algoritmus GP bylo jen náhodné prohledávání. Je možné použít 

několik metod selekce např.: „fitness-proportionate selection (“roulette-wheel”)”, “greedy 

over selection”, “rank selection”, “tournament selection”. 

FITNESS-PROPORTIONATE SELECTION 

Metoda „fitness-proportionate selection” (“roulette-wheel”) (Obr. 14) je selekce s 

pravděpodobností výběru individua přímo úměrnou jeho ohodnocení, někdy také nazývána 

ruletové kolo [41]. Čím je jeho ohodnocení větší, tím větší výseč na ruletovém kole je mu 

přidělena. Jedinci s vyšším ohodnocením mají tedy větší šanci, že budou vybráni. 

Pravděpodobnost selekce je vypočítána následovně: 

1. Čistý („raw“) fitness, získaný s klasické fitness funkce, je přeformulován na 

standardizovaný fitness ( ( )). Čím nižší standardizovaný fitness jedince, tím lépe. 

Pokud čistý fitness roste, zatímco se jedinec zlepšuje, tak standardizovaný fitness 

je maximální čistý fitness (    ) bez čistého fitness ( ( )) daného jedince. Jestliže 

čistý fitness klesá, zatímco se jedinec zlepšuje, tak standardizovaný fitness 

stanovíme jako čistý fitness daného jedince. 

 ( )        ( ) 

2. Standardizovaný fitness je následně přepočítán na upravený („adjusted“) fitness, 

kde vyšší hodnoty vyjadřují lepší fitness. Tento druh fitness je vhodný zejména 

v případech, kdy standardizovaný fitness jedinců je blízko 0. Určení upraveného 

fitness (   ( )) je následující: 

   ( )  
 

   ( )
 

3. Následně je určen normalizovaný fitness (     ( ) ). Je vypočítán pomocí 

upraveného fitness (   ( )) následovně: 
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    ( )  
   ( )

∑    ( ) 
   

 

4. Na závěr se určí pravděpodobnost selekce    jako: 

  ( )  
    ( )

∑     ( ) 
   

 

Metodu je možné implementovat následovně: 

a) Nejprve seřadíme populaci dle hodnot normalizovaného fitness (nejlepší 

jedinci jsou na vrcholu) 

b) Vybereme náhodné číslo   z intervalu 〈   〉 

c) Procházíme populaci od vrcholu a sčítáme hodnoty normalizovaného fitness 

daných jedinců. Jakmile překročíme hodnotu  , vybereme aktuálního jedince 

 

Obr. 14 - Princip fitness-proportionate selection algoritmu 

GREEDY OVER-SELECTION 

Pro redukci počtu generací potřebných pro běh GP byla vytvořena metoda [40] „greedy over-

selection“. Stejně jak v předchozí metodě selekce jsou vybíráni jedinci dle jejich výkonu, ale 

zde je kladen silnější důraz na výkon. 

Každý jedinec je ohodnocen a jeho normalizované fitness je stanoveno: 

1. Na základě normalizovaného fitness je populace rozdělena na dvě skupiny. První 

skupina obsahuje 20% nejlepších jedinců a skupina druhá zbylých 80% 

2. Následný výběr je 50% po obou skupinách. Vně skupin je výběr dle „fitness-

proportionate selection“ 

RANK SELECTION 

Zde je každý jedinec v populaci opět ohodnocen v závislosti na fitness. Následná selekce je 

však oproti předešlým metodám založena jen na tomto ohodnocení, které tedy využívají 

rozdílů ve fitness. Tímto postupem se dosáhne zamezení dominantnosti kvalitních jedinců 

v počátku běhu GP a podpoří se genetická rozmanitost populace. 
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1.7.3 GENETICKÉ OPERÁTORY 

Jedinci v nové populaci jsou tvořeni zejména třemi hlavními metodami: reprodukce, křížení a 

mutace [38]. V momentě, kdy je nová populace vytvořena, stará populace zaniká. 

REPRODUKCE 

Jedná se o asexuální metodu, kde se vybraný jedinec pouze zkopíruje do nové populace. 

Reprodukce může mít významný dopad na čas potřebný pro běh GP, protože nový jedinec má 

stejné ohodnocení jako jeho rodič. Z tohoto důvodu nemusí být znovu testován (záleží ale na 

vlastní implementaci). Selekce jedince pro reprodukci je úkolem jedné z metod selekce. 

KŘÍŽENÍ 

Křížení vyžaduje na vstupu dva jedince, výstupem pak jsou dva jedinci rozdílné konfigurace, 

kteří jsou vloženi do nové populace. V této metodě dochází k mísení genetického materiálu 

dvou vstupních jedinců. Proces je znázorněn na Obr. 15. Jedná se o jeden z nejdůležitějších 

genetických operátorů, protože je zdrojem nových (a teoreticky lepších) jednotlivců. 

MUTACE 

Operátor mutace (Obr. 16) se vyskytuje s malou pravděpodobností. Jeho účelem je přinášet 

náhodné změny do struktur dané populace a bránit předčasné konvergenci. Při aplikaci tohoto 

operátoru je náhodně vybrán uzel stromu, který je společně s celým podstromem, nahrazen 

stromem novým, zcela náhodným.  

1.7.4 UŽIVATELSKÉ VOLBY PRO GP 

Před spuštěním algoritmu GP musí uživatel stanovit několik parametrů, nejdříve však musí 

stanovit dostupné geny. Systém nemůže dosáhnout řešení, pokud nemá k dispozici vhodné 

prostředky. V dalším se musí zvolit tzv. kontrolní parametry a to zejména: 

1. Velikost populace. Platí, že čím složitější problém, tím větší populace je potřeba 

2. Maximální počet generací. Čím větší počet generací, tím větší šance na dosažení 

řešení. Nicméně nalezení řešení není garantováno a někdy je vhodnější začít nové 

hledání s jinou počáteční populací 

3. Pravděpodobnosti genetických operátorů 

a. Křížení 

b. Reprodukce 

c. Mutace 

1.8 GEP 

Genetické evoluční programování (GEP) představil Ferreira v roce 1999 [42], jako vyústění 

dalšího vývoje genetických algoritmů (GA) a GP. GEP používá stejnou diagramovou 

reprezentaci jako GP, ale jednotlivci produkovaní GEP („expression tree“ - ET) jsou 
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vyjádřením genomu. Tudíž největším přínosem GEP je schopnost tvorby chromozomů, které 

jsou schopny reprezentovat jakýkoliv ET. Za účelem čtení a vyjádření informací v GEP 

chromozomu, byl vytvořen jazyk Karva. Dále byla struktura chromozomů navržena tak, aby 

umožňovala vytvoření vícero genů, kde každý je zakódován v sub-ET. Geny se skládají 

z hlavy („head“) a ocasu („tail“). Tato organizace struktury GEP genů zaručuje vytvoření 

validního programu. 

 

Obr. 15 - Ukázka křížení: a) rodič    , b) rodič     , c) potomek x a d) potomek        

 

Obr. 16 - Ukázka mutace: a) rodič    , b) potomek    

Hlavními prvky GEP jsou: ET a chromozom. Genetický kód je jednoduchý - přímý vztah 

mezi symboly chromozomu a funkcemi, či terminály, které reprezentují. Pravidla jsou také 

jednoduchá, určují prostorovou organizaci funkcí a terminálů v ET a typy interakce mezi sub-

ET. 

V rámci GEP tedy existují dva jazyky: jazyk genů a jazyk ET. Známost struktury nebo 

sekvence jednoho prvku zaručuje známost druhého prvku. Díky jednoduchým pravidlům, 

která stanovují strukturu a vzájemnou interakci ET, je možné odvodit fenotyp (jedince) na 

základě sekvence genů a naopak. Tento dvojjazyčný a jednoznačný systém je právě jazyk 

Karva. 
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1.8.1 CHROMOZOM V GEP 

V GEP se chromozóm skládá z lineárních, symbolických řetězců pevné délky, které jsou 

složeny z jednoho nebo více genů. I přes fixní délku GEP se chromozómy kódují pro ET 

různých délek a tvarů.  

ČTENÍ GENŮ 

Výchozí bod GEP je vždy první pozice genu, ale uzavírací pozice není pevně stanovená a 

není vždy ve shodě s poslední pozicí genu. 

Například gen: 

        (            )

        (         ý      )
 

může být reprezentován pomocí následujícího ET (Obr. 17): 

 

Obr. 17 - Ukázka základního GEP stromu 

Překlad genu do příslušného ET je jednoduchý. První element (na pozici 0) odpovídá kořenu 

stromu ET. Následně je pod kořenový uzel přiřazeno tolik uzlů, kolik má argumentů funkce 

kořenového uzlu. Tyto uzly jsou vyplněny příslušnými elementy dle genu (1 a 2). Proces se 

opakuje až do okamžiku, kdy vznikne řada vyplněná jen terminály. Příslušný gen a jeho 

stromová reprezentace vyjadřují matematický výraz: 

 

 
     

1.8.2 GEP GENY OBECNĚ 

Obyčejně jsou geny vyvinuté pomocí GEP rozmanitější než v předchozím uvedeném 

příkladu. Jednak obsahují rozdílnější větvení, ale zejména nekódované oblasti na konci genů. 

Například: 

                 
                  

, 

kde   reprezentuje mocninou funkci. Tento gen má hlavu (na pozicích 0 až 7) o délce ( ) 8 a 

ocas (pozice 8 až 16) o délce ( ) 9. Hlava obsahuje jak funkce (mohou mít 1, 2,…,   

argumentů), tak terminály (proměnné a konstanty vztažené k problému), přičemž ocas 

obsahuje pouze terminály. Pro délku ocasu je dán vztah: 

    (   )     
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Tato strukturní organizace je základním kamenem GEP, protože zajištuje, že všechny 

programy zakódované v genech jsou syntakticky korektní. Překlad uvedeného genu by byl 

následující (Obr. 18): 

 

Obr. 18 - Ukázka složitějšího GEP stromu 

V tomto případě je patrné, že ne všechny elementy v genu jsou použity ke konstrukci ET. Je 

patrné, že gen končí na 16 pozici a výraz pro konstrukci ET na pozici 9. Konstrukce stromu je 

ukončena v momentě, kdy obdržíme řádek terminálů. 

1.8.3 GEP S NÁHODNÝMI NUMERICKÝMI KONSTANTAMI 

Dalším způsobem tvorby a prozkoumání složitější komplexity v GEP systémech je možnost 

zpracování náhodných numerických konstant (RNC).  

Tento přístup je umožněn zapracováním speciálního terminálu “?”, který je použit 

k reprezentaci RNC a další domény (Dc) na konci genu. Dc je umístěn na konci genu za 

ocasem a obsahuje symboly, které jsou použity k reprezentaci náhodných konstant. Délka této 

domény je rovna délce ocasu  .  

Předpokládejme chromozom o jednom genu s hlavou délky   = 7 (Dc je zvýrazněna): 

                       
                       

, 

kde terminál “?” reprezentuje právě RNC. Takový gen je sestaven jako klasický gen 

obsahující pouze hlavu a ocas. Následně jsou terminály “?” nahrazeny symboly z domény Dc. 

Postupuje se zleva doprava a od vrchu dolů, jak je vidět na Obr. 19. 

 

Obr. 19 - Konstrukce stromu s RN 
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1.8.4 VÍCEGENOVÉ CHROMOZÓMY 

GEP chromozómy jsou většinou složeny z více genů. Při každém cyklu algoritmu je počet 

genů a délka hlavy   předem určena. Každý gen je zakódován do separátního sub-ET, mezi 

těmito stromy pak probíhají různé interakce a tím vznikají další komplexnější ET. Tyto 

interakce jsou popsány v další kapitole.  

Předpokládejme následný chromozóm o délce 45 složený, ze tří následujících genů: 

               
               
               
              

  

kde každý gen je zakódován do separátního sub-ET. Nultá pozice startuje každý gen, ale 

závěr ET je znám až při jeho konstrukci. Jejich konstrukce je zobrazena na Obr. 20. 

V závislosti na řešeném problému, mohou být tyto sub-ET vybírány v ohledu na fitness 

jednotlivých členů nebo mohou formovat vícekomplexní celek, který se následně ohodnotí. 

Nezávisle na předchozím, jsou jednotlivé stromy považovány za samostatné entity, které 

dohromady tvoří komplexní systém. 

 

Obr. 20 - Multichromozóm 

1.8.5 LINKOVACÍ FUNKCE 

Jedná se o jednu z nejjednodušších interakcí sub-ET. Když je sub-ET algebraický nebo 

logický výraz, je možné jako linkovací funkci použit jakoukoliv algebraickou popřípadě 

logickou funkci o více jak jednom argumentu. Nejčastější volbou pro algebraické výrazy je 

multiplikace a součet, pro logické výrazy pak logické OR popřípadě funkce KDYŽ. 

Finální ET (z Obr. 20) může být lineárně přeložen jako následující výraz (Obr. 21): 

                         
                         

  

1.8.6 GENETICKÉ OPERÁTORY 

Genetické operátory jsou jádrem všech genetických algoritmů. Dva nejzákladnější jsou 

společné pro všechny typy GA: selekce a replikace. Tyto operátory, ale ve skutečnosti nemají 

žádný vlastní evoluční dopad na populaci, vytváří jen genetický posun, který dělá populaci 
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méně rozmanitou. Stavebním kamenem genetické evoluce je modifikace, resp. genetické 

operace zapříčiňující variaci v populaci. GEP využívá: mutaci, rekombinaci a transpozici. 

 

Obr. 21 - Spojení sub-ET linkovací funkcí součtu 

SELEKCE A REPLIKACE 

Většina systémů s prvky umělé inteligence využívá nějaký způsob selekce prvků dle 

vhodného ohodnocení. Některé metody jsou čistě deterministické, jiné naopak osahují prvky 

neurčitosti. Pro GEP je vybrána metoda druhého typu. Jedná se o kombinaci ruletového kola 

(„fitness-proportionate selection“ [41]) a klonování nejlepšího individua („simple elitism” 

[41]).  

Na základě fitness a výstupu ruletového kola jsou jednotlivci selektováni pro replikaci. 

Během replikace jsou jedinci slepě kopírováni do další generace. Čím schopnější jedinec (dle 

fitness), tím je pravděpodobnější zanechání potomka větší. Ruletové kolo proběhne tolikrát, 

kolik je jednotlivců v generaci (za předpokladu zachování velikosti populace). Při každém 

běhu je zkopírován jeden jedinec.  

MUTACE 

Mutace se může vyskytnout kdekoliv v chromozómu. Předpokladem ale je, že strukturní 

organizace chromozómu musí zůstat netknutá. V hlavě genu může nastat změna symbolu na 

libovolný jiný (funkce, terminál), v ocasu genu může dojít pouze k záměně terminálu za 

terminál. Mutace může vypadat následovně (Obr. 22 a Obr. 23): 

                                 
                                 

  

Předpokládejme mutaci tohoto chromozómu v pozici 4 genu 1 (/), na pozici 0 v genu 2 (Q) a 

nakonec v genu 3 na pozici 2 (+). Dostáváme: 
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Je patrné, že mutace terminálu ve funkci a naopak, popřípadě mutace funkce ve funkci o 

jiném počtu argumentů, mají za následek drastické změny v konstrukci stromu. 

 

Obr. 22 - Ukázka mutace (stav před mutací) 

TRANSPOZICE A MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY             

Transpoziční element je fragment genomu, který může být aktivován a vložen na jiné místo 

v chromozómu. V GEP rozlišujeme tři typy elementů (IS): 

 Krátké fragmenty s funkcí nebo terminálem na počátku, které se přenášejí do hlavy 

genu (kromě kořene) 

 Krátké fragmenty s funkcí na počátku, které se přenášejí do kořenů genů 

 Geny, které se celé přenášejí na začátky chromozómů 

TRANSPOZICE IS ELEMENTU 

Jakákoliv sekvence v genu se může stát IS elementem, čímž pádem tyto elementy jsou 

vybírány náhodně v rámci chromozómu.  Kopie fragmentu je vytvořena a vložena na nějakou 

pozici v hlavě genu (kromě kořene). Symboly překryté fragmentem jsou vymazány. 

KOŘENOVÁ TRANSPOZICE 

Tyto elementy začínají funkcí a jsou tedy hledány v hlavě příslušného genu. V hlavě je zvolen 

náhodný bod a celý podstrom je prohledán. V případě nalezení funkce máme počátek 

příslušného elementu. Pokud funkce není nalezena, operátor neprovede žádnou činnost. 

 

Obr. 23 - Ukázka mutace (stav po mutaci) 
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GENOVÁ TRANSPOZICE 

V genové transpozici se přesouvají celé genové funkce na začátek chromozómu. Na rozdíl od 

předešlých typů transpozicí je přesouvaný gen na původním místě vymazán. Takto je 

zajištěna stejná délka chromozómu.  

REKOMBINACE 

GEP obsahuje tři druhy rekombinací: jednobodová, dvoubodová a genová rekombinace. Ve 

všech případech dochází k náhodnému výběru dvou rodičovských chromozómů, mezi kterými 

proběhne daná výměna materiálu. Ukázka je k vidění na Obr. 24 a Obr. 25. 

JEDNOBODOVÁ REKOMBINACE 

Během této rekombinace se dva vybrané chromozómy překříží v náhodně vybraném bodě za 

vzniku dvou nových dceřiných chromozómů. Předpokládejme dva následující chromozómy:  

                  
                   
                  

  

 

Obr. 24 - Původní chromozómy před rekombinací 

Uvažujeme-li křížení, například v pozici 3 v prvním genu, dostáváme následující nové 

chromozómy: 

                  
                  
                   

  

 

Obr. 25 - Dceřiné chromozómy vzniklé rekombinací 
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S tímto způsobem rekombinace většina vzniklých potomků vykazuje odlišné vlastnosti než 

předci. Jednobodová rekombinace je velmi důležitým zdrojem genetické variace. Hned po 

mutaci je nejčastěji voleným genetickým operátorem. Celková pravděpodobnost rekombinace 

(pro všechny typy rekombinací) je volena zpravidla kolem hodnoty 0,7. 

DVOUBODOVÁ REKOMBINACE 

Dvoubodová rekombinace také vyžaduje dva náhodně vybrané rodičovské chromozómy. Na 

rozdíl od předchozího případu jsou ale vybrány dva body křížení. Výsledkem jsou opět dva 

nové dceřiné chromozómy. Postup je ukázán na následujícím příkladu: 

                      
                      
                      

  

Zvolíme-li rekombinační body v pozicích 7 v prvním genu a na pozici 3 v genu 2, dostáváme 

následující chromozómy: 

                      
                       
                      

 

Síla transformace dvoubodové rekombinace je větší než v předchozím případě. Nejčastěji se 

používá pro evoluci řešení pro komplexnější problémy, zejména v případě kdy jsou použity 

vícegenové chromozómy. 

GENOVÁ REKOMBINACE 

Při genové rekombinaci se vyměňují celé geny. Měnící se geny jsou náhodně vybrány a 

zabírají stejnou pozici jako v rodičovském chromozómu. Uvažujeme-li následující 

chromozómy: 

                           
                           
                           

  

Následná genová rekombinace genu 2 dá vzniku těchto chromozómů: 

                           
                           
                           

  

Nově vytvoření jedinci obsahují geny z obou předchůdců. Ve většině případů jsou vyměněny 

rozdílné geny a do populace se tak dostává nový materiál. 

Je nutné si ale uvědomit, že tento operátor není schopen tvořit nové geny. Vytvoření 

jednotlivci jsou složeni z již známých genů. Při použití genetické rekombinace jako hlavního 

zprostředkovatele genetické variace je nutné pro evoluci do složitějších a komplexnějších 

problémů použít velkou počáteční populaci, která zajistí dostatečnou rozmanitost genů. 
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1.9 OPTIMALIZACE S VYUŽITÍM UMĚLÉ INTELIGENCE 

1.9.1 ZÁKLADNÍ POJMY A POPIS PROBLÉMU 

Problémy, které zahrnují hledání optimálních hodnot ve spojitém, popřípadě diskrétním 

prostoru, jsou přítomny ve všech odvětvích technickovědních oborů. Z obecného hlediska je 

cílem při řešení těchto problémů nalézt optimální parametry uživatelem zadaného systému. 

Z praktických důvodů jsou parametry tohoto systému většinou reprezentovány jako vektor 

neznámých. Základním krokem při řešení optimalizační úlohy je nalezení (stanovení) účelové 

funkce, takové, která je schopná dosáhnout daných omezení vstupních parametrů. V rámci 

praktické části této práce je nadále pojmem „hledání optimálních hodnot“ myšleno hledání 

minima dané funkce. Nicméně nalezení maxima je pak dáno jen vztahem účelových funkcí 

[43]: 

    ( )       ( )  

kde funkce      má v bodě   minimum a funkce      maximum. 

O tvaru problému můžeme říct, že je následujícího charakteru: 

 Jednoparametrický     ( )      

 Multiparametrický     ( )       

a 

 Jednoúčelový      ( ( ))      

 Víceúčelový      ( ( )   ( )     ( ) )                

Obecný tvar jednoúčelového („Single Objective“ - SOO) optimalizačního problému může pak 

vypadat následovně: 

    ( ) 

  ( )           

  ( )             

                   

 

kde   (          )  je   dimenzionální vektor parametrů,     ( )  je účelová funkce,  

  ( )            jsou nerovnostní omezení a   ( )              jsou rovnostní 

funkce. Funkce       jsou lineární nebo nelineární. Následně     a     v rozmezí   
      jsou dolní resp. horní omezení parametru   . 

Víceúčelová optimalizace („Multiobjective optimization“ - MOO), resp. problémy které řeší, 

jsou velice běžného charakteru. Obecným příkladem může být minimalizace ceny daného 

systému při dosažení maximální výkonnosti. Vzhledem k charakteru systému mohou být 

přidány další „cíle - požadavky“ (spolehlivost, životnost…). Ty jsou pak definovány 

explicitně jako další optimalizační kritérium nebo vyjádřeny pomoci limitních ohraničení. 

Formálně tento problém lze definovat následovně [44]: 
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          ( )  (  ( )   ( )     ( )) 

 ř    ž     ( )  (  ( )   ( )     ( ))   

   
  (          )   

  (          )   

  

kde   je vektor parametrů,   je vektor všech možných řešení,   a   je prostor parametrů, resp. 

prostor řešení. Omezení  ( )    vymezuje množinu přijatelných řešení („feasible 

solutions“). Výše uvedený zápis uvádí, že obecný MOO problém obsahuje množinu   

parametrů („decision variables“), množinu   účelových („objective“) funkcí a množinu   

omezení („constrains“). Omezení a účelové funkce jsou funkcí parametrů [44], [45]. 

Množina přijatelných řešení    je definovaná jako taková množina vektorů parametrů  , která 

splňuje podmínky omezení  ( ) [44]: 

   {      ( )   }. 

Zobrazení    (oblast přijatelných řešení v celé oblasti řešení) je pak definováno jako [44]: 

    (  )  ⋃ { ( )}    . 

Z obecného hlediska je minimalizační, resp. maximalizační v kombinaci s minimalizačním 

problémem definován obdobně. 

Uvažujme dvě účelové funkce: výkon (  ) a „levnost“ (   – opak ceny), které mají být 

maximalizovány dle omezení (  ). Optimální hledaný systém je pak ten, který podá max. 

výkon při min. ceně, a to při zachování podmínek   . Řešení (pokud existuje) se v tomto 

případě dá hledat pomocí jednoúčelové optimalizace - optimální řešení pro    je také optimum 

pro   . Co činí MOO tak obtížnou a zároveň užitečnou, jsou situace, kdy účelové funkce jsou 

silně rozdílné a cíle kolidují. V takovém případě musí být nalezen uspokojivý kompromis. 

Vezmeme-li náš případ    a   , tak při hlubším pohledu je patrné, že s klesající cenou bude 

klesat i výkon (zejména u náročnějších systémů), resp. levná řešení podávají nízké výkony. 

Optimálním řešením v tomto případě bude kompromis ve tvaru „průměrný výkon za 

průměrnou cenu“. Hledání tohoto řešení je pak úkolem pro MOO. 

V SOO jsou přijatelná řešení pevně řazena dle účelové funkce  : pro dvě řešení        

platí  ( )   ( )  nebo   ( )   ( ) . Cílem je nalézt řešení, které dává maximální 

(minimální) hodnotu   [46]. V situaci, kdy je bráno v potaz vícero účelových funkcí, je 

problém zcela jiný:    je obecně neuspořádáno, resp. částečně uspořádáno [45], [47]. Taková 

situace je vidět na Obr. 26. Řešení reprezentované bodem B je lepší než řešení v bodě C - 

dodává lepší výkon (   ) při nižší ceně (   - „levnost“ - v obou případech uvažujeme 

maximalizaci). Ideální by bylo, když by se u řešení vylepšovala jen jedna účelová funkce, jak 

je vidět v případě bodu D a C, kde při stejné ceně dosahuje řešení v bodě C většího výkonu. 

Pro matematický popis pro analogii s SOO jsou vztahy        v problematice 

optimalizace rozšířeny a uvažovány pro práci s vektory řešení. Na základě předchozího 

můžeme říct pro jakékoliv dva vektory řešení   a   (     jsou definovány obdobně): 
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         ž      {       }         
         ž      {       }         

         ž            
. 

 

Obr. 26 - Pareto optimalizace 

Při použití předchozí definice platí, že         a tím pádem    . Problém nastává 

při porovnání   a  , protože    , resp.    . V této situaci je   levnější, ale má menší 

výkon než   a naopak. Je tedy patrné, že pro dva vektory řešení     mohou nastat 

v problematice MOO tři možnosti (pro vztah  ):  ( )   ( ),  ( )   ( ), nebo  ( )  
 ( )    ( )   ( ). Následující symboly a termíny jsou používány k popisu těchto možností 

(vztahy  a   jsou definovány obdobně) [44]: 

    (            )      ž    ( )   ( )

    (      ě           )    ( )   ( )

    (                í    )    ( )   ( )    ( )   ( )
. 

Situace je blíže popsaná na Obr. 27. Slabě šedá oblast ohraničuje oblast, která je dominovaná 

vektorem řešení  . Opačná situace je u tmavě šedé oblasti, ta ohraničuje oblast obsahující 

vektory řešení (např. vektor  ), které dominuje vektor  . Ostatní řešení v    a    kvadrantu 

vůči vektoru   jsou na tento vektor indiferentní. 

Bereme-li v úvahu výše uvedené, lze uvést pojem „pareto optimalita“ („Pareto optimality“). 

Vektor řešení   na Obr. 27 má oproti ostatním vektorům ( ,      a  ) tu vlastnost, že není 

dominován žádným jiným vektorem. Znamená to, že nemůže být vylepšen vzhledem k žádné 

účelové funkci bez ztráty k účelové funkci jiné. Toto řešení se nazývá pareto optimální a 

můžeme říct, že vektor řešení   není dominován množinou      když: 

        . 
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Černé body na Obr. 26 (např.  ) reprezentují pareto optimální řešení. Tyto body jsou 

navzájem indiferentní. Zde opět vyplývá zásadní rozdíl oproti SOO: neexistuje právě jedno 

optimální řešení, ale množina optimálních kompromisů. Nejde říci které řešení je nejlepší 

(pokud není dodána další informace o prioritách - žebříček cílů). 

 

Obr. 27 - Pareto dominance 

Souhrn optimálních řešení tvoří množinu pareto-optimálních řešení („Pareto-optimal set“) a 

korespondující vektory řešení tvoří tzv. pareto-optimální frontu („Pareto-optimal front“). 

Pareto-optimální fronta se skládá z globálně optimálních řešení. Nicméně stejně jak u SOO 

mohou i v případě MOO existovat lokální optima, které představují nedominovanou množinu 

v určitém okolí. Jedná se o tzv. lokální pareto-optimální množinu, která může být popsána 

následovně [48]: 

               ‖   ‖    ‖     ‖   , 

kde ‖ ‖  je daná distanční metrika a        . Dále pak o globální pareto-optimální 

množině můžeme říct [44]: 

              . 

Rozdíl mezi lokálním a globálním optimem je zobrazen na Obr. 28. Čárkovaná čára zastupuje 

globální frontu a čára plná optima frontu. Je patrné, že lokální fronta je ve svém blízkém okolí 

nedominována a přesto není pareto-optimální, protože řešení   ji dominuje v celém rozsahu.  

Dále je nutné podotknout, že globální pareto fronta nemusí zákonitě obsahovat veškeré 

pareto-optimální řešení a také, že každá pareto-optimální množina je také lokální pareto-

optimální množina. 
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1.9.2 JEDNOÚČELOVÁ A VÍCEÚČELOVÁ OPTIMALIZACE 

Většina aplikací MMO vede na kombinaci rozhodovacího a optimalizačního procesu, který 

může být popsán následovně: 

 Dřívější výběr důležitosti – zde je více cílů formulováno do jedné funkce 

obsahující váhové koeficienty. Z víceúčelového problému získáme jednoúčelový 

problém 

 Postupný výběr důležitosti – rozhodnutí a optimalizace jsou propojeny. Zde se 

čeká na příchod informace o důležitosti problémů a až následně proběhne 

optimalizace 

 Pozdější rozhodnutí o důležitosti – v tomto případě je nalezena množina 

kompromisních řešení a následně na této množině proběhne výběr nejlepšího 

řešení 

Klasické metody pro generování pareto-optimálních množin spojují vícero cílů (účelových 

funkcí) do jedné, parametrizované účelové funkce. Jedná se o typ s „dřívějším výběrem 

důležitosti“ uvedený výše. Podstatné je, že proces volby parametrů je oddělený od vlastního 

optimalizačního algoritmu. Pro získání přijatelné aproximace pareto-optimální množiny je 

nutné několik běhů optimalizace s různými parametry. Nejznámějšími příslušníky této 

skupiny přístupů k optimalizaci jsou: váhová metoda („weighting method“) a metoda omezení 

(„constraint method“). 

 

Obr. 28 - Lokální pareto-optimální fronta 

VÁHOVÁ METODA 

V tomto případě je původní MOO, konvertován na SOO, a to zformováním lineární 

kombinace účelových funkcí [44]: 

        ( )       ( )       ( )         ( )

 ř    ž       
, 



BRNO 2012 

 

 

64 

 

kde    je váha a platí, že ∑    . Řešením výše uvedeného optimalizačního problému pro 

různé hodnoty vah získáme množinu řešení. Za předpokladu použití exaktního 

optimalizačního algoritmu a kladnosti všech vah, lze touto metodou dosáhnout jen řešení, 

která jsou jednoduše dosažitelná. Předpokládejme, že máme přijatelný vektor řešení  , který 

nám maximalizuje hodnotu   pro danou hodnotu vah, ale není pareto-optimální. Potom může 

existovat řešení  , které dominuje  , resp. platí   ( )    ( ) a   ( )    ( ) při        . 

Na základě předchozího můžeme říct  ( )   ( ) , což odporuje předpokladu, že   

maximalizuje hodnotu  . 

Hlavní nevýhodou této techniky je fakt, že nemůže generovat všechna řešení na nekonvexním 

povrchu pareto-optimální fronty [44]. Tato situace je k vidění na Obr. 29. S pevnými váhami 

      , je hledáno řešení  , které maximalizuje       ( )      ( ). Funkci můžeme 

reformulovat na   ( )  
 

  
 

  

  
  ( ), což definuje přímku sklonem  

  

  
 a protínající    v 

 

  
. Optimalizace pak znamená posouvání této přímky (plná čára na Obr. 29) vzhůru, dokud 

nad ní neleží žádné přijatelné řešení a zároveň pokud protíná alespoň jedno přijatelné řešení 

(v našem případě   a  ). Z Obr. 29 je patrné, že řešení   a   nikdy nebudou maximalizovat 

hodnotu  . Změnou vah dojde ke změně sklonu (tečkované čáry). Větší sklon znamená 

maximalizaci hodnoty v řešení   a naopak menší sklon maximalizaci v  . 

METODA OMEZENÍ 

Jedná se o metodu, která není na rozdíl od metody předchozí citlivá na konvexnost pareto-

optimální fronty. Principem je transformace     z   účelových funkcí na omezení. Zbylá 

účelová funkce (libovolně zvolená) je pak řešena pomocí SOO. Řešený problém pak vypadá 

následovně [49]: 

        ( )    ( )

 ř    ž     ( )    ( )     (         )
    

  

Nižší ohraničení    jsou parametry měněné optimalizačním algoritmem, který se tímto snaží 

nalézt vícero pareto-optimálních řešení. 

Na rozdíl od předchozí váhové metody je tato optimalizační technika schopna najít řešení i na 

nekonvexních částech pareto-optimální fronty. Princip je zobrazen na Obr. 30. Pro situaci kdy 

    a      (plná čára na Obr. 30) je řešení   nepřijatelné ve vztahu k rozšířené množině 

omezení. Naopak řešení   maximalizuje   vzhledem k ostatním řešením. Problémem metody 

je možnost nevhodné volby hranic. V případě, že       je získaná množina přijatelných 

řešení prázdná. Vhodný rozsah hodnot pro    je tedy nutné znát před optimalizačním 

procesem. 

VÝBĚR A ROZDĚLENÍ METOD  

Atraktivita tradičních přístupů je založena na existenci velkého množství dobře 

zdokumentovaných a ověřených metod SOO. Z obecného hlediska je ale SOO podmnožinou 

MOO, tudíž nalezení vhodného MMO algoritmu je jeden ze zásadních kroků celého 

optimalizačního procesu. K dispozici jsou v podstatě tři typy přístupů: výčtový, 

deterministický a stochastický. Podrobnější rozdělení je na Obr. 31. 
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Obr. 29 - Grafická podoba váhové metody 

 

Obr. 30 - Grafická podoba metody omezení 

Každý přístup má svoje výhody a nevýhody. Nejméně efektivní ale nejpřesnější je výčet 

všech možností. Tato možnost je použitelná jen u diskrétních problémů, kdy počet řešení je 

konečný. V některých případech je možné spojitý systém převést na diskrétní, ale v takovém 

případě dojde ke ztrátě informace. V praxi se výčet všech možností vzhledem k možné 

kombinatorické explozi a časové náročnosti používá jen velmi omezeně. 

Použití deterministických algoritmů je omezeno jen na skupinu MMO problémů. Základem 

zpravidla bývá vytvoření předpokladů týkajících se vlastností vlastních účelových funkcí. 
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Pokud tyto předpoklady nejsou splněny, algoritmus s největší pravděpodobností selže. 

Nejčastěji jsou požadovány některé z následujících vlastností (nebo kombinace) [45]: 

 

 Problém je lineární 

 Problém je konvexní 

 Prohledávaný prostor je malý 

 Prohledávaný prostor je spojitý 

 Účelové funkce jsou unimodální 

 

 Mezi parametry nejsou nelineární 

interakce 

 Na účelové funkce jsou dostupné 

další informace 

 Problém je dostupný v analytické 

formě 

 Algoritmus má najít jen jedno 

řešení z celé pareto fronty 

 

Obr. 31 - Rozdělení optimalizačních algoritmů MOO 

Typicky klasický stochastický algoritmus vyžaduje pouze hodnotu účelové funkce (funkcí). 

Žádné dodatečné informace, resp. předpoklady nejsou potřeba. Z tohoto vyplývá, že tento typ 

algoritmů může být použit obecně na libovolný problém. Je možno prohledávat jak spojité, 

tak diskrétní prostory. V případě spojité problémové domény jsou ale výsledná řešení jen 

aproximacemi řešení, nicméně exaktní řešení je jen málokdy potřeba. 

V rámci této práce jsou uvažovány algoritmy stochastické, resp. optimalizační řešiče na bázi 

evolučních algoritmů. Konkrétní popis použitých metod je uveden v následujících kapitolách. 
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OPTIMALIZACE FUZZY MODELŮ 

Podstatou problému v tomto případě optimalizace je najít takový fuzzy model (FIS - viz. 

1.3.3), který je schopen přijatelně aproximovat danou vstupní/výstupní závislost. V dalším by 

měl tento proces optimalizovat strukturu a/nebo parametry tohoto fuzzy modelu. Vztah mezi 

přesností a komplexností popisuje Obr. 32. Existuje několik technik, jak k tomuto cíli 

přistupovat: 

 Kombinace s neuronovou sítí - hybridní učení [viz. 1.5] 

 Back propagation 

 Evoluční metody nebo odvozené 

V této práci jsou pro nalezení optimálního fuzzy modelu použity metody na bázi evolučních 

technik popsaných v následujících kapitolách: PSO, DE a GA. Z celkového pohledu jsou 

možné dva přístupy: sekvenční [50] a postupný [51]. 

Sekvenční přístup odděluje strukturní a parametrickou optimalizaci. Strukturní část 

předpokládá, že tvary a parametry MF jsou pevné a parametrická část následně tyto parametry 

modifikuje. Nevýhodou je, že k parametrické optimalizaci je připouštěn pouze jeden finální 

fuzzy model. Tento poznatek znamená, že prostor prohledávaný sekvenčním přístupem je 

limitovaný a optimální řešení v něm nemusí ležet. Výhodou je menší výpočetní náročnost 

algoritmu. 

 

Obr. 32 - Vztah mezi komplexností modelu a přesností aproximace 

Postupný přístup naopak provádí strukturní a parametrickou optimalizaci naráz. Hledaný 

jedinec je pak kombinací strukturních a parametrických parametrů. Tato metoda odstraňuje 

nevýhodu předchozího přístupu v podobě omezenosti prohledávaného prostoru. Naopak 

výpočetní složitost velmi roste. 

1.9.3 GENETICKÉ ALGORITMY V OPTIMALIZACI 

Genetické algoritmy jsou přímá, stochastická metoda pro optimalizaci, resp. hledání 

globálního optima. Využívají prvky evoluce, tak jak je známe z evoluční teorie popsané 
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Charlesem Darwinem. Z pohledu umělé inteligence jsou součástí skupiny evolučních 

algoritmů (EA). 

EA využívají základní principy klasické biologické evoluce: reprodukci, selekci a rozmanitost 

populace, které se dosahuje rozdílností generací. 

Základem GA je množina jednotlivců, kde každý z jednotlivců reprezentuje možné řešení 

daného problému. Každý jednotlivec je podroben ohodnocení v rámci procesu selekce. Jen ti 

nejlepší z celé generace jsou použiti pro sestavení generace nové. V případě optimalizace 

probíhá vyhodnocení pomocí účelové funkce. Zde je patrná návaznost na obecný GA popsaný 

v kapitole 1.6. 

ZÁKLADNÍ PRVKY GENETICKÝCH ALGORITMŮ V OPTIMALIZACI 

Pracovní algoritmus GA spočívá v evoluci generace jednotlivců pomocí evolučních prvků 

selekce, mutace a křížení [16]. Každý jedinec je vyhodnocován fitness (účelovou) funkcí, 

která určuje jeho schopnost adaptace na dané prostředí. V našem případě optimalizace je 

každý jedinec (chromozóm) přiveden na vstup účelové funkce a výstupem této funkce je 

hledané ohodnocení (fitness) konkrétního jedince. Následně probíhá výběr nejlepších 

jednotlivců pro procesy mutace a křížení. Je předpokladem, že v další generaci budou 

dosaženy lepší výsledky. Schéma funkce GA je ukázáno na Obr. 33. Základní pojmy ze 

schématu na Obr. 33 jsou popsány v následujících podkapitolách. 

Chromozómy - jednotlivci 

Chromozóm je tvořen jednotlivými geny, které nesou danou informaci. Tyto informace jsou 

vzájemně nezávislé a jako celek ovlivňují výsledné vlastnosti celého chromozómu. Z našeho 

pohledu umělé inteligence chromozómy reprezentují množinu genů, které zase zastávají 

proměnné problému. Každý chromozóm tedy zastupuje jedno řešení problému. Chromozóm 

je někdy označován jako jednotlivec resp. v případě optimalizace jako vektor proměnných. 

Z aplikačního hlediska mohou být geny různého typu např.: řetězce, celá čísla, pravdivostní 

hodnoty, desetinná čísla resp. jejich kombinace. Množina různých chromozómů pak tvoří 

jednu generaci. Aplikací genetických operátorů (selekce, mutace, křížení) je následně tvořena 

generace potomků. 

U EA je selekce nejlepších jednotlivců založena na hodnocení účelovými funkcemi. Tato 

funkce je vztažená k řešenému problému. V případě minimalizace je logické, že čím menší 

hodnoty jednotlivec zastává, tím je pravděpodobnější šance na křížení, resp. podílení na 

tvorbě potomka. 

Následný výběr jednotlivců dle hodnocení je možný podle následujících schémat popsaných v 

[31] a [52]. Můžeme sem zařadit: 

 Jednoúčelová optimalizace 

o Proporcionální (Roulette wheel) 

o Greedy selection 

o Rank selection 
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 Víceúčelová optimalizace 

o Non-dominated sorting 

o Pareto-optimal sorting 

KŘÍŽENÍ 

Prvním krokem ve vlastním procesu reprodukce je křížení. Je to způsob tvorby potomků, kde 

jsou použity geny rodičů. V klasickém případě do křížení vstupují dva rodiče a vznikají dva 

potomci. Existují ale i verze s více rodiči. Dvě nejpoužívanější verze křížení jsou: klasické 

křížení (jedno bodové, více bodové) [31] a mezilehlé („intermediate”) křížení (Obr. 34). 

 

Obr. 33 - Princip GA v optimalizaci 

MUTACE 

Operátor mutace se (dle schématu na Obr. 33) aplikuje na nově vzniklé jedince z procesu 

křížení. Podstatou je, že vybrané geny (gen) jedince jsou změněny [31]. Výběr je v obou 

případech náhodný. V našem případě optimalizace dojde ke změně jedné hodnoty ve vektoru 

proměnných. 

1.9.4 PSO 

Algoritmus PSO byl představen v roce 2001 v publikaci [53]. Jedná se o multiagentní 

paralelní vyhledávací techniku. Základem jsou abstraktní částice, které se pohybují v prostoru 

možných řešení. V každý moment mají všechny částice svoji pozici a rychlost. Vektor 
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(velikost v závislosti na dimenzi problému) reprezentuje řešení příslušného problému. Na 

počátku PSO algoritmu je vytvořena populace částic mající náhodné pozice  ⃗ a rychlosti  ⃗. 

Populace se obecně nazývá hejno („swarm“ - úl)  . V každém hejnu je stanoven druh okolí  . 

Toto okolí definuje pro každé dvě částice z hejna, zda jsou ve svém okolí či nikoliv. Pro 

každou částici     je tedy definováno okolí  ( )  obsahující všechny sousedy dané částice. 

Existuje mnoho druhů strategií okolí s různými dopady na efektivitu algoritmu. Velice často 

se ale využívá PSO, kde platí     pro každou částici. Jinak řečeno, všechny částice jsou v 

sousedském vztahu. 

 

Obr. 34 - Metody křížení: a) klasické křížení, b) mezilehlé křížení 

Kromě okolí má každá částice také dva stavové parametry a paměť. Tyto parametry jsou 

aktuální pozice  ⃗( ) a aktuální rychlost  ⃗( ). V paměti jsou uložené další dva údaje. Jedná se 

o osobní nejlepší dosaženou pozici (takové  , které má nejlepší ohodnocení fitness funkcí) 

 ⃗( )  a nejlepší  ⃗( )  ze všech    ( )   ⃗( )  čili nejlepší globální (dle strategie okolí) 

dosažená pozice. 

Algoritmus PSO zobrazený na Obr. 35 má na vstupu 4 následující parametry: 

      - maximální možnou rychlost, která se pak pohybuje v rozmezí 

[          ] 
 Vnitřní váhový vektor setrvačnosti   

 Dvě rovnoměrně rozdělená náhodná čísla    a   , která upravují vliv  ⃗( ) a  ⃗( ) 
na výpočet nových rychlostí částic 

 Dvě konstanty    a    známé jako sebevědomí („self-confidence“) resp. vliv roje 

(„swarm confidence“) 

Počáteční nastavení v čase 0 pro parametry  ⃗( ) a  ⃗( ) je  ⃗( )    ⃗( )   ⃗( ) pro všechny 

částice. Po inicializaci započíná optimalizační algoritmus, kde pozice a rychlost částic je 

postupně aktualizována podle následujících rovnic (uvažujeme   dimenzionální problém a 

      částici): 
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    (   )       ( )      (    ( )      ( ))

     (    ( )      ( ))

    (   )      ( )      (   )

  

kde   je faktor setrvačnosti („inertia factor“), koeficienty    a    představují koeficienty 

ovlivňující pohyb (akceleraci - „acceleration coefficients”) částice v prostoru vzhledem ke 

vztahu k  ⃗( ) a  ⃗( ).    se přiklání k prozkoumávání okolí částice. Naopak    přidává vliv 

pohybu všech ostatních částic. Jak uvedeno výše    a    jsou uniformně rozdělená náhodná 

čísla v intervalu [   ]. Po výpočtu pozic a rychlostí pro časový krok     je ukončena jedna 

iterace algoritmu. Konec běhu PSO je zpravidla ukončen při dosažení určitého počtu iterací, 

po uplynutí příslušného zvoleného časového intervalu nebo po dosažení požadovaných 

hodnot řešení. 

PARAMETRY PSO 

FAKTOR SETRVAČNOSTI 

Faktor setrvačnosti   ovlivňuje hybnost dané částice, a to ve vztahu k předcházejícímu kroku 

v čase  . Tento vztah je patrný z předchozí rovnice pro     (   ). Pokud je     hybnost 

částice z minulého kroku má minimální vliv na pohyb v kroku následujícím. Dále pak 

v případě, že     je koncept vlivu předchozích kroků úplně zanedbán a částice se tak 

pohybuje bez znalosti z předchozích iterací. V případě že     částice jen stěží mění svůj 

směr a to má za následek prohledávání větších prostorů a menší schopnost konvergence k 

optimálnímu řešení. Jinak řečeno, vysoké hodnoty   (   ) inklinují ke globálnímu 

prohledávání, kdežto menší hodnoty ([       ]) podněcují lokální prohledávání. 

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 

Hodnota      definuje maximální změnu pozice částice v jednom cyklu iterace. Obyčejně 

tato hodnota obsahuje celý možný rozsah pohybu např. při možné změně v rozsahu ([    ]) 
je hodnota        . Původním smyslem      bylo zabránit divergenci a příliš rychlému 

rozpadu úlu. S implementací   popřípadě různých omezujících faktorů do algoritmu PSO, 

ztrácí parametr maximální rychlosti takový význam, s jakým byl zamýšlen při původní 

implementaci. Nicméně i přes tento fakt může      pozitivně přispět k procesu nalezení 

optimálního řešení. 

VELIKOST ÚLU 

Ve většině aplikací PSO je běžné omezovat velikost úlu do specifických mezí. Zpravidla je 

tento rozsah ([     ]) [54]. V [55] je ukázáno, že vliv velikosti úlu má mimo uvedené 

rozmezí minimální vliv na výkon PSO.  

AKCELERAČNÍ KOEFICIENTY 

V [55] je stanovena optimální hodnota koeficientů    a    jako            . Běžně se 

ale využívají nastavení, kde       a leží v rozsahu [   ]. 
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1.9.5 DIFERENCIÁLNÍ EVOLUCE 

Diferenciální evoluce je paralelní přímá vyhledávací metoda, která se dá použít k hledání 

optimálního řešení daného problému [56]. Řešení má následnou formu vektoru parametrů: 

 ⃗⃗⃗⃗               

kde   značí generaci a   pevný (nemění se během běhu) počet vektorů v generaci. Jeden 

vektor reprezentuje populaci v dané generaci. 

 

Obr. 35 - Princip PSO 

Počáteční vektory jsou zpravidla zvoleny náhodně a měly by pokrýt celý prohledávaný 

prostor řešení. Princip DE spočívá v několika krocích. Nejprve jsou generovány nové 

parametrické vektory, a to přidáváním váhových rozdílů dvou vektorů v populaci k vektoru 

třetímu (tento proces se může označit jako mutace). V dalším kroku je tento mutací vytvořený 
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vektor promíchán s dalším dříve zvoleným (cílovým) vektorem a vzniká tzv. zkušební (trial) 

vektor (tento proces se dá označit jako křížení). Pokud tento křížený vektor obdrží lepší (z 

hlediska řešeného problému) ohodnocení od účelové funkce než původně vybraný cílový 

vektor, zcela jej v následující generaci nahradí (tento proces označujeme jako selekci). Každý 

populační vektor v dané generaci musí být v jednom cyklu algoritmu DE vybrán pro 

porovnání se zkušebním vektorem. Proběhne tedy   procesů selekce. 

V následujících podkapitolách je uveden stručný popis základních kroků DE. 

KŘÍŽENÍ 

Hlavním přínosem křížení je větší rozmanitost řešených vektorů parametrů. S tímto účelem je 

zkušební vektor formulován jako [56]: 

 ⃗⃗⃗⃗      ( ⃗⃗⃗⃗        ⃗⃗⃗⃗          ⃗⃗⃗⃗      )  

kde  

 ⃗⃗⃗       {
 ⃗⃗           (    ( )    )             ( )

 ⃗         (    ( )    )              ( )
 

          

 

Platí zde, že     ( )  je j-té (k j-tému parametru) náhodné číslo z rozsahu [   ] ,    je 

konstanta křížení v mezi [   ]  a je zadána uživatelem. Dále pak        ( )  je náhodně 

vybraný index z 1,2    , který zajišťuje že  ⃗⃗⃗       dostane alespoň jeden parametr z  ⃗⃗     . 

Ukázka křížení je na Obr. 36. 

MUTACE 

Pro každý cílový vektor  ⃗    je vytvořen nový vektor následujícím způsobem [56]: 

 ⃗⃗⃗       ⃗⃗⃗⃗      ( ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗    )   

kde indexy   ,    a    jsou náhodně vybraná celá rozdílná čísla v rozmezí 1,2    , která jsou 

rozdílná od  . Znamená to také, že    .    [   ]  je reálné konstantní číslo, které 

ovlivňuje sílu rozdílu ( ⃗      ⃗    ). 

 

Obr. 36 - Ukázka křížení 
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SELEKCE 

Finálním krokem nad cílovým vektorem  ⃗    je jeho porovnání s vektorem zkušebním  ⃗⃗⃗   . 

Pokud tento zkušební vektor dosáhne lepšího ohodnocení (klasickým „greedy“ kritériem) 

nahradí původní vektor  ⃗    v následující generaci (   ). 

VARIACE DE 

Různé variace DE se dělí zejména dle mutačního procesu. Dříve popsaná verze DE je 

základní jednoduchá verze založená pouze na jednom váhovém rozdílovém vektoru 

 ( ⃗      ⃗    ). V literatuře se tato verze DE označuje jako          . 

Konvence ve značení vychází z následujícího zápisu       , kde    značí diferenciální 

evoluci,   je řetězec označující způsob volby vektoru pro mutaci a   udává počet rozdílových 

vektorů, které se k mutaci   použijí. 

Autoři v [57] doporučují zejména následující schémata: 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 POUŽITÝ DATOVÝ SOUBOR 

Za účelem ověření a vyhodnocení funkce expertního systému a systému diagnostických 

modulů byla vybrána skupina šesti transformátorů (uvedených v Tab. 11) z databáze dostupné 

na našem pracovišti. Tato databáze vychází z protokolů o měření provedených na jedenácti 

výkonových olejových transformátorech v období mezi roky 1978 až 2010. Jsou zde uvedeny 

hodnoty týkající se základních informací o měřených zařízeních, okolních podmínek 

v průběhu testu, hodnoty plynových koncentrací, hodnoty z analýz vlastností izolačního oleje, 

hodnoty elektrických vlastností transformátoru a hodnoty z měření průměrného 

polymerizačního stupně. Jedná se o následující veličiny v Tab. 6, Tab. 7, Tab. 8, Tab. 9 a Tab. 

10. Z Tab. 10 je patrný jen výčet veličin, skutečné měření se pak provádí pro různé 

kombinace a počty vinutí dle [11]. 

Tab. 6 - Měřené elektrické vlastnosti oleje [11] 

Veličina Označení Jednotka Popis 

Průrazné 
napětí 

   
  

     
 

Indikuje přítomnost vody mechanických částic a rozpuštěných 
plynů v oleji 

Číslo kyselosti ČK 
     

 
 

Udává množství hydroxidu draselného v miligramech 
potřebné k neutralizaci volných kyselin obsažených v 1 g látky 

Ztrátový činitel     - 
Charakterizující izolant z hlediska jeho dielektrických ztrát při 

20, 70 a 90 °C 

Relativní 
permitivita 

   - 
Označuje podíl permitivity daného materiálu a permitivity 

vakua při 20, 70 a 90 °C 

Vnitřní 
rezistivita 

  Ω       Měrného vnitřního odporu při 20, 70 a 90 °C 

Index lomu    - 
Popisuje šíření světla a všeobecně elektromagnetického 

záření v látkách 

Činitel 
zestárnutí 

       - 
U nových olejů slouží k posouzení kvality, v provozu k určení 

stupně zestárnutí 

Absorpce 
světla 

A % 
Určuje míru pohlcení a zeslabení záření při jeho šíření určitým 

prostředím 

Povrchové 
napětí 

σ 
 

 
 

Je významným ukazatelem kvality a citlivě reaguje na 
produkty stárnutí 

Obsah vody    
 

 
 Určuje obsah vody v oleji 

Hustota    
  

  
 Určuje hustotu izolačního oleje 
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Tab. 7 - Měřené plynové koncentrace - 1. část [11] 

Plyn  Metan Etan Etylen Acetylen Suma uhlovodíků Oxid uhličitý Oxid uhelnatý 

Označení                    ∑            

Tab. 8 - Měřené plynové koncentrace - 2. část [11] 

Plyn Kyslík Vodík Dusík Celkový obsah plynů1 I-buten Propan 

Označení           
 

            

Tab. 9 - Měření průměrného polymerizačního stupně [11] 

Veličina Jednotka Popis 

PPS - Udává chemické poškození pevné izolace z celulózových vláken 

Tab. 10 - Elektrické vlastnosti transformátoru [11] a [8] 

Veličina Označení Jednotka Popis 

Časová konstanta T s 

Veličina charakterizující 
rychlost, s jakou vzniká 

nebo zaniká přechodový 
děj 

Odpor2     Ω 
Indikuje neporušenost 

jednotlivých vinutí 

Polarizační index    - Udává kvalitu izolace 

Kapacita    pF 
Vyjadřuje schopnost 

vodiče uchovat 
elektrický náboj 

Ztrátový činitel tg - 
Ztrátový činitel dává 

obraz o celkovém stavu 
izolace 

Vybrané transformátory pocházejí ze tří vodních elektráren a jsou dvou či tří vinuťové. 

Výkony vybraných zařízení jsou v rozmezí 60 až 400     a byla na nich prováděna měření 

                                                 
1
 Celkový obsah plynů je uváděn v %. 

2
 index i odpovídá době měření  15, resp. 60 s 
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veličin dle Tab. 6, Tab. 7, Tab. 8, Tab. 9 a Tab. 10. v období po roku 1978 a celé jejich zbylé 

doby provozu. Podrobnější informace o vybraných transformátorech jsou uvedeny v Tab. 11. 

Tab. 11 - Tabulka vybraných transformátorů 

Označení Typ Rok výroby Počet vinutí Výkon [   ] 

T1 75.5T160/147.5 1954 2 63 

T2 75.5160T 1954 2 63 

T3 EJFS41Z 1978 3 245 

T4 EJFS41Z 1978 3 245 

T5 EF43Z-2 1993 2 360 

T6 EF43Z-2 1993 2 360 

2.1.1 CHARAKTER DAT 

Používaná data jsou dvojího původu, a to jednak převzatá z kopie ručně vyplněného protokolu 

o měření a z digitálního záznamu o měření. Ručně vyplňované záznamy jsou zejména měření 

z dřívějších období do roku 2005. Takto získané údaje jsou místy zatížené značnou chybou 

(lidskou, analogovým měřením, způsobem záznamu a distribucí údaje), nekonzistencí 

(nepravidelné intervaly měření, chybějící hodnoty), nepřesností (extrémní výchylky v 

hodnotách). Z hlediska množství dat je patrný nárůst počtu měření v letech 1997, resp. u 

novějších strojů obecně (T5 a T6). Digitální záznamy výše zmíněné nedostatky prakticky 

neobsahují. Intervaly a přesnosti měření jsou v těchto případech dostatečné. 

2.2 EXPERTNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM TRANSFORMÁTORŮ 

Počátečním a hlavním cílem při návrhu diagnostického systému transformátorů bylo vytvořit 

kompaktní, rozšiřitelný systém, který by byl schopen využít a zpracovat znalosti od 

příslušných expertů, resp. informace a data převzatá z reálného provozu těchto zařízení. 

Řešením tohoto cíle je modulární diagnostický expertní systém, založený na principech metod 

umělé inteligence. Takto sestavený systém je pak možné využít při diagnostice transformátorů 

v situacích, kdy je nutné získat a vyhodnotit více posudků. 

V této podkapitole je podrobněji popsán navrhovaný systém včetně jeho součástí. Struktura je 

následující: nejprve je v kapitole 2.2 uveden základní popis jednotlivých částí včetně schéma 

systému, následně další podkapitola rozebírá subsystémy: jejich strukturu a účel. Hlavními 

moduly (DGA modul a predikční modul) jsou rozebrány v následujících podkapitolách 2.3, 

resp. 2.4. 

2.2.1 NÁVRH ŘEŠENÉHO EXPERTNÍHO SYSTÉMU 

Z globálního pohledu je systém dělen do tří logických celků: základní vrstvy, datových zdrojů 

a části obsahující diagnostické moduly. Základní vrstva pak dále obsahuje čtyři základní 

subsystémy, podrobněji popsané v následující podkapitole a jádro expertního systému. Toto 

jádro je sestaveno na základě [14]. Obsahuje tedy všechny základní prvky expertního 
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systému: bázi dat, bázi znalostí, inferenční mechanismus, uživatelské rozhraní atd. Tyto prvky 

jsou obecně popsány v kapitole 1.2.1. Báze znalostí je pravidlového typu a je založena na 

podnikové normě ČEZ 00/05 [11]. 

Systém je koncipován pro běh na platformě Windows obsahující framework.NET (veze 4), 

který poskytuje jednak dostatečné prostředky pro tvorbu aplikací neorientujících se na výkon, 

ale také velké množství (komunitou vytvořené) knihoven obsahujících různé prvky umělé 

inteligence či komunikačních rozhraní. V tomto frameworku se dá použít větší množství 

jazyků v našem případě je použit jazyk C#. 

Každá z výše uvedených logických částí tvoří celek sdružující typově podobné prostředky či 

metody nutné k bezprostřednímu chodu systému. V případě datových zdrojů se jedná jak o 

fyzická úložiště v podobě databáze, tak o prostředky pro přístup k souborům externích 

aplikací. Z podporovaných souborových typů je systém schopen zpracovat soubory xls (xlsx), 

xml a cvs. Použité databázové prostředky jsou dvojího typu. Hlavní možností je konexe k 

databázovému systému MS SQL SERVER 2008. Pro tuto možnost je nutné, aby byl pro 

systém dostupný (lokálně či vzdáleně) server MS SQL 2008, na kterém je k dispozici daná 

databáze. Toto spojení je možné realizovat i prostřednictvím internetu. Druhou možností je 

využít lokálního databázového souboru přiloženého k systému. Tato možnost využívá MS 

SQL Server Compact 4.0. Oba databázové prostředky mají plnou podporu v .NET 

frameworku 4.0 a shodné metody implementace v ADO.NET vrstvě tohoto frameworku. 

Vrstvě obsahující diagnostické moduly se věnuje podkapitola 2.2.3. Celkové schéma 

navrhovaného systému je uvedeno na Obr. 37. Je zde zobrazena i komunikace mezi 

jednotlivými moduly a celky. Poslední dříve nezmíněnou částí systému je editor pravidel. Ten 

umožňuje příslušným expertům a znalostním inženýrům tvorbu pravidel, resp. definovat 

znalosti ve znalostní bázi jádra expertního systému. Dále umožňuje volbu, tvorbu a editaci 

lingvistických proměnných pro fuzzy části systému. 

2.2.2 SUBSYSTÉMY ŘEŠENÉHO EXPERTNÍHO SYSTÉMU 

V navrhovaném systému jsou čtyři subsystémy, které jsou naimplementovány na stejné 

úrovni jako jádro expertního systému. Prvním a nejjednodušším subsystémem je komunikační 

subsystém. Ten zastupuje prostředníka mezi datovými zdroji a zbytkem systému, a to zejména 

bází dat. Obsahuje metody a prostředky pro komunikaci s databázemi, konverzi různých typů 

souborů. 

Další subsystém uvedený na Obr. 37 je metodický subsystém. Ten slouží jako základna 

metodik a prostředků využívaných v jiných částech systému, zejména fuzzy subsystému a 

dílčích modulech diagnostického subsystému. Můžeme sem zařadit např. tyto prvky a jejich 

kombinace: 

 Prostředky umělé inteligence 

o Fuzzy logika 

o Neuronové sítě 

o Evoluční systémy 
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Obr. 37 - Celkové schéma navrhovaného diagnostického systému 

 Prostředky využívající matematickou statistiku a pravděpodobnost 

o Analýza časových řad 

o Faktorová analýza 

o Coxův model 

Velká část prostředků umělé inteligence je dostupná v podobě volně přístupných knihoven 

pro jazyk C#. V případě fuzzy logiky je to knihovna Fuzzy Logic Library for MS.NET, která 

umožňuje používat fuzzy inferenční systémy (FIS) typu Takagi-Sugeno (T-S) i Mamdani. Pro 

implementaci neuronových sítí a evolučních systémů je použita knihovna AForge.NET. Ta 

dává k dispozici různé typy neuronových sítí (vícevrstvé perceptronové sítě, SOM, atd.), 

aktivačních funkcí a učících algoritmů (M-L, Delta rule, algoritmus zpětného šíření, učení na 

základě genetických algoritmů, atd.). Dále tato knihovna implementuje třídy pro aplikace 

genetických algoritmů, genetického programování (GP) a genetického evolučního 

programování (GEP).  

Další ze série subsystémů je subsystém diagnostický. Ten v sobě soustřeďuje dílčí moduly 

zastupující rozdílné pohledy a možnosti na diagnostiku transformátorů. Těmto modulům se 

podrobněji věnuje následující podkapitola. Můžeme sem zařadit následující moduly: 

 DGA (analýza plynů rozpuštěných v oleji) modul 

 Predikční modul 
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 Spolehlivostní modul 

 Bezpečnostní modul 

 Optimalizační modul 

Každý tento modul je provázaný s celým systémem a to zejména s komunikačním (pro přístup 

k datovým zdrojům) a metodickým subsystémem. Pojem diagnostický subsystém tedy jen 

zastřešuje množinu samostatně paralelně fungujících diagnostických modulů. Problematika 

spolehlivostního a bezpečnostního modulu není hlouběji řešena v rámci této práce. 

 

Obr. 38 - Podoba implementovaného fuzzy inferenčního systému 

FUZZY SUBSYSTÉM 

Jak uvedeno dříve, základem systému je jádro expertního systému, které je postaveno na 

normě [11]. Jedním z cílů při návrhu systému bylo vytvořit platformu schopnou pojmout 

expertní zkušenosti a znalosti rozličných expertů z oblasti diagnostiky výkonových olejových 

transformátorů. To je umožněno pomocí fuzzy subsystému. Ten je sestaven v následující 

formě uvedené na Obr. 38. 

Takto navržený fuzzy systém umožňuje příslušným expertům lingvisticky kódovat svoje 

znalosti do formy lingvistických proměnných a pravidel. Ta jsou uložena v bázi znalostí, která 

je přímo spojena s bází znalostí expertního systému. Tento fuzzy subsystém je tedy schopen 

podat vyhodnocení vstupních hodnot nezávisle na hlavním jádře systému a k tomuto účelu 

jsou využity zakódované lingvistické znalosti expertů. 

Získání a zakomponování znalostí ve znalostní bázi je obecně základním předpokladem pro 

funkci FIS systému. Znalostní báze může být vytvořena manuálně nebo automaticky. 

Společnými rysy obou případů je snaha najít takovou znalostní bázi, která: 

 Bude mít co nejmenší velikost 

 Nejlépe aproximuje množinu vstupních expertních informací (z dat, od experta…) 
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První vlastnost je zaměřená na sestavení takové znalostní báze, která je dostatečně malá pro 

další zpracování člověkem nebo počítačovým algoritmem. Druhá vlastnost ovlivňuje 

schopnost kvalitně reprodukovat naučené informace a zároveň dodávat přijatelná řešení pro 

neznámá vstupní data. Manuální tvorba znalostní báze spíše splňuje první vlastnost, naopak  

druhý přístup umožňuje zpracovat velké množství učících dat, resp. zpracovat komplexní 

složité problémy. 

 

Obr. 39 - Manuální integrace fuzzy znalostí 

V současné podobě fuzzy modulu jsou zakomponovány oba procesy získávání znalostí. Pro 

funkci expertního systému a části DGA modulu je použit manuální přístup k získání znalostí, 

který je ukázán na Obr. 39. Zde je celý proces integrace znalostí prováděn expertem. Další 

fuzzy systém obsažený v DGA modulu je naopak postavený automaticky podle schématu na 

Obr. 40. Základním prvkem integrace znalostí je zde ANFIS učící algoritmus popsaný v 1.5.2. 

 

Obr. 40 - Integrace znalostí učícím algoritmem 
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2.2.3 MODULY ŘEŠENÉHO EXPERTNÍHO SYSTÉMU 

SPOLEHLIVOSTNÍ MODUL 

Spolehlivostní modul využívá pro rozbor spolehlivosti výkonových olejových transformátorů 

hodnoty veličin určených při jejich diagnostických měřeních. Tvoří ho tři podmoduly, které 

mohou pracovat nezávisle na sobě. Pro provedení komplexního rozboru spolehlivosti je však 

nutné použít všechny tři podmoduly a výsledky z nich získané vhodně kombinovat a 

interpretovat jako jeden celek.  

1) Podmodul analyzující ztrátový činitel      

Tento podmodul využívá hodnoty ztrátového činitele    . Pracuje na jednoduchém principu 

vycházejícím z úvah matematické statistiky a technických norem určených pro diagnostická 

měření výkonových olejových transformátorů. Tento princip je blíže popsán v [58]. 

Výstupem z této části spolehlivostního modulu je odhad pravděpodobného roku dožití. 

2) Podmodul analyzující hodnoty plynů rozpuštěných v izolačním oleji 

Do podmodulu se zadávají koncentrace plynů rozpuštěných v izolačním oleji transformátoru. 

Na základě hodnot těchto koncentrací se pro libovolný čas predikují pravděpodobnosti 

poruch, které mohou postihnout izolační systém transformátoru. Jedná se především o tepelné 

poruchy, jiskření, částečné výboje případně jejich kombinace. Postup pro predikování těchto 

pravděpodobností je uveden v [59] a [60]. 

3) Podmodul analyzující všechny měřené diagnostické veličiny 

Z názvu podmodulu je zřejmé, že se zde analyzují všechny diagnostické veličiny. Nejdříve 

jsou tyto veličiny podstoupeny faktorové analýze a na její výsledky potom naváže Coxův 

model. Výstupem tohoto podmodulu je odhad funkčních charakteristik spolehlivosti, jako 

jsou distribuční funkce doby do poruchy, spolehlivostní funkce, intenzita poruch či střední 

zbytková životnost. Více o této části lze zjistit v [61] a [62].   

Pro provedení komplexního rozboru spolehlivosti pomocí tohoto modulu je vhodné nejdříve 

prvním podmodulem odhadnout pravděpodobný rok dožití. Takto odhadnutý pravděpodobný 

rok dožití se pak použije jako vstup do ostatních podmodulů pro získání pravděpodobnosti 

poruch a hodnot funkčních spolehlivostních charakteristik právě v tomto roce. Uvedený 

postup byl úspěšně použit pro rozbor spolehlivosti některých výkonových olejových 

transformátorů umístěných v různých vodních elektrárnách na území ČR.  

BEZPEČNOSTNÍ MODUL 

V bezpečnostním modulu se využívají výsledky získané ze spolehlivostního a predikčního 

modulu. Tyto výsledky slouží k odhadu všech možných rizik a rizikových scénářů. Tato rizika 

je tak možné optimalizovat za účelem zajištění maximální bezpečnosti dalšího provozu 

analyzovaných výkonových olejových transformátorů. 

OPTIMALIZAČNÍ MODUL 

Poslední z modulů má za úkol zajišťovat zejména dvě úlohy v rámci celého systému: 
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 Implementovat učící algoritmus pro neuronovou síť na bázi GA - jako speciální 

případ optimalizace 

 Umožnit optimalizaci parametrů fuzzy systémů 

V rámci této práce je optimalizační modul, resp. optimalizační algoritmy využívající umělou 

inteligenci, popsané v 1.9, použité zejména na optimalizaci DGA fuzzy modelu. Tato 

problematika je popsaná v kapitole 2.5. 

2.3 DGA MODUL 

První z hlavních implementovaných diagnostických rozšíření je modul DGA popisovaný 

v této kapitole. Tento modul vychází z faktu, že majoritní část poruch výkonových olejových 

transformátorů, jak je uvedeno v kapitole 1.1.2, má původ v izolačním systému. Této 

problematice je věnována kapitola 1.1.3 a popisuje základy, principy a různé pohledy na 

hodnocení plynových koncentrací, které jsou zásadní pro určení stavu izolačního systému, 

resp. transformátoru jako celku. Jak je patrné z názvu, modul implementuje skupinu 

nejrozšířenějších metod z oblasti DGA.  

Z pohledu implementace je tento modul zařazen do skupiny diagnostických modulů a přímo 

rozšiřuje diagnostický subsystém. Pro svou činnost využívá základní subsystémy a to zejména 

metodický a fuzzy subsystém. Vlastní modul je pak rozdělen na část obsahující poměrové 

metody a na část obsahující fuzzifikované verze vybraných poměrových metod. Vlastní část 

pak tvoří metoda Duvalova trojúhelníku. Fuzzifikované metody jsou dvojího typu. První 

skupinu tvoří metody vytvořené příslušným expertem (popřípadě uživatelem) pomocí editoru 

fuzzy pravidel, skupina druhá obsahuje metody vytvořené za pomocí automatického učícího 

procesu techniky ANFIS nad skupinou dat. Důvodem implementace více skupin metod je 

snaha získat více posudků na řešený diagnostický úkol. Celková struktura a návaznost DGA 

modulu je vidění na Obr. 41. 

2.3.1 DATOVÝ SOUBOR PRO DGA 

Vstupními informacemi do DGA modulu jsou koncentrace vybraných plynů, které jsou 

potřeba pro funkci použitých vybraných DGA metod. Jedná se o následující plyny v Tab. 12.  

Tab. 12 - Plyny vstupující do DGA modulu 

Plyn Vodík Metan Etan Etylen Acetylen 

Označení                       

Za účelem eliminace rozdílů v objemech transformátorů jsou zvoleny metody, které vychází 

z poměrů plynů uvedených v Tab. 13. 

Ukázka funkce modulu a porovnání tří typů implementovaných verzí DGA metod na reálných 

datech je prezentováno v podkapitole 2.3.4. Pro tento účel bylo nutné nejdříve sestavit učící 

množinu pro metody ANFIS. Ta obsahuje 200 učebních vzorů tak, aby byly rovnoměrně 

pokryty veškeré možné chybové stavy dle Tab. 4.   
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Tab. 13 - Plynové poměry a jejich označení 

Označení                   

Plyny 
   

  

 
    

    

 
    

    

 
    

   

 
    

    

 
    

   

 

 

Obr. 41 - Schéma DGA modulu 

Jelikož získání dostatečného počtů plynových koncentrací, kdy je znám aktuální poruchový 

stav (za předpokladu, že nějaká porucha probíhá) je velice obtížný úkol, byla tato učební 

množina sestavena zejména z [63]. V dalším byla sestavena množina testovací (původem opět 

z [63]), která slouží pro vyhodnocení a porovnání vlastních implementovaných metod. Tyto 

testovací plynové koncentrace nejsou součástí učící množiny a jejich počet je 38. Koncentrace 

jsou k vidění v Tab. 1 přílohy P1, kde ve sloupci „Stav“ jsou poruchy klasifikované podle 

Tab. 4.  

2.3.2 ŘEŠENÝ DGA MODUL 

POMĚROVÉ METODY 

Jako základ DGA modulu jsou klasické poměrové metody popsány v následující podkapitole. 

Jedná se o normou definované zákonitosti, které jsou jednoduše vyjádřitelné pomocí souboru 

pravidel tvaru: 

IF (NOT)  levá strana  THEN  pravá strana   

Implementace pravidel odpovídá následujícím předpisům dle [9] a [10]. 
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METODA ROGERS  

Statistická studie více než desetitisíce vzorků DGA z roku 1975 ukázala, že určité typy chyb 

mohou být rozlišeny podrobnějšími rozsahy a kombinací poměrů. Výsledkem je metodika, 

která používá jen tři poměry (Tab. 14) a rozlišuje větší počet poruch. Pro jednodušší přístup a 

nasazení byla sestavena tabulka sumarizující kódy a poruchy (Tab. 15). Metoda Rogers 

obsahuje definici stavu pro normální chování a nepotřebuje tedy limitní hodnoty určující, zda 

metodu použít či nikoliv. 

Tab. 14 - Tabulka poměrů metody Rogers 

Kód 
poměru 

Rozsah Kód 
Kód 

poměru 
Rozsah Kód 

Kód 
poměru 

Rozsah Kód 

   
 

<0.1 0 

   

<0.1 1 

   

<0.1 0 

0.1 - 1.0 1 0.1 - 1.0 0 0.1 - 1.0 0 

1.0 - 3.0 1 1.0 - 3.0 2 1.0 - 3.0 1 

>3.0 2 >3.0 2 >3.0 2 

Tab. 15 - Kódy a poruchy dle metody Rogers 

         Porucha 

0 0 0 Normální stárnutí (N) 

0 1 0 Jiskření o nízké energetické intenzitě (D1) 

1 0 2 Jiskření - energetické výboje vysoké intenzity (D2) 

0 0 1 Tepelná porucha nízké intenzity (T1) 

0 2 1 Tepelná porucha <700 °C (T2) 

0 2 2 Tepelná porucha >700 °C (T3) 

METODA DOERNENBURG  

Základem jsou čtyři poměry z Tab. 13:   ,   ,     a   . Metoda vychází z 

analýz experimentálních dat, ze kterých byly získány závislosti mezi typickými poruchami a 

rozsahy výše uvedených poměrů. Tyto rozsahy jsou uvedeny v Tab. 17. V dalším je nutné, 

aby před aplikací metody byla splněna následující kritéria: 

1. Aspoň jedna koncentrace z plynu (v ppm)   ,    ,      a      dvakrát překročí 

hodnoty pro limit L1 (Tab. 16) a jeden ze zbylých plynů musí překročit limit L1 

2. Aspoň jeden plyn ve všech poměrech   ,   ,    a    překročí limit L1 

3. Každý z poměrů   ,   ,    a    musí spadnout do rozsahů dle Tab. 17 
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Tab. 16 - Limitní hodnoty L1 

 
C2H2 H2 CH4 C2H4 C2H6 CO 

Bez OLTC 35 100 120 50 65 350 

Tab. 17 - Rozsahy dle metody Doernenburg 

Porucha             

Tepelná závada >1.0 <0.75 <0.3 >0.4 

Výboj nízké intenzity <0.1 - <0.3 >0.4 

Výboj vysoké intenzity >0.1 a <1.0 >0.75 >0.3 <0.4 

Tato diagnostická metoda by měla být používána velmi opatrně. V případě, že plyny 

pocházejí z poruchy která už není aktivní, dochází ke zkreslení diagnózy. V tomto případě 

plyny prostupují olejem a postupně unikají do okolí. 

METODA IEC  

Diagnostické kritérium doporučené Mezinárodní Elektrotechnickou komisí (IEC) vychází 

také ze tří kritérií obdobně jako u metody Rogers. První edice IEC metody je založena na 

jednoduchém kódovacím schématu. 

Tab. 18 - Limity normálních stavů dle IEC 

 
C2H2 H2 CH4 C2H4 C2H6 CO CO2 

Bez OLTC 2 - 20 
50 - 150 30 - 130 60 - 280 20 - 90 400 - 600 3800 - 14000 

OLTC 60 - 280 

V roce 1999 byla metodika přepracována a upravena tak, že místo kódů používá přímo 

poměry. Před aplikací je nutné provést posouzení překročení normálních limitů dle Tab. 18. 

Typy chyb a poměrové závislosti jsou zobrazeny v Tab. 19 a Tab. 20.  

Tab. 19 - Vyhodnocení dle metody IEC (NS - nezáleží na hodnotě)  - část 1 

Chybový kód Popis poruchy          

PD Částečné výboje NS <0,1 <0,2 

D1 Výboje nízké intenzity >1 0,1 – 0,5 >1 

D2 Výboje vysoké intenzity 0,6 – 2,5 0,1 - 1 >2 
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Tab. 20 - Vyhodnocení dle metody IEC (NS - nezáleží na hodnotě) - část 2 

Chybový kód Popis poruchy          

T1 
Tepelná porucha 

t < 300 °C 
NS >1, NS <1 

T2 
Tepelná porucha 

300 °C < t < 700 °C 
<0,1 >1 1 – 4 

T3 
Tepelná porucha 

t > 700 °C 
<0,2 >1 >4 

METODA C.E.G.B.  

CEGB („Central Electric Generating Board of Great Britain“) využívá metodu definovanou 

v normě IEEE a vyvinutou Rogersem, která využívá čtyř poměrů rozkladových plynů z Tab. 

13. Metoda generuje čtyřčíselný kód. Tab. 21 ukazuje způsob tvorby číselného kódu a Tab. 22 

popisuje příslušné diagnózy pro dané kódové kombinace.  

Tab. 21 - Kódové značení v metodě C.E.G.B. 

Kód poměru Rozsah Kód 

   

<=0.1 

>0.1 a <1.0 

>=1.0 a <3.0 

>=3.0 

5 

0 

1 

2 

   
<1.0 

>=1.0 

0 

1 

   

<1.0 

>=1.0 a <3.0 

>=3.0 

0 

1 

2 

   

<0.5 

>=0.5 a <3.0 

>=3.0 

0 

1 

2 

GRAFICKÁ METODA DUVALOVA TROJÚHELNÍKU 

Základem metody je Tab. 18. Při překročení mezních hodnot v této tabulce teprve dochází 

k aplikaci vlastní metody. Zde jsou využity tři vstupy (   ,      a     ), které jsou 

přepočteny do souřadnic na osách ternárního grafu pomocí rovnic: 
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Následně je zobrazen průsečík v grafické reprezentaci zkoušky, mající charakter ternárního 

grafu. 

Tab. 22 - Vyhodnocení dle C.E.G.B. 

            Diagnóza 

0 0 0 0 Normální stárnutí (N) 

5 0 0 0 Částečné výboje (PD) 

1-2 0 0 0 Lehké přehřívání <150°C (T1) 

1-2 1 0 0 Přehřívání 150°C-200°C (T2) 

0 1 0 0 Přehřívání 200°C-300°C (T3) 

0 0 1 0 Obecné přehřátí vodiče (OH1) 

1 0 1 0 Vířivé proudy ve vinutí (OH2) 

1 0 2 0 Vířivé proudy v jádře a nádobě (OH3) 

0 0 0 1 Oblouk bez průrazu (D1) 

0 0 1-2 1-2 Oblouk s průrazem (D2) 

0 0 2 2 Nepřetržité jiskření (D3) 

5 0 0 1-2 Částečné výboje se stopy CO (PD2) 

2.3.3 ROZŠÍŘENÍ DGA MODULU O FUZZY PŘÍSTUP 

I přes užitečnost metod IEC, Rogers a C.E.G.B. je jejich úskalím existence kombinací plynů, 

které nespadají do specifických rozsahů hodnot definovaných metodami. Zejména v případě 

vzniku více poruch plyny různých typů, jsou kombinovány dohromady a vznikají tak 

metodami nedefinované poměry. Tento problém lze překonat použitím metod umělé 

inteligence a to zejména fuzzy logikou. Na základě předchozí motivace bylo do DGA modulu 

zakomponováno fuzzy rozšíření realizující analýzu plynových koncentrací obdobně jako 

metody poměrového charakteru. Základem je ve všech případech fuzzy inferenční systém, tak 

jak je popsán v kapitole 1.3.1. Ve výsledku jsou implementovány tři verze fuzzy systémů: 

 Klasický manuálně vytvořený fuzzy systém (dle Obr. 39) 
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 Fuzzy systém vytvořený učícím algoritmem - ANFIS (dle Obr. 40), a to: 

o S využitím dříve vytvořených FIS 

o Sestavený pouze pomocí učící množiny 

K fuzzifikaci jsou vybrány metody Rogers, IEC a C.E.G.B. Vzhledem k nutným podmínkám 

pro aplikaci metody Doernenburg nebyla fuzzy verze této metody vytvářena. Pomocí metody 

ANFIS pak byly vytvořeny pouze metody IEC a Rogers. Následující podkapitoly se věnují 

zejména procesu fuzzifikace (tvorbě lingvistických proměnných, fuzzy pravidel a tvaru 

inference), resp. průběhu učícího procesu v případě metodiky ANFIS. 

Kódová podstata metod C.E.G.B. a Rogers vedla na tvorbu inference nepřímo, tzn. přes 

přiřazení lingvistických proměnných specifickým rozsahům. Pro tyto metody jsou proměnné: 

              . Metoda IEC tyto kódy nevyužívá (jak je vidět v Tab. 19) a inference je 

vytvořena přímo dle definice metody v Tab. 19. 

Při volbě tvaru a rozdělení výstupů je pro jednoduchost zvolen trojúhelníkový tvar 

lingvistických proměnných (Mamdaniho inference), resp. ohodnocení konstantou přiřazující 

příslušnou hodnotu danému výstupu (Takagi - Sugeno inference). Ukázka pro oba typy 

výstupů pro metodu IEC je na Obr. 42. 

 

Obr. 42 - Tvary fuzzy výstupů metody IEC 
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FUZZY C.E.G.B. POMĚROVÁ METODA 

Vstupem metody jsou ostré poměry koncentrací. Každý vstup dle Tab. 13 je reprezentován 

funkcí příslušnosti. Přiřazení lingvistických proměnných ke kódům poměrů je vidět v Tab. 21. 

Ukázka funkcí příslušnosti pro kódy poměru    jsou zobrazeny na Obr. 43. Je možná volba 

mezi různými typy funkcí příslušnosti typu jako: trapezoid, trojúhelníková, gausovská a 

zvonová. Fuzzy inference používá IF-THEN fuzzy pravidla. Dle Tab. 22 je pro C.E.G.B. 

zapotřebí 12 (18) pravidel, kde každé pravidlo odpovídá jednomu řádku této tabulky. Pravidla 

jsou pak ve tvaru: 

Pravidlo 1:  

I  (   is hi) and (   is lo ) and (   is lo ) and (   is lo )  

then ( hyba is N) 

Pravidlo 9:  

I  (   is hi) and (   is lo ) and (   is lo ) and (   is med) 

then ( hyba is T ) 

 

Obr. 43 - Tvary funkcí příslušnosti lingvistických proměnných pro vstup    

Hlavní částí fuzzy C.E.G.B. metody je inferenční mechanismus, který pomocí provázanosti 

fuzzy pravidel a lingvistických proměnných generuje finální odpověď systému. I když se 

fuzzy pravidla zdají striktně definovaná, umožňují inferenčnímu systému interpretovat 

poměry na nebo v okolí hranice lingvistických proměnných (low, med, hi a vhi) a vyrovnat se 

s jistou mnohoznačností (nejasností) koncentrace plynů v oleji. Závěry inferenčního 

mechanismu jsou dle typu inference buď fuzzy množiny (Mamdani) nebo už ostré hodnoty 

(Takagi - Sugeno). 

FUZZY ROGERS POMĚROVÁ METODA 

Obdobně jak u metody C.E.G.B jsou vstupem ostré poměry koncentrací. Tato metoda má ale 

pouze tři vstupy (          ). Princip a proces tvorby je obdobný jak u předchozí metody. 



BRNO 2012 

 

 

91 

 

Každý vstup je reprezentován funkcí příslušnosti, přiřazené lingvistické proměnné ke kódům 

poměrů je vidět v Tab. 24. 

Tab. 23 - Vazba rozsahů metody C.E.G.B. na lungvistické proměnné 

Kód 
poměru 

Rozsah Kód L. proměnná 

   

<=0.1 

>0.1 a <1.0 

>=1.0 a <3.0 

>=3.0 

5 

0 

1 

2 

Low (low) 

Medium (med) 

High (hi) 

Very high (vhi) 

   
<1.0 

>=1.0 

0 

1 

Low (low) 

High (hi) 

   

<1.0 

>=1.0 a <3.0 

>=3.0 

0 

1 

2 

Low (low) 

Medium (med) 

High (hi) 

   

<0.5 

>=0.5 a <3.0 

>=3.0 

0 

1 

2 

Low (low) 

Medium (med) 

High (hi) 

 

Obr. 44 - Tvary funkcí příslušnosti lingvistických proměnných pro vstup    (Rogers) 

K dispozici je stejná škála funkcí příslušnosti jako v předchozím případě u metody C.E.G.B. 

tedy: trapezoid, trojúhelníková, gaussová a zvonová (Obr. 44). Jména proměnných (Tab. 24) 

jsou volena standardně (low, med a hi). Norma pro metodu Rogers definuje 6 typů poruch, a 

tedy je bylo nutné implementovat pouze do 6 fuzzy pravidel. Struktura tohoto fuzzy systému 

je na Obr. 45. Pravidla jsou ve tvaru: 
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Pravidlo 2: 

I  (   is lo ) and (   is lo ) and (   is lo ) then ( hyba is D ) 

Pravidlo 5: 

I  (   is lo ) and (   is hi) and (   is med)      (           ) 

Závěry inferenčního mechanismu jsou jak u fuzzy C.E.G.B. metody buď fuzzy množiny 

(Mamdani) nebo už ostré hodnoty (Takagi - Sugeno) dle volby inference, resp. typu fuzzy 

systému.  

Tab. 24 - Přiřazení lingvistických proměnných rozsahům dle metody Rogers 

Kód poměru Rozsah Kód L. proměnná 

R2 

<0.1 

0.1 - 1.0 

1.0 - 3.0 

>3.0 

0 

1 

1 

2 

Low (low) 

Medium (med) 

Medium (med) 

High (hi) 

R1 

<0.1 

0.1 - 1.0 

1.0 - 3.0 

>3.0 

1 

0 

2 

2 

Low (low) 

Medium (med) 

High (hi) 

High (hi) 

R5 

<0.1 

0.1 - 1.0 

1.0 - 3.0 

>3.0 

0 

0 

1 

2 

Low (low) 

Low (low) 

Medium (med) 

High (hi) 

 

Obr. 45 - Struktura fuzzy Rogers metody 
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FUZZY IEC POMĚROVÁ METODA 

Tato metoda vychází z klasické IEC metody popsané v normě IEC 60599:2007, která je 

uvedená v 2.3.2. Vstupem do fuzzy systému jsou ostré poměry koncentrací. Tato metoda má 

pouze tři vstupy. Vstupy v podobě poměrů dle Tab. 13 jsou reprezentovány funkcemi 

příslušnosti jako např. na Obr. 46 a k nim přiřazenými lingvistickými proměnnými. 

Funkce příslušnosti jsou opět typu trapezoid, trojúhelníková, Gaussova a zvonová. IEC 

metoda vyžaduje 6 pravidel.   

Pravidlo 4:  

I  (   is d) and (   is d) then ( hyba is T ) 

Pravidlo 6:  

I  (   is d) and (   is d) and (   is  ) then ( hyba is T ) 

 

Obr. 46 - Modelace vstupu    metody IEC lingvistickými proměnnými 

Konstrukce inference je přímo vázána na Tab. 19, protože u metody IEC je vynechán 

mezikrok s kódovým značením rozsahů, jak u dalších implementovaných metod. Výstupem 

jsou buďto ostré hodnoty (Takagi - Sugeno inference) nebo fuzzy výrok (Mamdaniho 

inference). Ukázka průběhu inference je na Obr. 47. 

ANFIS ROGERS A IEC POMĚROVÁ METODA 

Obě uvažované metody vycházejí ze stejných předpokladů jako fuzzy verze popsané 

v předchozích podkapitolách, tj. eliminace neznámých stavů a vyrovnání se s nejasnostmi. 

Vstupem jsou tři poměry plynů (          ) a výstupem je kód definující chybu (jak je vidět 

na Obr. 42 pro metodu IEC). Jak uvedeno dříve v kapitole 1.5, ANFIS pracuje pouze s FIS 

typu T-S (1.3.4). Klíčovým rozdílem oproti klasickým fuzzy metodám je proces tvorby FIS. 

Principiálně se jedná o postup popsaný na Obr. 40 s tím, že učící algoritmus zde zastupuje 

tzv. hybridní metoda popsaná v kapitole 1.5.2. Tvorba FIS je pak možná dvojím přístupem: 
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 Tvorba nového FIS 

 Využití stávajícího FIS 

 

Obr. 47 - Předpokládaný průběh Mamdaniho inference pro IEC model 

V prvním případě se jedná o vytvoření zcela nového FIS. Tento FIS má tři vstupy obdobně 

jak fuzzy verze metod IEC a Rogers. Následuje volba konstrukce základního FIS, zde jsou 

možné také dvě varianty: 

 „Grid partition“ – generuje pravidla na základě všech možných kombinací všech 

vstupů (tři vstupy se třemi MF =    pravidel) 

 „Sub. clustering“ – algoritmus hledá shluky ve vstupních datech a následně 

z těchto informací určí počet pravidel a MF 

V případě využití stávajícího FIS jsou použity systémy z předchozích kapitol - Fuzzy IEC a 

Fuzzy Rogers. V obou případech jsou využita data uvedená v kapitole 2.3.1. Následně už jen 

učící algoritmus optimalizuje parametry FIS.  

Následující oddíl se zabývá tvorbou nových FIS a jejich učícím procesem. Pod pojmem chyba 

se zde uvažuje RMSE. Vzhledem k exponenciálnímu růstu složitosti při použití „Grid 

partition“ je počet MF zvolen na tři, což při třech vstupech vede k sestavení FIS s 27 pravidly. 

Už při tomto počtu pravidel je učící proces časově náročnější než v ostatních případech („Sub. 

clustering“, stávající FIS). Průběhy učení za použití „Grid partition“ u metod IEC a Rogers 

jsou zobrazeny na Obr. 48 a Obr. 49. Je patrné, že v případě IEC bylo dosaženo nižších 
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chybových hodnot, a to i v kratším čase. Kolem 250 epochy došlo ke stabilizaci učící chyby 

na hodnotě 0,035, kde předchozí průběh byl až lineární. Chyba validační se ustálila na 

hodnotě 0,185 při 318 epoše. Naopak u metody Rogers je validační chyba až dvojnásobná 

s hodnotou 0,358. Rozdíl mezi chybami učícími už tak výrazný není, bylo dosaženo chyby 

0,051. Průběhy učení jsou u obou metod značně odlišné. U metody IEC byl průběh velice 

pozvolný a rozdíl mezi chybou počáteční a koncovou není tak značný. Naopak při Rogers 

modelu jsou počáteční chyby vysoké a celkový pokles chyb je mnohonásobně větší než u FIS 

metody IEC.  

 

Obr. 48 - Učící proces s „grid partitioning“ fuzzy modelu IEC o 3 MF 

 

Obr. 49 - Učící proces s „grid partitioning“ fuzzy modelu Rogers o 3 MF 

Učení FIS vytvořeného pomocí „Sub. clustering“ mělo zcela odlišný charakter než přístup s 

„Grid partition“ uvedený v předchozím odstavci. První rozdíl je ten, že vytvořený FIS 

obsahuje méně pravidel a to v obou případech metod (IEC, Rogers) po desíti. Podrobnější 

pohled je na Obr. 52. Tento fakt vede k menší časové náročnosti učícího procesu. Dalším 

rozdílem je, že učící procesy mají v tomto případě obdobné průběhy (Obr. 50 a Obr. 51). 

Počáteční i koncové hodnoty nejsou velmi rozdílné. U modelu IEC je konečná učící a 
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validační chyba po ustálení 0,026, resp. 0,085. Podobně dopadla i metoda Rogers, učící chyba 

je sice 0,045, ale validace se ustálila na hodnotě 0,091. Obecně se dá říci, že průběhy jsou 

spíše pozvolné. 

Při učení Roges modelu došlo, jako v jediném případě, k situaci kdy validační chyba byla 

menší než chyba učící. Vzhledem k brzké době co se běhu učení týče, jedná se 

pravděpodobně o lokální extrém. Jak je vidět v následujícím validační chyba opět roste. 

Finální hodnoty pak jsou 0,018 a 0,068 pro učící, resp. validační vzory. 

 

Obr. 50 - Učící proces s „Sub. clustering“ fuzzy modelu IEC 

 

Obr. 51 - Učící proces s „Sub. clustering“ fuzzy modelu Rogers 

Sumarizace výsledků v Tab. 25 a Tab. 26 jasně ukazuje nižší chybové hodnoty získané za 

menší počet učících epoch v případě metody IEC. Dále pak v obou případech je nejvýhodnější 

použití stávajícího FIS postaveného na reálných základech daných normou, než generování 

FIS nového pomocí „Sub. clustering“ popřípadě „Grid partition“. Za předpokladu, že by 

v této situaci nebyla norma definující metody IEC a Rogers k dispozici, jeví se jako vhodnější 

použití techniky „Sub. clustering“, která generuje FIS s menším počtem pravidel a navíc 

podávající lepší výsledky. 
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Obr. 52 - Tvar FIS po aplikaci „Sub. clustering“ 

 

Obr. 53 - Učící proces za použití stávajícího IEC fuzzy modelu 

 

Obr. 54 - Učící proces za použití stávajícího Rogers fuzzy modelu 
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2.3.4 VÝSLEDKY DGA MODULU 

V této podkapitole jsou ukázány praktické výsledky celého DGA modulu. Základem je 

testovací množina dat z Tab. 1 přílohy P1. Každá implementovaná metoda v DGA modulu je 

na této testovací množině ověřena. Uváděné hodnocení je v procentech z celkového počtu 

testovacích vzorů a může být následujícího typu: 

 Úspěšná klasifikace poruchy – metoda rozliší danou poruchu 

 Přijatelná klasifikace poruchy – metoda rozliší typ poruchy 

 Neúspěšná klasifikace poruchy – metoda nerozliší danou poruchu ani její typ 

 Bez podání diagnózy – pouze v případě poměrových metod 

Tab. 25 - Výsledné chyby učících procesů u metody IEC 

Metoda/chyba 
Učící chyba 

[-] 
Epoch do stabilizace 

[-] 
Validační chyba 

[-] 
Epoch do stabilizace 

[-] 

„Grid partition“ 0,035 250 0,185 318 

„Sub. clustering“ 0,026 590 0,085 539 

Původní fuzzy 
model 

0,0065 110 0,028 135 

Tab. 26 - Výsledné chyby učících procesů u metody Rogers 

Metoda/chyba Učící chyba 
[-] 

Epoch do stabilizace 
[-] 

Validační chyba 
[-] 

Epoch do stabilizace 
[-] 

„Grid partition“ 0,051 493 0,358 550 

„Sub. clustering“ 0,045 226 0,091 560 

Původní fuzzy 
model 

0,018 295 0,068 321 

V první řadě jsou otestovány klasické poměrové metody (Tab. 27) včetně Duvalova 

trojúhelníku. Velkým problémem poměrových metod jsou situace, kdy se kódové hodnocení 

dostane mimo hodnotitelný rozsah. Tímto neduhem nejvíce trpí Doernenburgova metoda a to 

v míře lehce přes 75 %.  Ostatní metody neklasifikovaly přibližně třetinu testovacích vzorů. 

Co se úspěšnosti týče nejlépe dopadly metody Duvalův trojúhelník, Rogers a C.E.G.B, kde se 

úspěšnost pohybovala v rozmezí 57 - 68 %. Podobnost výsledků metod Rogers a C.E.G.B. se 

dala předpokládat, jelikož C.E.G.B. z metody Rogers vychází. Překvapivě nejhorší výsledky 

obdržela metoda IEC, která v dalším dosahuje jedny z nejlepších výsledků. 

Následující tabulky (Tab. 28 a Tab. 29) shrnují výsledky fuzzy metod na reálných hodnotách 

ze zkušební množiny. Až na případy využívající trapezoidní a trojúhelníkové MF jsou 

eliminovány stavy bez podání výsledku. Následně i celková úroveň úspěšných diagnóz 
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vzrostla v průměru až k hodnotám okolo 60 %. Některé metody dosahují až hodnot v řádu 70 

až 80 %. V případě porovnání typů FIS je jednoznačně úspěšnější T-S inference a to zejména 

za použití Gaussovských MF.   

Vyhodnocení ANFIS metod je prezentováno v Tab. 30. Už z principu fungování ANFIS, resp. 

T-S inference jsou eliminovány stavy bez podání diagnózy. Úspěšnost metod se pomocí 

optimalizace hybridním učícím algoritmem ANFIS podařilo posunout o další jednotky 

procent. Nejvíce pak u metody IEC o 11 % na hranici 80 %. Celkově lepších výsledků 

dosáhla metoda Rogers. 

Tab. 27 - Vyhodnocení poměrových metod 

Vyhodnocení / metoda Doernenburg C.E.G.B. Rogers IEC Duvalův trojúhelník 

Úspěšná klasifikace [%] 24 57 62 43 68 

Přijatelná klasifikace [%] - 0 0 0 0 

Neúspěšná klasifikace [%] - 8 8 26 32 

Bez podání diagnózy [%] 76 35 30 31 0 

Tab. 28 - Vyhodnocení fuzzy DGA metod - část 1 

Metoda Typ MF 

Úspěšná 
diagnóza 

[%] 

Přijatelná 
diagnóza 

[%] 

Neúspěšná 
diagnóza 

[%] 

Bez podání 
diagnózy 

[%] 

Fuzzy 
Mamdani 

C.E.G.B 

Trapezoid 60 5 32 3 

Trojúhelník 38 0 30 32 

Gaussova 44 12 44 0 

Bellová 73 5 22 0 

Fuzzy T-S 
C.E.G.B 

Trapezoid 71 5 24 0 

Trojúhelník 51 11 38 0 

Gaussova 57 11 32 0 

Bellová 68 8 24 0 

Fuzzy 
Mamdani 

Rogers 

Trapezoid 68 0 10 22 

Trojúhelník 56 3 19 22 

Gaussova 78 6 16 0 

Bellová 73 8 19 0 
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Tab. 29 - Vyhodnocení fuzzy DGA metod - část 2 

Metoda Typ MF 

Úspěšná 
diagnóza 

[%] 

Přijatelná 
diagnóza 

[%] 

Neúspěšná 
diagnóza 

[%] 

Bez podání 
diagnózy 

[%] 

Fuzzy T-S 
Rogers 

Trapezoid 76 0 24 0 

Trojúhelník 59 3 38 0 

Gaussova 78 6 16 0 

Bellová 70 8 22 0 

Fuzzy 
Mamdani 

IEC 

Trapezoid 62 3 9 26 

Trojúhelník 55 3 11 31 

Gaussova 71 9 20 0 

Bellová 63 11 26 0 

Fuzzy T-S  
IEC 

Trapezoid 66 3 31 0 

Trojúhelník 63 6 31 0 

Gaussova 69 5 26 0 

Bellová 62 15 23 0 

Tab. 30 - Vyhodnocení ANFIS DGA metod 

Vyhodnocení 
/ metoda 

ANFIS IEC 
„Grid 

partition“ 

ANFIS IEC 
„Sub. 

clustering“ 

ANFIS IEC 
původní 

model 

ANFIS 
Rogers 
„Grid 

partition“ 

ANFIS 
Rogers 
„Sub. 

clustering“ 

ANFIS 
Rogers 

původní 
model 

Úspěšná 
klasifikace 

[%] 
71 73 80 78 80 81 

Přijatelná 
klasifikace 

[%] 
8 4 2 4 2 2 

Neúspěšná 
klasifikace 

[%] 
21 23 18 18 18 17 

Bez podání 
diagnózy [%] 

0 0 0 0 0 0 
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Dále je patrné, že použití původního fuzzy modelu je efektivnější než použití „Sub. 

clustering“ popřípadě „Grid partition“, což odpovídá výsledkům učících procesů v Tab. 25 a 

Tab. 26. Při celkovém vyhodnocení se dá konstatovat, že se podařilo jak zvýšit efektivitu 

DGA metod a to z hodnot v rozmezí 55 a 66 % (při uvažování klasických poměrových metod) 

na hodnoty v okolí 80 %, tak eliminovat neklasifikovatelné stavy zapříčiněné podstatou 

poměrových metod. 
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2.4 PREDIKČNÍ MODUL 

V této kapitole je pozornost soustředěna na vývoj, návrh a implementaci predikčního modulu 

diagnostického systému. Je poukázáno na použité prostředky, vlastnosti, parametry a nakonec 

otestování modulu na konkrétních datech popsaných v kap. 2.4.1. Vzhledem k nelineárnímu 

charakteru diagnostických dat jsou při návrhu voleny moderní predikční prostředky. Do této 

skupiny patří zejména metody z rodiny umělé inteligence jmenovitě neuronové sítě, genetické 

programování a genetické evoluční programování. Teoretické základy zmíněných prvků 

umělé inteligence jsou popsány v kapitolách 1.4, 1.7 a 1.8 teoretické části této práce. 

Modul je v základu klasická „WinForm“ aplikace postavená na .NET Framework 4. 

Vývojovým prostředkem je jazyk C# 4.0, který je ideální pro tvorbu komponentově 

orientovaných aplikací v prostředí Windows. U těchto aplikací je kladen důraz zejména na 

lehkou rozšiřitelnost o další knihovny a třídy (v rámci .NET Framework 4), komfort při 

tvorbě aplikací a to při zachování dostačujícího výkonu. Jako prostředek pro uchovávání a 

zdroj dat je použit databázový relační systém MS SQL Server 2008 popřípadě MS SQL 

Server Compact 4.0 pro data lokálního charakteru. Komunikace mezi modulem a 

databázovými servery je zajištěna pomocí .NET komponenty ADO .NET [64], která je 

přítomna v základním balíku tříd tohoto frameworku. Pro implementaci neuronových sítí a 

evolučních systémů, které modul využívá k predikování, je použita knihovna AForge. NET 

[65]. Koncepční schéma predikčního modulu je na Obr. 55. 

 

Obr. 55 - Schéma predikčního modulu 
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K vlastní predikci jsou použity neuronové sítě, genetické programování a genetické evoluční 

programování. Tyto prostředky jsou zajištěny knihovnou AForge, která je přidružena 

k expertnímu systému v jeho metodickém subsystému. Propojením metodického subsystému 

a predikčního modulu jsou tyto prostředky k dispozici při volbě predikčního mechanismu. 

Data do modulu a z modulu putují přes komunikační subsystém, který zprostředkovává výběr, 

komunikaci a přenos dat mezi datovými zdroji a normalizačním rozhraním, resp. predikčním 

rozhraním. Uživatelské rozhraní pak umožňuje volby predikčních prostředků a parametrů, 

vizualizaci dat a také prezentuje výsledky. 

Návrh pracovního postupu modulu je ukázán pomocí diagramu na Obr. 56. Diagnostická 

vstupní data jsou nejprve zpracována normalizačním rozhraním podrobněji popsaném v 2.4.2. 

Následně dojde k rozdělení dat na část sloužící k učení predikčního mechanismu a na část 

validační, která je použita pro ověření aproximační přesnosti. Posledním krokem před učícím 

a predikčním procesem je normalizace obou skupin dat. Učící, resp. predikční proces je 

specifický pro každou rodinu predikčního mechanismu (neuronové sítě, evoluční systémy) a 

každému je věnována samostatná podkapitola (2.4.4 a 2.4.5). Po ukončení predikčního 

procesu je možno dle vyhodnocení práci modulu ukončit, nové údaje přidat ke stávajícím a 

pokračovat v predikci hodnot následujících nebo pozměnit nastavení učení a spustit novou 

predikci. Vyhodnocení je jedna z činností, kterou zastupuje uživatelské rozhraní. Prostředky 

pro vyhodnocení popisuje kapitola zabývající se právě uživatelským rozhraním (2.4.3). 

2.4.1 DATOVÝ SOUBOR PRO PREDIKČNÍ MODUL 

V diagnostice transformátorů se mohou zjišťovat diagnostické veličiny různého typu, 

charakteru a důležitosti. V  případě této práce jsou z hlediska návaznosti na předchozí 

kapitolu a na základě velké důležitosti pro určení stavu transformátoru vybrány plyny 

rozpuštěné v oleji (zejména ty vztažené k metodám DGA, viz Tab. 12) a dále elektrická 

veličina - ztrátový činitel       

Význam a původ plynů koncentrujících se v izolačním oleji je uveden v kapitole 1.1.3. 

Hodnoty ztrátového činitele jsou také ve vztahu k izolačnímu systému. Ztrátový činitel 

charakterizuje činné ztráty polarizací v izolaci. Se zvyšující se hodnotou ztrátového činitele se 

izolace více zahřívá a rychleji stárne. Ztrátový činitel tedy dává obraz o celkovém stavu 

izolace. U dobré izolace by ztrátový činitel měl mírně stoupat se zvyšujícím se měřícím 

napětím [3]. 

Konkrétní hodnoty jsou vztaženy na transformátory z Tab. 11 a všechny jsou původem 

z databáze hodnot dostupné na pracovišti. Ukázka hodnot pro T1 je k vidění Obr. 57. Zbylé 

průběhy hodnot jsou zobrazeny v příloze P2. 

2.4.2 PŘEDZPRACOVÁNÍ DAT - NORMALIZAČNÍ ROZHRANÍ 

Charakter dat používaných expertním systémem, resp. predikčním modulem je popsaný v 

2.1.1. Z poznatků zde uvedených vyplynula nutnost implementovat do modulu prostředek na 

předzpracování vstupních dat. Tato činnost je zajištěna právě normalizačním rozhraním, které 

tvoří mezikrok mezi komunikačním subsystémem vlastního expertního systému a predikčním 

rozhraním. Mezi základní činnosti tohoto rozhraní patří: 

 Filtrování dat, hledání extrémů 
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 Sjednocení časových indexů a řádů veličin načtených dat 

 Vizualizaci a tvorbu časových řad dle zvolené velikosti kroku, vzorkování 

 Normalizaci vstupních hodnot veličin do specifického rozsahu 

 

Obr. 56 - Pracovní diagram predikčního modulu 

Data jsou predikčnímu rozhraní předána v podobě časových řad. Časové řady jsou 

nejpoužívanějším prostředkem pro reprezentaci dat v oboru predikce. Normalizační rozhraní 

sestavuje časové řady dle zvolené velikosti základního kroku. Defaultní velikost časového 

kroku je jeden měsíc. Mezilehlé hodnoty, které nejsou k dispozici, jsou dopočítány lineárně. 
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Obr. 57 - Časová řada charakterizující vývoj plynů    ,          a      u transformátoru T1 

Dalším krokem je normalizace hodnot v časové řadě. Pro tento účel je využit algoritmus min-

max [66], který převádí vstupní hodnoty do rozsahu [   ]. Transformace je následujícího 

tvaru: 

  
  

     (     )

   (     )     (     )
  

resp. pro zpětnou transformaci je tvar: 

  
  

     (     )

   (     )     (     )
 (         )        

kde      a      jsou hranice výstupního intervalu a funkce    ( ) a    ( ) vracejí hodnotu 

nejmenšího a největšího prvku transformované množiny. Pro případy aby predikovaná 

hodnota nepřesáhla hodnoty    ( ) a    ( ) je přidána 20 % toleranční vrstva nad i pod oba 

extrémy.  

Poslední úloha normalizačního rozhraní je příprava validačních a učících dat pro predikční 

mechanismus. Velikost učících a validačních množin je volena uživatelem, defaultní 

nastavení je v poměru 3:1 pro učící data. Tvar vlastních dat je pak dán tzv. „metodou 

posuvného okna“ [67], [68]. Velikost okna opět volí uživatel, doporučená velikost je 

v rozsahu od 4 do 8. Vazba dat na prostředky predikčního mechanismu je ukázána na Obr. 58. 

2.4.3 ZOBRAZENÍ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ - UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

Toto rozhraní zajišťuje zejména vizualizaci dat, vyhodnocení výsledků a dále pak ošetření 

vstupů a chybových stavů, prostředky pro interakci s uživatelem. 
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Obr. 58 - Tvar dat daný metodou posuvného okna 

Vyhodnocení daných predikčních mechanismů je prováděno na jejich odpovědích na známé 

(učící), resp. neznámé (validační) hodnoty z celé dostupné časové řady. Jsou použity 

následující prostředky: RMSE (odmocnina střední kvadratické chyby), koeficient korelace ( ) 

a koeficient determinace (  ). Ty jsou definované následovně: 

     √
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√∑ (       ) 
 
   √∑ (       ) 

 
   

  

   [
∑ (       )(       )
 
   

√∑ (       ) 
 
   √∑ (       ) 

 
   

]

 

  

kde   je celkový počet vzorků,    je aktuální známý vstupní vzor,    je aktuální predikovaná 

odpověď modelu,      je průměrná hodnota vstupních vzorů a      průměrná predikovaná 

odpověď na výstupu modelu. RMSE [69] vyhodnocuje přesnost predikce (reprezentuje stupeň 

rozptylu), kde menší hodnota znamená přesnější předpověď. Korelační koeficient [70] určuje 

sílu vztahu mezi vstupním vzorem a predikovaným výstupem.    (koeficient determinace) je 

použit na vyhodnocení přesnosti predikce predikčního modelu (koeficient je ukazatelem 

vhodnosti použitého modelu - říká, kolik procent chování modelu vysvětlované veličiny 

model skutečně vysvětluje) [71]. Větší absolutní hodnoty    a   
 (v rozsahu -1 až 1, resp. 0 až 

1) značí lepší predikce. Dále je uvedena učící a validační chyba jako součet odchylek mezi 

skutečnými a predikovanými (aproximovanými) daty. 
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 Vizualizace dat je provedena pomocí grafu ve střední části modulu (Obr. 1 a Obr. 2 v příloze 

P2). Na grafu jsou znázorněny: 

 Učící data - červeně 

 Validační data - oranžově 

 Aproximace dat (během a po učení) - modře 

 Velikost posuvného okna - šedě 

2.4.4 ŘEŠENÝ PREDIKČNÍ MODUL NA ZÁKLADĚ NEURONOVÝCH SÍTÍ 

Volba neuronových sítí jakožto predikčního mechanismu byla podmíněna jejich schopností 

učit se a modelovat na základě předkládaných vstupů, jednoduchosti implementace, velkého 

výkonu při malém nároku na výpočetní prostředky, schopností rozpoznat skryté a nelineární 

závislosti a omezit vliv šumu v datech. Nevýhodou je silná závislost na datech, resp. fakt, že 

neuronová síť se může naučit závislosti dat platné jen ve specifickém období. Za předpokladu, 

že předkládáme data z celého životního cyklu, který dělíme na učící a validační část, je vliv 

tohoto aspektu minimální, resp. detekovatelný. Teoretické podklady pro neuronové sítě a 

jejich implementované učící algoritmy jsou uvedeny v kapitole 1.4. 

Pracovní prostředí je po logické stránce rozděleno na tři části: data, funkce a nastavení. Obr. 1 

přílohy P2 ilustruje vzhled predikčního modulu s neuronovými sítěmi. První část se nachází 

na levé straně modulu a zajišťuje získání a práci s daty. Základem je položka zdroj dat, která 

určuje původ načítaných hodnot. Je na výběr několik možností: 

 Ruční vkládání dat pro osu x i y 

 Načtení dat ze souboru *.CSV – vlastní dialogové okno 

 Načtení dat z dostupné databáze – vlastní dialogové okno 

Nad položkami pro získání dat je okno pro zobrazení dat: původních pro osu x, resp. y a data 

aproximovaná pro osu y. Střední část modulu je vyhrazena pro zobrazení funkce a vytyčení 

hodnot pro učení a validaci (dle 2.4.3). Tyto doposud zmíněné části modulu jsou stejné jak 

pro verzi s neuronovými sítěmi, tak pro verzi s evolučními systémy. Rozdíl je pak ve 

většině v části třetí. Ta se orientuje na možnosti predikčních mechanismů a učících algoritmů. 

U neuronových sítí se jedná o volbu počtu skrytých vrstev, množství neuronů v daných 

vrstvách a velikost posuvného okna. Do možnosti učících algoritmů patří volba samotného 

učícího algoritmu (víz. níže) a k nim vztažených parametrů (typ aktivační funkce a její 

parametry, velikost populace pro evoluční učení, momentum a učící koeficienty): 

 Metoda zpětného šíření („BackPropagation“) 

 Resilientní zpětné šíření 

 Evoluční učení 

 M-T 
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Obr. 59 - Detailní 

postup při práci 

s predikčním 

modulem 

Do společné části pro 

neuronové sítě a 

evoluční systémy patří 

parametry vlastního 

učení, jako jsou: počet 

iterací, nastavení 

poměru učení a 

validace, informace o 

chybách a o 

predikovaných 

hodnotách. 

Obr. 59 popisuje krok 

po kroku postup práce 

modulu. Vzhled a 

rozložení dříve 

uvedených prvků je 

v logické návaznosti na 

toto schéma. Je patrné, 

že nejdříve dochází k 

načtení dat a jejich 

vizualizaci. Následně je 

zvolena konfigurace 

neuronové sítě a poté 

parametry učícího 

algoritmu. Volba 

poměru validačních a 

učících dat je posledním 

krokem před zahájením 

predikce. Průběžné 

výsledky učení jsou 

zobrazovány pomocí 

grafu ve střední části. 

Po dokončení 

predikčního a učícího 

procesu dochází 

k vyhodnocení dat 

pomocí tří ukazatelů 

uvedených v 2.4.3. 

Finální predikovaná 

hodnota může být 

přidána a uložena do 

databáze nebo v případě 
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špatných chybových hodnocení proces predikce může být opakován, resp. může být změněn 

některý z parametrů predikčního mechanismu či učícího algoritmu. 

2.4.5 ŘEŠENÝ PREDIKČNÍ MODUL NA ZÁKLADĚ EVOLUČNÍCH SYSTÉMŮ 

Evoluční algoritmy (EA), zejména GP a GEP, jsou aplikovány do predikcí od jejich uvedení. 

Obdobně jak neuronové sítě jsou silným prostředkem pro modelování nelineárních závislostí 

ve vstupních datech. EA lze v případě predikce časových řad využít třemi způsoby: 

 Jako učící/optimalizační prostředky pro modifikace neuronových sítí (tato možnost je 

dostupná v případě modulu na základě neuronových sítí) 

 Jako prostředek pro tvorbu struktur nepřímo reprezentující dané znalosti - např. 

rozhodovací stromy [72] 

 Jako prostředek pro tvorbu jednoduchého programu, který vypočítává budoucí 

hodnoty na základě předchozích hodnot 

V této kapitole je uvažován poslední přístup, tzn. použití GP a GEP pro hledání modelů, které 

se vhodně adaptují v průběhu vstupních časových řad. Základy GP a GEP jsou v kapitolách 

1.7 a 1.8. 

Rozložení tohoto modulu je vesměs podobné jako v případě modulu s neuronovými sítěmi. 

Jak je vidět na Obr. 2 přílohy P2 jsou zde opět tři části: data, funkce a nastavení. Části „data“ 

a „funkce“ jsou zcela identické. Rozdíly v části „nastavení“ jsou dány právě rozdílnými 

predikčními mechanismy. Zde je hlavní volba predikčního genetického algoritmu, tj. GP a 

GEP.  Další volby (společné pro obě metody) jsou: 

 Metoda selekce (viz. 1.7.2) 

o Ruleta 

o Elitní 

o „Rank selection“ 

 Množina funkcí, které metody využívají 

o Jednoduchá - {       } 

o Rozšířená –

 {
         á  

                   
} 

 Pps. mutace 

 Pps. křížení 

 

 Velikost populace 

 

Vnořené sub-menu umožňuje přístup k vlastnostem algoritmů, které jsou vztažené 

k charakteru metody. Jedná se o nastavení GP stromu (max. počáteční velikost a max. 

velikost) a o volbu délky hlavy GEP genu (1.8.2). 

Pro GEP jsou pak k dispozici specifická nastavení, která umožňují využití genetických 

operátorů uvedených v kapitole 1.8.6: 

 Mutace 

o Klasická mutace 

 Křížení 

o Jednobodová rekombinace 
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o Transpozice IS 

o Transpozice kořene 

 

o Dvoubodová rekombinace 

 

Zbylé parametry (počet iterací, nastavení poměru učení a validace, informace o chybách a o 

predikovaných hodnotách) jsou obdobné jako u modulu s neuronovými sítěmi. 

2.4.6 VÝSLEDKY PREDIKČNÍHO MODULU A POROVNÁNÍ METOD 

Tato kapitola prezentuje výsledky predikcí všech tří predikčních mechanismů (neuronová sít, 

GP a GEP). Predikce jsou vyhodnoceny pro všechny časové řady uvedené na začátku této 

kapitoly a predikční mechanismy jsou na základě těchto vyhodnocení porovnány. Grafické 

znázornění a tabulkové vyhodnocení je uvedeno jen pro data transformátoru T1 z Tab. 11, 

ostatní výsledky jsou sumarizovány v tabulkové formě v příloze P3 a P4 této práce. Jako 

finální hodnotící kritéria jsou použity jak ukazatele RMSE,   a    definované v kapitole 

2.4.3, tak výpočtová náročnost v podobě času potřebného k predikci. Před výběrem kandidátů 

pro finální vyhodnocení proběhl u každého mechanismu a kroku predikce výběr nejlepšího 

jedince z třiceti nezávislých běhů. K tomuto vyhodnocení jsou použity právě chyby učení a 

validace uvedené výše. Dále je nutné uvést, že jsou posouzeny dva přístupy k predikci, kdy 

pro oba případy je poslední třetina časových řad pro predikční mechanismy skryta a použita 

pouze jako prostředek pro porovnání skutečných a predikovaných hodnot. Nejprve se 

posuzuje predikce pouze jednoho kroku napříč neznámou částí časové řady. Po každé predikci 

je časová řada rozšířena o další krok ze skryté části řady (známá hodnota) a predikuje se další 

krok. V druhém případě se jedná o postupnou predikci více kroků, kdy je časová řada 

rozšiřována vlastními predikovanými hodnotami.   

NASTAVENÍ PREDIKČNÍCH MECHANISMŮ 

Nastavení vhodných parametrů neuronových sítí je kritickým krokem. Zejména počet neuronů 

ve skryté vrstvě může být zásadním parametrem. Zde se vhodným prostředkem pro posouzení 

nastavení jeví kombinace chyby učení a chyby testovací. Nechť je   celkový počet učících 

vzorů a    počet neuronů ve skryté vrstvě.  Zpravidla je   pevně dané, v našem případě je 

odvozeno od časové řady predikované charakteristiky např. na Obr. 57. Z výše uvedených 

důvodů (vytvoření učících a validační dat) je množina všech učících vzorů pro účely této 

práce rozdělena v poměru 3:1 na množinu učící a množinu testovací. Určení hodnoty    

proběhlo následujícím způsobem. Pokud je    značně menší než  , jsou obě chyby (učící a 

trénovací) velké z důvodu malého počtu dostupných nastavitelných parametrů sítě a vah spojů 

pro modelování závislostí v množině učících vzorů. S rostoucím     rostla i schopnost sítě 

přesněji modelovat trénovací data (trénovací chyba klesala). Tento trend může teoreticky 

pokračovat až do hodnoty učící chyby blízké nule. Co se chyby validační týče, ta ze začátku 

také klesala, ale od určité hodnoty   
  naopak začala růst. Tento fakt je důsledkem přeučení 

sítě, kdy se síť v podstatě „nazpaměť“ naučí validační vzory a schopnost generalizace tak 

klesne na minimum. Optimální hodnotou     je tedy      
 , tedy stav, kdy je učící i 

trénovací chyba malá. Předešlým postupem byla optimální hodnota počtu neuronů ve skryté 

vrstvě stanovena na 25. Tato hodnota byla optimem pro deset možných nastavení počtu 

neuronů ve skryté vrstvě. Průběh hledání optima probíhal na časové řadě     z Obr. 57. 

Průběh znázorňuje Obr. 60. Další parametry neuronové sítě jsou shrnuty v Tab. 31. 
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Tab. 31 - Nastavení parametrů neuronové sítě 

Parametr Neuronová síť 

Celkový počet učících vzorů   150 

Počet vrstev 3 

Počet neuronů ve vrstvách 8,25,1 

Typ aktivační funkce Sigmoidální 

Učící algoritmus Levenberg-Marquardt 

Maximální počet učících kroků 10000 

 

Obr. 60 - Hledání optimální hodnoty počtu neuronů pro řadu     

Optimální nastavení parametrů je zásadní i v případě evolučních systémů. V našem případě 

GP (genetické programování) a GEP (genetické evoluční programování) se jedná zejména o 

následující atributy (Tab. 32 a Tab. 33): 

1. Množina terminálů   

2. Množina funkcí   

3. Cíl, fitness funkci schopnou ohodnotit jakéhokoliv validního jedince 

4. Skupinu parametrů vázanou na daný evoluční systém 

5. Stop kritérium 
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Tab. 32 - Použité parametry GP 

Predikce z časových 
řad 

Genetické programování 

Množina funkcí +, -, *, / 

Množina terminálů 
{          } 

 {                        } 

Fitness funkce    ∑ | ( )   ( )|
   

   
 

Velikost populace 250 

Počet generací 1000 

Metoda selekce Ruletové kolo 

Maximální počáteční 
velikost stromu 

5 

Maximální velikost 
stromu 

10 

Pravděpodobnost 
mutace 

0,05 

Pravděpodobnost 
křížení 

0,5 

Stop kritérium Dosažení max. generací 

V obou použitých evolučních systémech (GP a GEP) byla velikost populace stanovena na 250 

a počet epoch (generací) na 1000. Množina funkcí obsahuje základní aritmetické operátory 

jako: součet, rozdíl, podíl a násobení. Terminály jsou v obou případech hodnoty z příslušné 

časové řady a konstanty (1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 a 23). Jako metoda selekce je zvolena 

ruletové kolo. Tvar fitness funkce je uvedena v Tab. 32 a Tab. 33. Parametry vztažené ke 

konkrétnímu evolučnímu systému jsou popsány v korespondujících tabulkách. Jejich volba 

proběhla obdobně jako v případě neuronových sítí, kde časová řada     vybraného 

transformátoru T1 sloužila jako prostředek pro určení optimálních parametrů. Kritériem zde 

byl opět poměr učící a validační chyby. Kde   v Tab. 32 a Tab. 33 je maximální délka 

intervalu. Cílem evolučního systému je minimalizovat hodnotu   hledáním aritmetických 

výrazů, které vystihují předkládané časové série co nejpřesněji. Obr. 58 ukazuje, jak probíhá 

výpočet predikce a způsob přenesení hodnot časové řady na daného jedince (strom). Posuvné 

okno je postupně posouváno přes všechny známé hodnoty. V každém kroku je vypočítán 

rozdíl mezi predikcí  ( ) a realitou  ( ) pomocí fitness funkce   . Nejlepší jedinec v populací 

je ten s nejmenší chybou. 
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Tab. 33 - Použité parametry GEP 

Predikce z časových 
řad 

Genetické evoluční 
programování 

Množina funkcí +, -, *, / 

Množina terminálů 
{          }
 {                        } 

Fitness funkce    ∑ | ( )   ( )|
   

   
 

Velikost populace 250 

Počet generací 1000 

Metoda selekce Ruletové kolo 

Délka hlavy 20 

Pravděpodobnost 
mutace 

0,05 

Pravděpodobnost 
transpozice 

0,1 

Pravděpodobnost 
jedno-bodové 
rekombinace 

0,2 

Pravděpodobnost 
dvou-bodové 
rekombinace 

0,4 

Pravděpodobnost 
genové rekombinace 

0,1 

Stop kritérium Dosažení max. generací 

VÝSLEDKY PREDIKCE PRO TRANSFORMÁTOR T1 

Nejprve jsou popsány výsledky predikcí pro časové řady vybraných plynů ( H ,   H ,   H , 

  H  a H ). Obr. 61 až Obr. 65 ukazují predikce po jednom kroku a Obr. 66 až Obr. 70 

predikce více kroků s použitím predikovaných hodnot. Pro celou kapitolu 2.5 platí, že 

hodnoty RMSE, koeficientu korelace a koeficientu determinace jsou bezrozměrné. 
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Obr. 61 - Predikce po jednom kroku u     

 

 

Obr. 62 - Predikce po jednom kroku u      
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Obr. 63 - Predikce po jednom kroku u      

 

Obr. 64 - Predikce po jednom kroku u      

Dle předpokladu je již při vizuálním porovnání patrné, že predikce jednoho kroku dosahuje 

daleko lepších výsledků. Predikční mechanismy jsou schopny v tomto případě předpovídat 

trend vývoje sledované veličiny. Odchylky nastávají při extrémních změnách veličiny 

zapříčiněné např. servisními zásahy do zařízení nebo výskytem poruchy. Většina časových 
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řad tyto extrémy obsahuje, výjimkou mohou být považovány řady na Obr. 61 a Obr. 65, kde 

jsou i podle Tab. 34 a Tab. 35 dosaženy nejmenší chyby.  

 

Obr. 65 - Predikce po jednom kroku u    

Tab. 34 - Výsledky predikcí pro plyny    ,     ,              

         

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 4,126 0,842 0,709 Neuronová síť 0,639 0,863 0,745 

GP 1,125 0,921 0,848 GP 0,712 0,798 0,637 

GEP 3,369 0,876 0,767 GEP 0,328 0,871 0,759 

          

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 2,846 0,806 0,650 Neuronová síť 0,368 0,765 0,585 

GP 1,986 0,896 0,803 GP 0,156 0,812 0,659 

GEP 2,135 0,798 0,637 GEP 0,212 0,835 0,697 
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Tab. 35 - Výsledky predikcí pro plyny    

   

Metoda RMSE Koef. korelace Koef. determinace 

Neuronová síť 5,723 0,816 0,666 

GP 3,931 0,845 0,714 

GEP 3,687 0,929 0,863 

Koeficienty korelace se pohybují zhruba v rozmezí 0,800 až 0,930, což značí převážně silnou 

korelaci mezi původními a predikovanými veličinami. Rozsah koeficientů determinace je 

nižší, a to v rozsahu přibližně 0,580 až 0,860. I přesto se až na výjimky (např. řadu     ) 

jedná o velice přesné predikce. Obecně lepších výsledků dosahují metody na bázi evolučních 

systémů. Nicméně rozdíl mezi metodami není nikterak propastný, jedná se o jednotky 

procent. 

V následující části podkapitoly jsou vyhodnoceny predikce časových řad plynových 

charakteristik pro případ postupné predikce. Pokles hodnot přesnosti uvedených v Tab. 36 a 

Tab. 37 odpovídá příslušným obrázkům (Obr. 66 až Obr. 70) i charakteru řešeného problému.  

 

Obr. 66 - Predikce více kroků pro     
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Obr. 67 - Predikce více kroků pro      

 

 

Obr. 68 - Predikce více kroků pro      
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Obr. 69 - Predikce více kroků pro      

 

 

Obr. 70 - Predikce více kroků pro    
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Tab. 36 - Výsledky predikcí pro plyny    ,     ,      a      

         

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 7,084 0,675 0,456 Neuronová síť 0,829 0,711 0,507 

GP 2,393 0,688 0,474 GP 1,173 0,708 0,502 

GEP 3,768 0,687 0,472 GEP 1,104 0,711 0,507 

          

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 9,258 0,619 0,383 Neuronová síť 0,961 0,562 0,316 

GP 8,272 0,609 0,371 GP 0,748 0,593 0,352 

GEP 4,995 0,621 0,386 GEP 0,694 0,596 0,355 

Tab. 37 - Výsledky predikcí pro plyny    

   

Metoda RMSE Koef. korelace Koef. determinace 

Neuronová síť 22,549 0,669 0,447 

GP 23,605 0,668 0,446 

GEP 23,696 0,669 0,447 

V tomto případě se jedná o postupnou predikci za využití predikovaných hodnot. Podle 

očekávání jsou hodnoty korelace (koeficient korelace) plošně nižší než u předešlých predikcí. 

V návaznosti na tuto skutečnost je i koeficient determinace menší. Zde je pokles znatelnější a 

hodnoty se tak dostávají do rozsahu 0,355 až 0,540 a to odpovídá faktu, že dané modely 

vysvětlují přibližně jen třetinu až polovinu chování predikované veličiny. Obdobně jako u 

předchozích predikcí, predikční mechanismy selhávají zejména u náhlých změn. Typickými 

příklady jsou časové řady      a      v okolí roku 2000. V této oblasti je změna sledované 

veličiny skoková a predikční model ji nemůže předpokládat, tento fakt se odráží na následném 

propadu hodnot přesnosti predikce. Celkově se dá říci, že predikční metody jsou velmi 

vyrovnané. Obdobným procesem vyhodnocení jsou v následujícím oddíle posouzeny řady 

     transformátoru T1, a opět je uvažovaná kroková a později postupná predikce. První 

případ predikce shrnují Tab. 38 a Tab. 39.  
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Tab. 38 - Výsledky predikcí pro     : V:N, V:N+k, V:k a N:V 

V:N V:N+k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,021 0,934 0,873 Neuronová síť 0,058 0,896 0,803 

GP 0,015 0,912 0,832 GP 0,076 0,881 0,776 

GEP 0,009 0,955 0,912 GEP 0,032 0,913 0,834 

V:k  N:V 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,135 0,823 0,677 Neuronová síť 0,012 0,921 0,848 

GP 0,128 0,856 0,733 GP 0,008 0,935 0,874 

GEP 0,095 0,886 0,785 GEP 0,023 0,956 0,914 

Tab. 39 - Výsledky predikcí pro     : N:V+k a N:k 

N:V+k N:k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,039 0,931 0,867 Neuronová síť 0,036 0,894 0,799 

GP 0,048 0,951 0,904 GP 0,011 0,917 0,841 

GEP 0,021 0,959 0,919 GEP 0,008 0,898 0,806 

Charaktery časových řad jsou méně chaotické než v případě plynových charakteristik. 

Průběhy veličin neobsahují (s výjimkou   k) extrémní propady či nárůsty hodnot. Tomuto 

odpovídají lepší koeficienty korelace a determinace, a to zejména u predikce po jednom 

kroku. Vizualizace příslušných predikcí je k vidění na Obr. 71 až Obr. 76, resp. Obr. 77 až 

Obr. 82 pro predikci více kroků. 

Koeficient korelace se u prvního typu predikce pohybuje v rozmezí 0,820 až 0,960, což 

odpovídá koeficientům determinace 0,677 až 0,920. Jak stanoveno dříve, nejhůře si predikční 

modely vedla u řady   k, kde se hodnota      v průběhu dvou po sobě jdoucích měření 

změnila na pětinu původní hodnoty. Určit který predikční algoritmus si vede nejlépe je 

v podstatě nemožné - výsledky jsou vesměs vyrovnané.  
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Obr. 71 - Predikce po jednom kroku u     

 

 

Obr. 72 - Predikce po jednom kroku u       
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Obr. 73 - Predikce po jednom kroku u     

 

 

Obr. 74 - Predikce po jednom kroku u     
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Obr. 75 - Predikce po jednom kroku u       

 

 

Obr. 76 - Predikce po jednom kroku u     

Obdobně jako u vícekrokové predikce plynů, i u hodnot      dochází k poklesu kvality 

předpovědí. Hladina koeficientů korelace je v rozmezí 0,530 až 0,760. Zde je patrné, že 
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metody se mezi sebou liší až v průměru o 10%, a to nejen při posouzení různých časových 

řad, ale i v rámci jedné řady.  

Tab. 40 - Výsledky postupných predikcí pro     : V:N, V:N+k, V:k a N:V 

V:N V:N+k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,076 0,658 0,433 Neuronová síť 0,109 0,672 0,452 

GP 0,053 0,712 0,507 GP 0,115 0,598 0,358 

GEP 0,069 0,735 0,540 GEP 0,082 0,667 0,444 

V:k  N:V 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,415 0,536 0,287 Neuronová síť 0,045 0,643 0,413 

GP 0,365 0,556 0,309 GP 0,067 0,648 0,419 

GEP 0,360 0,571 0,326 GEP 0,066 0,672 0,452 

Tab. 41 - Výsledky postupných predikcí pro     : N:V+k a N:k 

N:V+k N:k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,101 0,728 0,529 Neuronová síť 0,169 0,685 0,469 

GP 0,063 0,764 0,584 GP 0,085 0,712 0,507 

GEP 0,101 0,655 0,429 GEP 0,079 0,735 0,540 

Uvedené poklesy koeficientů korelace mají následně vliv i na hodnoty koeficientů 

determinace. Ty jsou v rozmezí 0,287 až 0,540 s průměrem okolo hodnoty 0,450. Tento nízký 

výsledek je ovlivněn zejména koeficienty řady   k , kde jsou hodnoty v okolí 0,550 pro 

korelaci, resp. 0,310 pro koeficient determinace. Při volbě nejvhodnějšího predikčního 

mechanismu pro tento typ predikce jde zvolit některou z metod na bázi evolučních principů.  
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Obr. 77- Predikce více kroků pro     

 

 

Obr. 78- Predikce více kroků pro       
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Obr. 79- Predikce více kroků pro     

 

 

Obr. 80- Predikce více kroků pro     
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Obr. 81- Predikce více kroků pro       

 

 

Obr. 82- Predikce více kroků pro     
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Vyhodnocení na bázi časové náročnosti 

Je logickým předpokladem, že s rostoucí velikostí učící množiny porostou i časové nároky na 

běh algoritmu. Toto hledisko může být při určitých typech úloh stěžejní a pro výběr 

predikčního mechanismu rozhodující. V našem případě je využito spíše jako sekundární 

hledisko, užito je zejména z důvodu poměrně vysoké vyrovnanosti predikčních metod, co se 

přesnosti týče (viz. Tab. 34 až Tab. 39). Pro tento účel je použita časová řada      

transformátoru T1, která je následně vzorkována do učících množin o velikostech 50, 100, 

200, 500 a 1000. Predikční algoritmy jsou nastaveny dle Tab. 31, Tab. 32 a Tab. 33. Hodnoty 

v Tab. 42 a Obr. 83 jsou průměry deseti různých predikčních procesů. 

Tab. 42 - Časy a koeficienty determinace vztažené k dosažení 1000 iterace při dané velikosti učící 

množiny 

1000 iteraci Neuronová síť GP GEP 

Velikost množiny Čas [s]    Čas [s]    Čas [s]    

50 4 0,725 13 0,825 21 0,813 

100 3 0,798 58 0,811 47 0,803 

200 12 0,815 134 0,85 158 0,861 

500 36 0,81 328 0,82 295 0,863 

1000 97 0,712 693 0,763 659 0,788 

Ve všech případech časy predikce rostou s velikostí učící množiny, výjimkou je případ 

neuronové sítě pro učící množiny o velikosti 50 a 100. Neuronové sítě obecně zdaleka 

překonávají GP a GEP v rychlosti predikce. Rozdíl mezi mechanismy na bázi evolučních 

systémů nedosahují takového řádu jako při porovnání s neuronovou sítí. Jako výpočetně 

nejnáročnější predikční metodu můžeme určit GP, nicméně rozdíl oproti GEP není nikterak 

markantní. 

V dalším je možné si povšimnout klesající přesnosti predikčního modelu při velikostech 

učících množin 500 a 1000. Tento fakt mohou mít za následek dvě příčiny: 

 Množství informací v řadách těchto velikostí jsou pro predikční modely 

nezvládnutelné 

 Velké množství trénovacích vzorů vede k přeučení predikčního modelu 

Možným řešením může být použití menšího objemu dat, použití části dat na validaci modelu 

nebo použít jiné parametry pro neuronové sítě, GP a GEP. Ve finálním posouzení v podobě 

poměru cena\výkon, resp. čas\přesnost lze jednoznačně jako nejlepší predikční mechanismus 

označit neuronové sítě. 
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Obr. 83 - Časová náročnost predikčních metod u řady      
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2.5 OPTIMALIZACE POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE 

Cílem této kapitoly je vyhodnotit možnosti optimalizace postavené na principech umělé 

inteligence a následně ji aplikovat na úlohu optimalizace fuzzy modelů.  Uvedení základních 

principů jednoúčelové a víceúčelové optimalizace spolu s definicí základních metod z oblasti 

evolučních algoritmů je v kapitole 1.9. V této části práce je nejprve realizováno syntetické 

posouzení příslušných algoritmů včetně definice testovacích funkcí a kritérií. Následuje 

aplikace optimalizace na modifikaci parametrů fuzzy modelů DGA metod popsaných 

v kapitole 2.3.3 s cílem dalšího navýšení přesnosti těchto diagnostických metod. 

Implementace optimalizačních metod je provedena v jazyce C# pomocí rozšiřujících 

knihoven. Pro metody PSO a DE je to knihovna SwarmOps pro C# [73] pod volnou licencí, 

GA pak využívají knihovnu GPdotNET v 2.0 pod licencí LGPL. Grafická reprezentace pareto 

front je provedena v prostředí Matlab. 

2.5.1 SYNTETICKÉ POROVNÁNÍ METOD 

V této podkapitole je uvedeno výkonnostní porovnání mezi DE (          ), PSO a 

optimalizací pomocí genetických algoritmů. V problematice porovnávání optimalizačních 

algoritmů existuje sada obecně známých testovacích funkcí [74], [75], [76]. Pro účely této 

práce je vybráno pět jednoúčelových funkcí a čtyři víceúčelové funkce. První nejjednodušší 

jednoúčelová funkce nemá žádná lokální minima jen globální minimum. Zbylé jednoúčelové 

funkce jsou složitějšího charakteru - mají vícero lokálních minim. Seznam funkcí je uveden 

v Tab. 43. Víceúčelové funkce jsou následujícího typu FON [77], KUR [77] (popsány níže), 

ZDT2 [78] a ZDT3 [78]: 

 FON: 
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  (       )       [ ∑(   
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  (       )       [ ∑(   
 

√ 
)

  

   

]

                

 

 KUR: 

       (     )

  (       )  ∑[      (    √  
      

 )]

 

   

  (       )  ∑[    
        (  

 )]

 

   

                

 

Všechny funkce (vyjma   ) z Tab. 43 mají globální minimum v počátku nebo velice blízko 

počátku souřadného systému s hodnotou nula, resp.: 
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   á  í             (     )  (  )     

Funkce Rosenbrokova (  ) má minimum v bodě [   ] s hodnotou nula (uvažujeme-li dvě 

vstupní proměnné). Grafické znázornění funkcí je v příloze P5. Celkem jsou tedy 

porovnávány tři optimalizační metody na 9 různých problémech s různým počtem dimenzí. 

V případě jednoúčelových funkcí je každý optimalizační algoritmus aplikován na danou 

funkci 30krát a ze získaných výsledků jsou stanoveny průměrné hodnoty řešení  ̅ a hodnoty 

směrodatných odchylek σ, které určují, jak moc se od sebe navzájem liší typické případy 

řešení. 

Tab. 43 - Testovací funkce pro syntetický test 

Název funkce Matematická reprezentace 

Kvadratická   ( )  ∑  
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V případě víceúčelových funkcí jsou pro hodnocení použity následující metriky [79] v podobě 

průměru z 10 nezávislých běhů optimalizace: 

Generational distance (GD) 

Tento údaj určuje průměrnou vzdálenost   a   (nebo  ). Kde   je množina dominantních 

řešení,   obsahuje aproximace optimálních řešení a   je množina referenčních řešení 

v případě kdy neznáme  . Metrika značí jak „daleko“ je   od  . V případě, že     , tak  

   ; ostatní případy (    ) značí odchylku   od   [80]. GD se pak určí následujícím 

způsobem: 



BRNO 2012 

 

 

133 

 

  (   )  √(∑   
 

   

   
)  

      
   

{√∑ (  (  )    ( ))
  

   
}  

 

kde   je euklidovská vzdálenost a   množství cílů (hodnotících funkcí).  

Spacing (SP) 

Spacing určuje, jak rovnoměrně jsou prvky vstupního řešení   rozprostřeny. Situace, kdy  

    , znamená, že všechny prvky   jsou rozprostřeny rovnoměrně [80]. Spacing se stanoví 

následovně: 
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kde   je euklidovská vzdálenost a   množství cílů (hodnotících funkcí). 

Maximum Spread (MS) 

Pomocí MS jsme schopni určit v jaké míře je P (R) pokryto S. Jsou zde využity obdélníky 

sestavené z extrémů P a S [77]. Za účelem normalizace metriky je použit následující tvar: 
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kde   je počet hodnotících funkcí,  i
min

 a  i
ma 

 jsou minima, resp. maxima S, Fi
min

 a Fi
ma 

 jsou 

naopak minima, resp. maxima z množiny P (R). 

Hypervolume (HV) a Hypervolume ratio (HVR) 

Hypervolume určuje „objem“ v doméně řešení, který je pokryt množinou dominantních řešení 

S. Je definován následovně: 

         (    
    )  

 

kde    je počet prvků v množině S. Pro každý prvek v S je sestavena hyperkrychle    s 

pomocí referenčního bodu  .    je poté celková velikost prostoru obsazeného všemi   .  

Za účelem normalizace a minimalizování šumu a nepřesností byl definován poměr 

hypervolume S a hypervolume P (R) [81]: 
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VYHODNOCENÍ JEDNOÚČELOVÉ OPTIMALIZACE 

První kategorie optimalizačních testů se zabývá rozborem SOO na skupině k tomuto účelu 

určených funkcí. Práce se primárně soustředí na MMO, ale jak uvedeno v 1.9.2 převod mezi 

SOO a MOO je možný a v některých problémech i dostačující. Výsledky z této oblasti jsou 

částečně publikovány v [95] a shrnuty v Tab. 44 (pro velikost populace 250). Velikost 

populace byla stanovena pro všechny optimalizační metody na 100 a 250 jedinců. Testované 

funkce z Tab. 43 pak byly použity ve třech verzích s různým počtem vstupů (5, 10 a 20). 

Z Tab. 44 a Tab. 45 je patrné, že u velikosti vstupní dimenze 5 a populace 250 všechny 

optimalizační metody našly řešení velice blízko opravdovému minimu daných funkcí. 

Nejhorší výsledek je dosažen pro funkci    v případě GA. S rostoucí vstupní dimenzí klesá u 

všech algoritmů přesnost, zejména pak u GA, které i u funkcí    a    vykazují značné 

odchylky od ostatních algoritmů. U funkce    , jako u jediné, v případě velikosti vstupní 

dimenze 10 a 20 překonává metoda na základě GA metody zbylé. Vzhledem k charakteru 

zbylých testů se jedná spíše o uvíznutí v některém z lokálních minim s dobrou funkční 

hodnotou, které metoda není schopna překonat. Jako nejobtížnější funkcí pro nalezení minima 

se pro všechny optimalizační algoritmy jeví funkce Rastriginova, popřípadě Ackleyho, kde 

chyby dosahují řádů až stovek pro největší vstupní dimenzi. V případě jednoúčelové 

optimalizace lze jako nejpřesnější algoritmus vyhodnotit PSO popřípadě DE, rozdíly mezi 

těmito dvěma algoritmy jsou v porovnání s GA minimální.  

Tab. 44 - Vyhodnocení jednoúčelových optimalizací pro velikost populace 250 - část 1 

Funkce Dimenzi Populace 

Algoritmus 

GA PSO DE 

 ̅ σ  ̅ σ  ̅ σ 

   

5 

250 

0,007 0,004 1,26e-29 1,20e-29 7,38e-20 6,42e-20 

10 0,242 0,124 2,59e-21 3,25e-21 1,15e-09 1,61e-9 

20 61,266 10,298 0,001 8,95e-5 0,306 0,288 

   

5 

250 

0,008 0,008 9,26e-30 9,51e-30 3,26e-30 3,51e-30 

10 3,663 1,172 1,50e-08 6,07e-08 0,004 0,02 

20 53,853 12,83 0,605 0,32 3,328 1,484 

Z hlediska výpočetní náročnosti jsou rozdíly v metodách v rozsahu jednotek sekund. Dle 

předpokladu s rostoucí dimenzí vstupu roste čas výpočtu. Tab. 46 shrnuje délku 

optimalizačních procesů v případě populace o velikosti 250 jedinců. 
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Tab. 45 - Vyhodnocení jednoúčelových optimalizací pro velikost populace 250 - část 2 

Funkce Dimenzi Populace 

Algoritmus 

GA PSO DE 

 ̅ σ  ̅ σ  ̅ σ 

   

5 

250 

0,238 0,356 1,824 0,964 0,186 0,310 

10 28,907 5,405 7,661 3,341 8,907 3,054 

20 132,694 11,014 21,132 6,721 12,684 2,071 

   

5 

250 

0,1486 0,0422 5,33e-15 1,78e-15 1,21e-09 4,65e-09 

10 -1,1876 0,703 -3,079 1,333 -4,519 0,585 

20 -3,834 2,722 -44,982 1,2687 -29,363 12,966 

   

5 

250 

0,005 0,001 0,003 0,001 0,002 2,50e-13 

10 0,188 0,047 0,003 0,006 0,002 0,001 

20 0,720 0,060 0,003 0,006 0,014 0,012 

Při posouzení poměru cena\výkon, resp. čas\přesnost lze pro jednoúčelovou optimalizaci 

doporučit metody DE a PSO, zejména pak při obtížnějších úlohách (   a   ). Obr. 84 

znázorňuje grafické vyjádření časové náročnosti pro velikost vstupní dimenze 20, kde je 

patrná vyrovnanost algoritmů, zejména PSO a DE, a velikost rozdílů v rozsahu jednotek 

sekund. 

Tab. 46 - Časová náročnost metod pro velikost populace 250 

Populace 250 GA [s] PSO [s] DE [s] 

Funkce/Dimenze 5 10 20 5 10 20 5 10 20 

   8,5 15,9 36,6 9,3 20,6 45,6 5,5 11,4 35,9 

   9,3 20,1 28,9 11,6 21,8 38,9 6,9 20,8 40,8 

   10,2 18,2 40,1 8,6 28,6 42,8 7,1 16,9 50,1 

   9,4 22,3 32,6 8,7 26,4 50,1 10,3 17,2 38,4 

   8,3 17,6 33,9 10,8 22,7 44,4 8,9 21,7 43,4 

Při velikosti populace 100 jsou platné hodnoty uvedené v Tab. 47. Je patrný pokles přesnosti 

(oproti Tab. 44), resp. nárůst průměrných hodnot řešení a směrodatných odchylek ve většině 

případů. Výjimku tvoří zejména výsledky pro funkce    a   . Kvalita výsledků je velice 
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podobná jako u předchozích testů. Největších odchylek od globálního minima dosahuje 

algoritmus GA. Rozdíly mezi DE a PSO jsou zejména u funkcí   ,    a   . Je zde opět patrné, 

že pro optimalizační algoritmy jsou nejobtížněji řešitelné funkce    a   .  

Tab. 47 - Vyhodnocení jednoúčelových optimalizací pro velikost populace 100 

Funkce Dimenzi Populace 

Algoritmus 

GA PSO DE 

 ̅ Σ  ̅ Σ  ̅ σ 

   

5 

100 

0,015 0,008 3,56E-25 8,10E-25 8,21E-18 7,37E-19 

10 0,836 0,325 6,17e-16 2,15e-16 8,36e-12 1,12e-12 

20 112,589 15,951 0,012 0,002 0,250 0,094 

   

5 

100 

0,021 0,018 1,26E-27 1,20E-27 7,43E-24 2,37E-25 

10 5,893 1,288 2,59e-05 3,25e-05 0,862 0,049 

20 99,751 9,654 3,556 0,866 21,563 5,101 

   

5 

100 

0,588 0,421 0,236 0,110 1,686 0,284 

10 39,452 5,693 5,698 0,962 18,584 1,809 

20 188,473 44,856 21,394 2,569 24,693 3,854 

   

5 

100 

0,699 0,152 4,89E-10 7,25E-9 1,831-05 6,43E-06 

10 13,589 2,125 2,592 0,758 15,592 8,258 

20 -84,431 14,658 -36,586 5,486 -28,936 2,886 

   

5 

100 

0,040 0,010 0,021 0,005 0,018 0,008 

10 0,741 0,039 0,088 0,006 0,128 0,063 

20 1,842 0,588 0,365 0,073 0,256 0,073 

S redukovaným počtem jedinců v populaci, klesá množství potřebných vyhodnocení fitness 

funkce (v našem případě    až   ) což má za následek kratší dobu běhu optimalizačního 

algoritmu. Tomuto odpovídají i hodnoty v Tab. 48 a Obr. 85. Pokles je viditelný ve všech 

případech. Z celkového pohledu je nárůst času pro výpočet mezi populacemi o 100 a 250 

v řádu jednotek až desítek sekund. Dá se říci, že v obou případech dosahuje v průměru 

nejvyšších hodnot algoritmus PSO. Nicméně u této metody je výsledný narůst mezi 

hodnotami času velmi malý. Tento fakt naznačuje menší citlivost PSO na velikost populace. 
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Tab. 48 - Časová náročnost metod pro velikost populace 100 

Populace 100 GA [s] PSO [s] DE [s] 

Funkce/Dimenze 5 10 20 5 10 20 5 10 20 

   5,1 11,9 25,1 6,3 14,4 31,4 3,5 12,7 24,5 

   6,3 14,1 24,7 8,7 13,6 32,7 4,6 16,3 28,3 

   11,8 17,2 28,2 4,6 18,5 29,8 10,1 12,4 24,6 

   7,1 16,3 21,4 6,3 19,7 38,6 8,6 13,2 25,9 

   6,8 11,6 24,5 5,8 12,8 27,4 7,9 16,5 31,4 

 

Obr. 84 - Časová náročnost optimalizačních metod GA, PSO a DE při velikosti populace 250 

VYHODNOCENÍ VÍCEÚČELOVÉ OPTIMALIZACE 

Při aplikaci optimalizačních metod na problematiku víceúčelové optimalizace testovacích 

funkcí z úvodu kapitoly 2.5.1 jsou získány následující údaje v Tab. 49, Tab. 50, Tab. 51 a 

Tab. 52. Opět jsou posuzovány dvě varianty optimalizačních procesů dělených na základě 

velikosti populace se 100 a 250 jednotlivci v generaci. Ukázka řešení v podobě pareto front 

pro problém FON pro všechny algoritmy (250 jednotlivců) je na Obr. 86, Obr. 87 a Obr. 88. 

Posouzení vzdáleností mezi množinou skutečných (nebo referenčních) řešení   a množinou 

dominantních (množina nedominovaných řešení)   je uvedeno v Tab. 49. Jsou zde patrné 
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slabší výsledky algoritmu PSO a jeho odstup od metod GA a DE. Poslední dva zmíněné 

algoritmy mají vzdálenost řešení v   a   v řádu desetin, což by mělo značit malou vzájemnou 

vzdálenost řešení v prostoru řešení daných množin. Rozdíl mezi populací o 100 a 250 

jedincích je patrný na horších výsledcích menší populace, kde příčinou může být nedostatečný 

prostor pro průběh evolučních principů a omezenost používaného genofondu. Obtížnost 

funkcí je pak jednoznačně rozdělena do dvou skupin dle řádu výsledného GD: FON a KUR 

problémy jsou složitějšího charakteru a ZDT2 a ZDT3 jsou pro algoritmy jednodušeji 

řešitelné. 

 

Obr. 85 - Časová náročnost optimalizačních metod GA, PSO a DE při velikosti populace 100 

Tab. 49 - Výsledky pro Generational Distance 

Generational Distance 

Populace 100 Populace 250 

- FON KUR ZDT2  ZDT3 - FON KUR ZDT2 [    ] ZDT3 

GA 1,06 0,87 0,045 0,258 GA 0,23 0,2 1,12 0,098 

PSO 9,68 8,25 0,687 1,15 PSO 2,86 1,05 4,56 0,682 

DE 0,88 0,91 0,039 0,128 DE 0,11 0,29 0,85 0,022 

Rovnoměrnost prvků množiny řešení („Spacing“) nabývá podobného charakteru jako 

v případě GD. GA a DE jsou na podobné úrovni výsledků, která je v hodnocení lepší než 
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PSO. Rozdíly v hodnotách už ale nejsou v rozmezí několika řádů. Vliv velikosti populace má 

obdobný dopad v podobě poklesu kvality řešení viz. Tab. 53. Obtížnost algoritmů už zde není 

tak jasně profilovaná, rozdíly jsou v desetinách. 

Tab. 50 - Výsledky pro Spacing 

Spacing 

Populace 100 Populace 250 

- FON KUR ZDT2 ZDT3 - FON KUR ZDT2 ZDT3 

GA 2,84 2,93 2,33 2,38 GA 1,35 1,51 1,12 0,91 

PSO 6,96 6,88 5,88 7,21 PSO 2,52 4,81 3,56 6,38 

DE 1,85 2,01 2,22 1,65 DE 0,95 1,03 0,65 0,56 

Metriky MS a HVR popisující pokrytí, resp. poměr velikosti pokrytého prostoru   a   jsou v 

Tab. 51 a Tab. 52. Pro generace o 250 je patrné pokrytí v rozmezí hodnot 0,9 - 1,0 pro 

všechny algoritmy. Obdobně jako v předchozích případech GA a DE se vyčleňují nad PSO. 

Při velikosti populace 100 nastává pokles hodnot dle předpokladu. V tomto případě se 

hodnoty obou použitých metrik pohybují v rozsahu 0,83 až 0,95. 

Tab. 51 - Výsledky pro Maximum Spread 

Maximum Spread 

Populace 100 Populace 250 

- FON KUR ZDT2 ZDT3 - FON KUR ZDT2 ZDT3 

GA 0,86 0,88 0,90 0,87 GA 0,98 0,97 0,98 0,96 

PSO 0,83 0,84 0,89 0,88 PSO 0,91 0,93 0,95 0,90 

DE 0,87 0,88 0,87 0,92 DE 0,98 0,99 0,99 0,98 

Obr. 86, Obr. 87 a Obr. 88 vystihují závěry u předešlých tabulek. Metody GA a zejména DE 

utvářejí ustálenější pareto frontu optimálních řešení. Zejména na Obr. 88 vynikají hodnoty 

GD a SP algoritmu DE, pareto fronta je ustálená a rovnoměrně rozprostřená. Na obrázcích je 

také patrný celkový počet vyhodnocení fitness funkcí („Function evaluation“). Stop kritérium 

bylo nastaveno na 200000 vyhodnocení, popř. ukončení běhu při dlouhodobé stagnaci. 

Z uvedených obrázků je patrné, že DE dosáhla nejoptimálnějších řešení a to v nejkratším 

čase, resp. při 34336 vyhodnocení vstupních funkcí. V dalším se dá usoudit, že v případě PSO 

byl běh algoritmu zastaven dosažením stop hranice pro vyhodnocení, resp. algoritmus 

nedoběhl do konce.  Podrobnější rozbor časové náročnosti podávají Tab. 53 (FON) a tabulky 

přílohy P6 Tab. 22, Tab. 23 a Tab. 24. 
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Tab. 52 - Výsledky pro Hypervolume Ratio 

Hypervolume Ratio 

Populace 100 Populace 250 

- FON KUR ZDT2 ZDT3 - FON KUR ZDT2  ZDT3 

GA 0,90 0,91 0,95 0,95 GA 0,96 0,97 0,98 0,99 

PSO 0,84 0,85 0,88 0,87 PSO 0,91 0,92 0,96 0,95 

DE 0,91 0,88 0,95 0,94 DE 0,97 0,98 0,99 0,98 

Hodnoty v tabulkách jsou průměry z 10 běhů optimalizačních algoritmů nad daným 

problémem, se stop kritérii popsanými výše. Je patrná jasná schopnost algoritmu DE řešit 

víceúčelové problémy daleko efektivněji než zbylé dva optimalizační přístupy.  

 

Obr. 86 - Finální pareto fronta pro FON při využití optimalizace pomocí GA 

Tab. 53 - Časová náročnost problému FON 

FON 
Populace 100 Populace 250 

Čas [s] Evaluace [-] Čas [s] Evaluace [-] 

GA 89 200000 153 180000 

PSO 129 200000 211 200000 

DE 49 45368 113 39751 
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Obr. 87 - Finální pareto fronta pro FON při využití optimalizace pomocí PSO 

2.5.2 OPTIMALIZACE FUZZY DGA MODELŮ 

Cílem této kapitoly je problematika optimalizace fuzzy modelů. V rámci návaznosti na 

předchozí práci jsou jako konkrétní cíl optimalizace vybrány Takagi-Sugeno (T-S ) fuzzy 

modely zkoušek IEC a Rogers z kapitoly 2.3.3 patřících do diagnostického systému z kapitoly 

2.2. Modely mají tři vstupy (          ) v podobě poměrů koncentrací plynů v izolačním 

oleji (Tab. 54), jeden výstup označující chybový stav (podrobnější popis je uveden v příslušné 

kapitole) a funkce příslušnosti typu Gauss. Problematika optimalizace fuzzy IEC modelu byla 

částečně publikována v [95]. 

Pro účely optimalizace je sestavena množina 240 záznamů plynových koncentrací a 

odpovídajících stavů. Data jsou převzatá zejména z [63] a databáze dostupné na našem 

pracovišti. 200 záznamů koncentrací pak slouží jako učící množina a zbylých 40 záznamů 

jako množina testovací. Pro úplnost je ještě nutné podotknout, že pro aplikaci metody IEC je 

nutné, aby byly splněny předpoklady koncentrací plynů dle Tab. 18.  

V našem případě optimalizace dvou DGA fuzzy modelů je aplikovaný přístup uvedený 

v kapitole 1.9.1. Vycházíme-li z faktu, že struktura modelu je pevně daná normou IEC [9], 

resp. IEEE [10], ze které vychází daný model, uvažujeme pouze požadavek na provedení 

parametrické optimalizace. V takovém případě hledaný jedinec má následující tvar: 

  ( )  [              
               

]  

kde      [       
      

  ]  reprezentuje parametry    é MF pro       vstupní proměnnou,   

je číslo generace a   označuje jedince. Středy MF se mohou pohybovat kdekoliv v rozmezí 

minima a maxima vstupu. 
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Obr. 88 - Finální pareto fronta pro FON při využití optimalizace pomocí DE 

Tab. 54 - Plynové poměry a jejich označení 

Označení                   

Plyny 
   

  

 
    

    

 
    

    

 
    

   

 
    

    

 
    

   

 

Jeden z nejdůležitějších a často nejtěžších úkolů při aplikaci optimalizačních/evolučních 

algoritmů je volba fitness (hodnotící) funkce. Pro naše účely byly zvoleny následující funkce, 

které dělí náš problém na jednoúčelovou, resp. víceúčelovou optimalizaci: 

 jednoúčelová 

  (            )           (   )        

 víceúčelová 

            
           

 

V obou případech        a       reprezentují chybu (RMSE - střední kvadratická chyba) 

učení, resp. chybu testovací (validační),   a   jsou pak váhové koeficienty. V průběhu 

následujících testů se uvažuje stejná důležitost učící i trénovací množiny. V prvním případě je 

tedy       a v případě víceúčelové optimalizace         

2.5.3 VÝSLEDKY OPTIMALIZACE FUZZY MODELŮ 

Ve všech případech bylo „stop kritérium“ 1000 generací u jednoúčelové optimalizace, 100000 

generací u víceúčelové a velikost populace 250 a 100 jedinců. Konstanta křížení DE je 0.5 u 
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GA pak 0.5 a konstanta mutace 0.1. Parametry PSO jsou následující:      0.5,        = 2. 

Prezentované výsledky jsou nejlepší dosažené v dané kategorii z 10 nezávislých 

optimalizačních procesů. V případě SOO se nejlepší dosažené optimalizační výsledky 

vztahují na hodnotu fitness funkce, resp. v případě MOO na kvalitu pareto fronty a 

výsledných funkčních hodnot. 

JEDNOÚČELOVÁ OPTIMALIZACE 

Výsledky optimalizačních procesů pro jednotlivé algoritmy v případě jednoúčelové 

optimalizace fuzzy IEC a Rogers modelu jsou na Obr. 89, Obr. 90 a Obr. 91, podrobnější 

shrnutí následuje v Tab. 55., resp. Obr. 92, Obr. 93 a Obr. 94 s výsledky v Tab. 56 pro model 

Rogers. 

Optimalizace Fuzzy IEC modelu 

Obr. 89 ukazuje optimalizační průběh metody DE pro generaci o 250 (nalevo) a 100 

(napravo) jednotlivcích. Chyby u hranice 1000 generací jsou ustálené jen pro případ větší 

populace, a to přibližně od 700 generace. Všechny chyby jsou v celém předchozím průběhu 

klesající. Dosažení hranice 1000 generací trvalo 45 s. V případě menší populace je také 

zřetelný klesající trend chyb, ale není tak ustálený jak ve vedlejším případě. U hranice 1000 

generací je patrné, že optimalizační proces není u konce. Optimalizační proces byl ukončen 

po 19 s. Chybové hodnoty s použitím větší generace jsou více než poloviční oproti případu 

s menším počtem jedinců. Podrobnější výsledky jsou uvedeny v Tab. 55. 

 

Obr. 89 - Průběh optimalizace modelu IEC pomoci DE; zleva: populace o 250 a 100 jednotlivcích 

Obr. 90 patří průběhu optimalizaci pomoci GA. Zde je průběh nejstrmější ze všech šesti 

případů (populace 250), algoritmus GA dosáhne na nízké hodnoty již v okolí 250 generací. 

Následující průběh není ale ustálený zejména pro testovací chybu, kde je patrný nárůst chyb 

v oblasti mezi 250 a 600 generací, poté je průběh už stálý. Tento jev je pravděpodobně 

důsledkem mutace, který by při volbě jiných parametrů algoritmu GA nemusel nastat. 

Dosažení stop kritéria v tomto případě trvalo 32 s. Při optimalizačním procesu se 100 jedinci 

v populaci je pokles chyb poměrně ustálený až do hodnoty přibližně 900 generace. Obdobně 

jak v předchozím případě algoritmu DE, je zde pravděpodobný pokles chyb i za hranicí stop 

kritéria v podobě 1000 generace. Výsledné chyby jsou zpracovány v Tab. 55. 
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Obr. 90 - Průběh optimalizace modelu IEC pomoci GA; zleva: populace o 250 a 100 jednotlivcích 

 

Obr. 91 - Průběh optimalizace modelu IEC pomoci PSO; zleva: populace o 250 a 100 jednotlivcích 

Optimalizační proces fuzzy modelu pomoci obou PSO optimalizací je ukázán na Obr. 91. Je 

patrné, že chyba testovací množiny klesá pozvolna v obou případech. Nicméně u větší 

populace je trend strmější. Ani po dosažení stop kritéria pří 1000 generacích nejsou chyby 

ustálené. Dále pak je patrný růst testovací chyby v poslední fázi učení na pravém obrázku. 

Tento fakt bude zapříčiněn uvíznutím v lokálním extrému, který silně minimalizuje učící 

chybu a tak výsledná chyba fitness funkce nadále klesá. Algoritmus běžel 68 s, resp. 51 s a 

PSO je tím pádem nejnáročnější ze všech tří optimalizačních metod. 

Optimalizace Fuzzy Rogers modelu 

Druhý z fuzzy modelů je optimalizován stejnými procesy za stejných podmínek jako model 

v předchozím případě. Běh DE na Obr. 92 je ustálený jen pro generace s populací o 250 

členech, a to přibližně od 750 generace. Optimalizační proces zobrazený na pravé straně 

obrázku trval 18 s a není ani zdaleka ukončen. Je tedy patrné, že generace o 100 jedincích je 

v daných podmínkách nedostačující.  

Jak je patrné na Obr. 93 v obou případech optimalizací pomocí GA dochází v určitém místě 

(populace 250 - v rozmezí 350 - 680 generace;  populace 100 v rozsahu 600 - 1000) k růstu 

testovacích chyb a zároveň k poklesu chyb učících. Nejpravděpodobnějším důvodem je 
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uvíznutí v lokálním minimu. To se v případě populace s 250 jedinci podařilo překonat a 

následný optimalizační proces se ustálil až do konce běhu procesu. Časy potřebné na 

dokončení optimalizací jsou nižší než v případě DE, a to 37 s, resp. 12 s pro populaci 

s menším počtem jedinců. 

Tab. 55 - Porovnání metod při jednoúčelové optimalizaci - konečné chyby; model IEC 

RMSE [-] 

Populace 100 Populace 250 

GA DE PSO GA DE PSO 

Učící 
chyba 

12,53 14,19 26,24 5,12 4,85 5,36 

Testovací 
chyba 

28,73 19,35 13,85 8,72 7,64 9,41 

Výsledná 
chyba 
fitness 
chyba 

20,63 16,76 20,04 6,92 6,25 7,39 

 

Obr. 92 - Průběh optimalizace modelu Rogers pomoci DE; zleva: populace o 250 a 100 jednotlivcích 

PSO algoritmus potvrdil status nejnáročnějšího optimalizačního prostředku z hlediska časů 

potřebných k dokončení běhu. Verze s více jednotlivci potřebovala 74 s, kde verze druhá 40 s. 

Pro první případ byl průběh optimalizace pozvolný, je ale patrné, že testovací chyba není 

ustálená, viz. Obr. 94. V pravé části obrázku, kde je zobrazen průběh s populací 100, je 

patrné, že algoritmus narazil na několik lokálních minim a běh není ustálen při dosažení stop 

kritéria. 

Následující tabulka Tab. 56 u vádí rozbor finálních výsledků optimalizace Rogers fuzzy 

modelu. Rozdíl mezi populací 100 a 250 je patrný v celém průřezu optimalizačních procesů. 

Menší populace obdobně jak v předešlých případech neumožňuje algoritmům nalézt řešení, 

která by se vyrovnala řešením s větším počtem jedinců v populaci. V nejlepších případech 

jsou rozdíly až v řádu 50 %.  
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Obr. 93 - Průběh optimalizace modelu Rogers pomoci DE; zleva: populace o 250 a 100 jednotlivcích 

 

Obr. 94 - Průběh optimalizace modelu Rogers pomoci DE; zleva: populace o 250 a 100 jednotlivcích 

VÍCEÚČELOVÁ OPTIMALIZACE 

Optimalizační procesy víceúčelové optimalizace dosáhly obecně lepších výsledků než 

jednoúčelová optimalizace. Zejména výsledky pro testovací množinu jsou výrazně lepší. 

Naopak náročnost na výpočetní čas vzrostla o mnoho řádů. Podrobnější popis učících a 

testovacích chyb je v Tab. 57 a Výše uvedené tabulky shrnují výsledky v této podkapitole. Je 

patrná jasná suverenita metody DE v problematice víceúčelové optimalizace jak v kvalitě 

podaných řešení, tak v náročnosti algoritmu na výpočetní prostředky. Výsledky se shodují 

s charakterem výsledků z kapitoly 2.5.1 využívající syntetické testy k porovnání použitých 

optimalizačních metod. 

Tab. 58. V této kapitole jsou prezentovány a brány v úvahu jen optimalizace s velikostí 

populace 250 (Obr. 95, Obr. 96 a Obr. 97), zbylé výsledky jsou zobrazeny v příloze P7 této 

práce. Nicméně vyhodnocení obsahuje i výsledky pro případ optimalizace s menší velikostí 

populace. 

Algoritmus DE dosáhl celkově nejlepšího výsledku. Jak je patrné na Obr. 95 pareto fronty 

jsou sice jasně ustálené, ale roztříštěné do 2, resp. 3 oblastí. Tento jev může mít za následek 

nedostatečně velká populace nebo potřeba delšího běhu algoritmu.  
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Tab. 56 - Porovnání metod při jednoúčelové optimalizaci - konečné chyby; model Rogers 

RMSE [-] 

Populace 100 Populace 250 

GA DE PSO GA DE PSO 

Učící 
chyba 

18,54 12,14 13,43 6,15 4,96 6,66 

Testovací 
chyba 

29,76 19,47 22,11 11,69 7,89 8,21 

Výsledná 
chyba 
fitness 
chyba 

24,15 15,81 17,77 8,92 8,91 7,44 

 

Obr. 95 - Optimalizační proces algoritmu DE 

Při porovnání chyb daných dvou modelů jsou lepší výsledky u modelu Rogers, zejména pak 

učící chyba (Obr. 95 osa x).  

Výsledky dosažené při použití GA ukazují, že v obou případech pareto fronty nejsou sice 

jasně ustálené, ale jejich hranice jsou definované.  Průběh je znázorněn na Obr. 96. Tento 

výsledek naznačuje, že běh optimalizačního algoritmu není ukončen a stop hranice v podobě 

100000 vyhodnocení fitness funkcí není pro algoritmus GA v tomto případě dostatečný. Jak je 

uvedeno v Tab. 57 a Výše uvedené tabulky shrnují výsledky v této podkapitole. Je patrná 

jasná suverenita metody DE v problematice víceúčelové optimalizace jak v kvalitě podaných 

řešení, tak v náročnosti algoritmu na výpočetní prostředky. Výsledky se shodují s charakterem 

výsledků z kapitoly 2.5.1 využívající syntetické testy k porovnání použitých optimalizačních 

metod. 

Tab. 58 metoda dosahuje horších výsledků než DE, ale lepších výsledků než algoritmus PSO 

zejména v učící chybě. 
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Obr. 97 ilustruje optimalizační procesy za pomoci algoritmu PSO. I přes dosažení výsledků, 

které nejsou vzdálené od ostatních algoritmů je z obrázku patrné, že průběh a celkový 

výsledek není optimální. Dá se říci, že PSO nebyl schopen dosáhnout konvergence. Při 

dosažení stop kritéria není vytvořen ani náznak pareto fronty. 

 

Obr. 96 - Optimalizační proces algoritmu GA 

 

Obr. 97 - Optimalizační proces algoritmu PSO 

Tab. 57 - Výsledky algoritmů pro víceúčelovou optimalizaci; model IEC 

Algoritmus 

Chyba učící   ( ) [-] Chyba testovací   ( ) [-] Výpočetní čas [s] 

Pop. 100 Pop. 250 Pop. 100 Pop. 250 Pop. 100 Pop. 250 

DE 3,691 3,861 5,227 4,995 722 1059 

GA 5,684 4,128 5,191 5,164 864 1084 

PSO 9,571 6,976 5,764 5,435 1034 1088 
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Výše uvedené tabulky shrnují výsledky v této podkapitole. Je patrná jasná suverenita metody 

DE v problematice víceúčelové optimalizace jak v kvalitě podaných řešení, tak v náročnosti 

algoritmu na výpočetní prostředky. Výsledky se shodují s charakterem výsledků z kapitoly 

2.5.1 využívající syntetické testy k porovnání použitých optimalizačních metod. 

Tab. 58 - Výsledky algoritmů pro víceúčelovou optimalizaci; model Rogers 

Algoritmus 

Chyba učící   ( ) [-] Chyba testovací   ( ) [-] Výpočetní čas [s] 

Pop. 100 Pop. 250 Pop. 100 Pop. 250 Pop. 100 Pop. 250 

DE 5,379 3,185 5,905 4,755 838 1101 

GA 5,654 6,077 5,423 5,281 995 1070 

PSO 8,421 8,348 5,429 5,573 1109 1134 

VÝSLEDKY OPTIMALIZOVANÉHO FUZZY IEC MODELU 

Pro finální ohodnocení a určení rozdílů v přístupech k optimalizaci (jednoúčelová - 

víceúčelová), i k volbě optimalizačního algoritmu jsou použity finální modely po jednotlivých 

optimalizačních procesech. Na modely je přivedena validační množina plynových koncentrací 

(uvedená v 2.3.1) a následně jsou porovnány konkrétní odpovědi v podobě chybových stavů 

se stavy odpovídajícím daným koncentracím. Výsledné porovnání s původními hodnotami 

(pro úplnost včetně jiných zkoušek ze skupiny DGA metod převzatými z kapitoly 2.3.4)  je v 

Tab. 59, Tab. 60, Tab. 61, Tab. 62 a Tab. 63. Hodnoty pro populace se 100 jedinci jsou v 

příloze P7. 

V obou případech optimalizace přinesla metoda DE navýšení úspěšnosti diagnózy v řádu 

jednotek až desítek procent v závislosti na zvolené referenční metodě. Logicky nejvyšších 

rozdílů je dosaženo při porovnání se základními metodami, kde i algoritmus PSO přinesl 

značné rozdíly. V přímém porovnání s metodou fuzzy DGA (zejména s MF typu Gauss, které 

slouží jako základ optimalizace) už rozdíly nejsou tak značné. Zejména v případě metod 

Rogers kde je zisk z optimalizace v řádu jednotek procent. Naopak v případě IEC je rozdíl až 

19 %. Je zde patrný i pokles v případě PSO algoritmu. 

Tab. 59 - Výsledky klasických DGA metod při vyhodnocení validačních dat 

Vyhodnocení / metoda Doernenburg C.E.G.B. Rogers IEC Duvalův trojúhelník 

Úspěšná klasifikace [%] 24 57 62 43 68 

Přijatelná klasifikace [%] - 0 0 0 0 

Neúspěšná klasifikace [%] - 8 8 26 32 

Bez podání diagnózy [%] 76 35 30 31 0 
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Tab. 60 - Výsledky Fuzzy DGA metod při vyhodnocení validačních dat - část 1 

Metoda Typ MF 

Úspěšná 
diagnóza 

[%] 

Přijatelná 
diagnóza 

[%] 

Neúspěšná 
diagnóza 

[%] 

Bez podání 
diagnózy 

[%] 

Fuzzy T-S 
Rogers 

Trapezoid 76 0 24 0 

Trojúhelník 59 3 38 0 

Gaussova 78 6 16 0 

Bellová 70 8 22 0 

Tab. 61 - Výsledky Fuzzy DGA metod při vyhodnocení validačních dat - část 2 

Metoda Typ MF 

Úspěšná 
diagnóza 

[%] 

Přijatelná 
diagnóza 

[%] 

Neúspěšná 
diagnóza 

[%] 

Bez podání 
diagnózy 

[%] 

Fuzzy T-S  IEC 

Trapezoid 66 3 31 0 

Trojúhelník 63 6 31 0 

Gaussova 69 5 26 0 

Bellová 62 15 23 0 

Tab. 62 - Výsledky fuzzy IEC modelu po optimalizaci; populace 250 

Vyhodnocení / 
metoda 

Jednoúčelová optimalizace Víceúčelová optimalizace 

DE GA PSO DE GA PSO 

Úspěšná diagnóza 
[%] 

85 80 78 88 81 69 

Přijatelná diagnóza 
[%] 

5 4 10 2 10 10 

Neúspěšná diagnóza 
[%] 

10 16 12 10 9 21 

Bez podání diagnózy 
[%] 

0 0 0 0 0 0 
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Tab. 63 - Výsledky fuzzy Rogers modelu po optimalizaci; populace 250 

Vyhodnocení / 
metoda 

Jednoúčelová optimalizace Víceúčelová optimalizace 

DE GA PSO DE GA PSO 

Úspěšná diagnóza 
[%] 

84 81 81 87 80 73 

Přijatelná diagnóza 
[%] 

4 3 5 5 8 7 

Neúspěšná diagnóza 
[%] 

12 16 14 8 12 20 

Bez podání diagnózy 
[%] 

0 0 0 0 0 0 
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ZÁVĚR 

Předkládaná disertační práce se soustřeďuje na tvorbu modulárního diagnostického expertního 

systému, který by byl schopen podat objektivní pohled na stav výkonového olejového 

transformátoru. 

Tento systém je založen na pravidlovém expertním systému, který pro základní vyhodnocení 

dělí diagnostiku transformátoru na vyhodnocení veličin plynové chromatografie, veličin stavu 

oleje a veličin stavu izolace vodičů. Nedílnou části tohoto diagnostického systému je jeho 

modulární koncepce, která jej umožňuje rozšířit pro získání kvalitnějších hodnocení a pro 

podání více pohledů na řešený stav transformátoru. Finální systém obsahuje několik 

rozšiřujících diagnostických modulů, kde jen dva jsou řešeny v rámci této práce. 

Před návrhem rozšiřujících modulů proběhla analýza problematiky diagnostiky 

transformátorů. Bylo zjištěno, že kritickým místem výkonového olejového transformátoru je 

především izolační systém. V problematice analýzy stavu izolačního systému byla stanovena 

jako nejpřijatelnějším prostředkem technika analýzy plynů rozpuštěných v oleji, resp. skupina 

metod zastřešovaný tímto pojmem. Na této metodice je založen první modul – DGA modul. 

Metody byly otestovány skupinou validačních dat o 38 vzorcích se známým stavem 

transformátoru. Implementace základních vybraných metod (IEC, Rogers, Doernenburg, 

C.E.G.B. a metoda Duvalova trojúhelníku) ukázala silnou citlivost na nejednoznačnosti a 

nepřesnosti v datech. Úspěšná klasifikace poruchy se pohybovala v rozmezí 24% pro metodu 

Doernenburg až 68% pro metodu Duvalova trojúhelníku. Největší slabinou se ukázaly situace, 

kdy metody nebyly schopny podat žádný závěr, a to zpravidla v 33% případech. Aplikací 

fuzzy logiky a následně fuzzy-neuronových sítě se tento jev podařilo kompletně eliminovat. 

Výjimku tvoři některé implementace fuzzy inferenčních systému s trojúhelníkovými, resp. 

trapezoidními funkcemi příslušnosti. Následná úspěšnost DGA metod byla tímto přístupem 

navýšena až do oblasti 60% až 78%, resp. 70% až 81% pro fuzzy-neuronové sítě. 

Druhý navržený a realizovaný rozšiřující modul se zabývá problematikou predikce. Umělá 

inteligence zastřešuje několik prostředků pro predikce, pro účely této práce jsou vybrány 

neuronové sítě a dvojice evolučních algoritmů – GP a GEP. Práce se zabývá popisem 

implementace a následným porovnáním predikčních mechanismů co se přesnosti a náročnosti 

na výpočetní prostředky týká.  Porovnání proběhlo na množině dat vybraných transformátorů. 

Ve vlastní části práce jsou uvedeny jen výsledky pro první vybraný transformátor, zbylé 

hodnoty jsou umístěny v příslušné příloze. K posouzení bylo použito zejména koeficientů 

korelace a determinace. Při vyhodnocení predikcí na datech plynové chromatografie není 

jasně stanovitelné, který ze dvou, resp. tří algoritmů podává přesnější predikce. U hodnot tg δ 

je situaci odlišná. Zde se dají stanovit algoritmy GP a GEP jako lepší predikční mechanismy 

než neuronové sítě. Při hodnocení časové náročnosti je vyhodnocení zcela jasné – neuronové 

sítě mají minimální nároky oproti evolučním mechanismům. Hodnocení poměru cena/výkon 

je pak jednoznačně ve prospěch neuronových sítí. 

Poslední část práce se zabývá problematikou optimalizace. Zde je cílem základní rozbor 

zvolených optimalizačních technik na bázi umělé inteligence (DE, PSO a GA), tzn. uvedení, 

porovnání a posouzení možností optimalizace a následná aplikace na optimalizaci fuzzy 

modelů. Zde je zjištěno, že v případě jednoúčelové optimalizace jsou vhodné všechny zvolené 

algoritmy, nicméně nejlepších výsledků dosahuje DE a PSO. U víceúčelové optimalizace se 

vyčleňuje algoritmus PSO, ten má v tomto typu úloh problémy s konvergencí k optimálnímu 
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řešení. Výsledky podobného charakteru jsou získány při aplikaci optimalizace na fuzzy 

modely. Finální optimalizované DGA modely jsou opět vyhodnoceny s úspěšností v řádu 

80% - 88% po optimalizaci metodami DE a GA a 69% - 78% pro PSO, kde dochází i k 

mírnému poklesu oproti původním fuzzy modelům. 
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PŘÍNOS A PŮVODNOST PRÁCE 

V dizertační práci byl uveden rozbor nejčastějších příčin poruch výkonových olejových 

transformátorů, které vedou k jejich selhání. Analýzou zahraniční literatury, databáze měření 

stavů transformátorů z roků 1975 až 2010 a závěrů dizertačních prací z našeho pracoviště byla 

stanovena jako nejčastější příčina selhání transformátoru izolační systém.  Práce se proto 

následně zaměřuje zejména na určení a predikci stavu tohoto kritického systému 

transformátoru. 

Bylo zjištěno, že v současné době nejsou v rámci České republiky dostupné žádné pokročilé 

systémy zabývající se právě rozborem problematiky izolačního systému transformátoru. 

Značná část práce se pak věnuje návrhu, tvorbě a rozšíření diagnostického expertního systému 

a dalších modulů. Hlavními rozšířeními je modul provádějící analýzu plynů rozpuštěných 

v izolačním oleji a modul schopný predikovat budoucí stavy diagnostických veličin. 

Po rozboru a implementaci nejpoužívanějších DGA metod byla zjištěna jejich citlivost na 

nejasnosti, nepřesnosti a mnohoznačnosti vstupních dat. Tento fakt se následně potvrdil při 

ověřování na dostupných datech vybraných transformátorů. Uvedený modul byl proto 

rozšířen o principy fuzzy logiky a fuzzy-neuronových sítí. Přínosem tohoto rozšíření je 

zvýšení přesnosti modulu a pak zejména dosažení stavu, kdy je modul schopný podat 

odpovědi na všechny vstupní data, resp. hodnoty plynové chromatografie. Následný rozbor 

výsledků ukázal nárůst přesnosti v řádu desítek procent. 

Následně se dizertační práce zaměřila na druhý, predikční, rozšiřující modul. Byly stanoveny 

a implementovány dva predikční mechanismy. Poté byl proveden rozbor přesnosti 

predikčních mechanismů a jejich výpočetní náročnosti na časových řadách plynových 

charakteristik vybraných transformátorů. 

Poslední část této práce se věnuje uvedení do problematiky optimalizace, zejména pak pro 

oblast víceúčelové optimalizace. Základem je rozbor na bázi syntetických testů, kde bylo 

cílem získat obecný pohled na možnosti zvolených optimalizačních metod. Byla zjištěna 

náchylnost algoritmů PSO ke ztrátě konvergence při jejich aplikaci v problematice 

víceúčelové optimalizace. Tento fakt byl následně potvrzen při aplikaci optimalizačních 

metod na fuzzy modely zkoušek z modulu DGA. Přínosem optimalizace bylo dodatečné 

navýšení přesnosti daných fuzzy modelů v řádu jednotek až desítek procent pro vybrané 

modely. Funkce finálních fuzzy DGA  metod je opět ověřena na množině zkušebních dat. 

Na základě navržených a zpracovaných cílů předkládané dizertační práce považuje za 

původní tyto výsledky a přínosy: 

 Diagnostika transformátorů 

o Použití metody DGA jako přijatelného diagnostického nástroje k analýze 

stavu izolačního systému 

o Rozbor možných přístupů k diagnostice na bázi umělé inteligence 

 Návrhem a realizací diagnostického expertního systému bylo dosaženo 
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o Stanovení a ucelení teoretických základů pro použité prvky umělé 

inteligence 

o Navržení diagnostického systému a rozšiřujících subsystémů a modulů 

o Implementace základní vrstvy diagnostického systému v podobě 

expertního systému 

o Implementace rozšiřujících subsystémů 

 Tvorba DGA modulu 

o Návrh a popis struktury DGA modulu 

o Implementace metod pro analýzu plynů rozpuštěných v oleji, jejich analýza 

a ověření 

o Zjištění velké chybovosti a citlivosti klasických metod DGA na 

nepřesnosti, nejistoty a mnohoznačnost v datech  

o Rozšíření metod pro analýzu plynů rozpuštěných v oleji o fuzzy přístupy a 

fuzzy-neuronové sítě 

o Zvýšení přesnosti a eliminace neznámých stavů metod pro analýzu plynů 

rozpuštěných v oleji 

 Tvorba predikčního modulu 

o Návrh, implementace a popis predikčního modulu a jeho rozhraní 

o Rozbor přesnosti a náročnosti predikčních přístupů za použití umělé 

inteligence 

o Ověření a vyhodnocení na reálných datech vybraných transformátorů 

 Rozbor možností optimalizace fuzzy modelů 

o Rozbor a porovnání základních optimalizačních metod na bázi umělé 

inteligence 

o Optimalizace fuzzy modelů metod pro analýzu plynů rozpuštěných v oleji 

o Další navýšení přesnosti fuzzy DGA modulů, ověření a porovnání 

výsledků s předchozími verzemi 
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PŘÍLOHA 1: HODNOTY TESTOVACÍ MNOŽINY 

Tab. 1 - Testovací množina (hodnoty v ppm) 

Stav Vodík Metan Acetylen Etylen Etan Stav Vodík Metan Acetylen Etylen Etan 

T3 200 700 250 740 1 D2 60 40 6,9 110 70 

PD 56 61 75 32 31 T3 220 340 42 480 14 

N 33 26 6 5,3 0,2 T3 170 320 53 520 3,2 

D2 176 205,9 47,7 75,7 68,7 T3 27 90 42 63 0,2 

T2 70,4 69,5 28,9 241,2 10,4 D1 565 53 34 47 0 

D2 345 112,2 27,5 51,5 58,7 T2 56 286 96 628 7 

T3 172,9 334,1 172,9 812,5 37,7 D2 200 48 14 117 131 

PD 2587 7,8 4,7 1,4 0 T3 78 161 86 353 10 

D2 1678 652,9 80,7 1005,9 419,1 D2 32,4 5,5 1,4 12,6 13,2 

T2 206 198,9 74 612,7 15,1 PD 980 73 58 12 0 

T1 180 175 75 50 4 T1 160 130 33 96 0 

D2 106 24 4 28 37 PD 650 53 34 20 0 

PD 180,8 0,6 0,234 0,2 0 T2 95 110 160 50 0 

T2 27 90 24 63 0,2 T3 300 490 180 360 95 

D2 138,8 52,2 6,7 62,8 9,5 T3 200 700 250 740 1 

N 14,7 3,7 10,5 2,7 0,2 T1 625 130 47 2 0 

D1 345 112,3 27,5 51,5 58,8 PD 56 61 75 32 31 

T2 181 262 41 28 0 PD 37800 1740 249 8 8 

T3 173 334 172 812,5 37,7 D1 1790 580 321 336 619 
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PŘÍLOHA 2: VZHLED PREDIKČNÍCH MODULŮ A ČASOVÉ ŘADY VYBRANÝCH 

TRANSFORMÁTORŮ PRO PREDIKČNÍ MODUL 
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Obr. 1 - Predikční modul 

využívající neuronové sítě 

 

Obr. 2 - Predikční modul 

využívající evoluční systémy 

 

Obr. 3 - Časová řada pro H2 u 

transformátoru T1 
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Obr. 4 - Časová řada pro     při zapojení pro vyšší stranu u transformátoru T1 

 

Obr. 5 - Časová řada pro     při zapojení pro nižší stranu u transformátoru T1 
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Obr. 6 - Časová řada charakterizující vývoj plynů    ,          a      u transformátoru T2 

 

Obr. 7 - Časová řada pro H2 u transformátoru T2 
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Obr. 8 - Časová řada pro     při zapojení pro vyšší stranu u transformátoru T2 

 

Obr. 9 - Časová řada pro     při zapojení pro nižší stranu u transformátoru T2 
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Obr. 10 - Časová řada charakterizující vývoj plynů    ,          a      u transformátoru T3 

 

Obr. 11 - Časová řada pro H2 u transformátoru T3 
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Obr. 12 - Časová řada pro     při zapojení pro vyšší a střední stranu u transformátoru T3 

 

Obr. 13 - Časová řada pro     při zapojení pro nižší a vyšší stranu u transformátoru T3 
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Obr. 14 - Časová řada charakterizující vývoj plynů    ,          a      u transformátoru T4 

 

Obr. 15 - Časová řada pro H2 u transformátoru T4 
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Obr. 16 - Časová řada pro     při zapojení pro vyšší a střední stranu u transformátoru T4 

 

Obr. 17 - Časová řada pro     při zapojení pro nižší a vyšší stranu u transformátoru T4 
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Obr. 18 - Časová řada charakterizující vývoj plynů    ,          a      u transformátoru T5 

 

Obr. 19 - Časová řada pro H2 u transformátoru T5 
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Obr. 20 - Časová řada pro     při zapojení pro vyšší stranu u transformátoru T5 

 

Obr. 21 - Časová řada pro     při zapojení pro nižší stranu u transformátoru T5 
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Obr. 22 - Časová řada charakterizující vývoj plynů    ,          a      u transformátoru T6 

 

Obr. 23 - Časová řada pro H2 u transformátoru T6 
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Obr. 24 - Časová řada pro     při zapojení pro vyšší stranu u transformátoru T6 

 

Obr. 25 - Časová řada pro     při zapojení pro nižší stranu u transformátoru T6 
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PŘÍLOHA 3: VÝSLEDKY PREDIKCÍ PRO TRANSFORMÁTORY T2 AŽ T6 PRO 

HODNOTY PLYNOVÝCH CHARAKTERISTIK 

Hodnoty RMSE, koeficientu korelace a koeficientu determinace jsou bezrozměrné. 

Tab. 2 - Výsledky predikcí pro hodnoty plynových charakteristik transformátoru  T2 při predikci  

jedním krokem 

 
    

 
      

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 3,268 0,886 0,785 Neuronová síť 0,586 0,786 0,618 

GP 2,129 0,885 0,783 GP 0,421 0,863 0,745 

GEP 2,049 0,906 0,821 GEP 0,312 0,898 0,806 

 
     

 
     

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 2,045 0,786 0,618 Neuronová síť 0,354 0,821 0,674 

GP 1,965 0,796 0,634 GP 0,236 0,866 0,750 

GEP 2,21 0,755 0,570 GEP 0,295 0,855 0,731 

 
H2   

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
    

Neuronová síť 7,163 0,896 0,803     

GP 5,685 0,912 0,832     

GEP 6,631 0,904 0,817     
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Tab. 3 - Výsledky predikcí pro hodnoty plynových charakteristik transformátoru  T2 při vícekrokové 

predikci  

 
    

 
      

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 6,932 0,696 0,484 Neuronová síť 1,325 0,693 0,480 

GP 5,694 0,703 0,494 GP 0,896 0,725 0,526 

GEP 4,299 0,712 0,507 GEP 1,039 0,732 0,536 

 
     

 
     

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 9,365 0,556 0,309 Neuronová síť 0,845 0,506 0,256 

GP 6,987 0,601 0,361 GP 0,635 0,566 0,320 

GEP 7,541 0,596 0,355 GEP 0,683 0,541 0,293 

 
H2   

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
    

Neuronová síť 22,365 0,485 0,235     

GP 19,633 0,566 0,320     

GEP 20,002 0,576 0,332     
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Tab. 4 - Výsledky predikcí pro hodnoty plynových charakteristik transformátoru  T3 při predikci 

jedním krokem 

 
    

 
      

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 3,286 0,869 0,755 Neuronová síť 0,612 0,841 0,707 

GP 2,215 0,91 0,828 GP 0,299 0,932 0,869 

GEP 2,365 0,893 0,797 GEP 0,515 0,906 0,821 

 
     

 
     

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 2,463 0,771 0,594 Neuronová síť 0,41 0,766 0,587 

GP 1,874 0,806 0,650 GP 0,321 0,833 0,694 

GEP 1,675 0,863 0,745 GEP 0,299 0,811 0,658 

 
H2   

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
    

Neuronová síť 8,364 0,842 0,709     

GP 7,669 0,866 0,750     

GEP 6,881 0,887 0,787     
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Tab. 5 - Výsledky predikcí pro hodnoty plynových charakteristik transformátoru  T3 při vícekrokové 

predikci  

 
    

 
      

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 8,635 0,625 0,391 Neuronová síť 1,025 0,702 0,493 

GP 5,694 0,715 0,511 GP 0,754 0,723 0,523 

GEP 6,136 0,698 0,487 GEP 0,956 0,741 0,549 

 
     

 
     

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 7,985 0,632 0,399 Neuronová síť 0,786 0,635 0,403 

GP 6,542 0,693 0,480 GP 0,685 0,688 0,473 

GEP 6,335 0,703 0,494 GEP 0,963 0,701 0,491 

 
H2   

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
    

Neuronová síť 26,321 0,436 0,190     

GP 22,623 0,521 0,271     

GEP 23,369 0,507 0,257     

 

  



BRNO 2012 

 

 

184 

 

PŘÍLOHY 

 
Tab. 6 - Výsledky predikcí pro hodnoty plynových charakteristik transformátoru  T4 při predikci 

jedním krokem 

 
    

 
      

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 6,534 0,748 0,560 Neuronová síť 0,636 0,865 0,748 

GP 3,698 0,812 0,659 GP 0,563 0,915 0,837 

GEP 2,896 0,863 0,745 GEP 0,411 0,922 0,850 

 
     

 
     

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 2,364 0,788 0,621 Neuronová síť 0,368 0,821 0,674 

GP 2,103 0,795 0,632 GP 0,257 0,866 0,750 

GEP 1,854 0,822 0,676 GEP 0,156 0,93 0,865 

 
H2   

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
    

Neuronová síť 6,445 0,901 0,812     

GP 7,663 0,844 0,712     

GEP 5,225 0,935 0,874     
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Tab. 7 - Výsledky predikcí pro hodnoty plynových charakteristik transformátoru  T4 při vícekrokové 

predikci  

 
    

 
      

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 8,693 0,71 0,504 Neuronová síť 0,984 0,596 0,355 

GP 6,866 0,777 0,604 GP 1,026 0,684 0,468 

GEP 4,786 0,816 0,666 GEP 0,966 0,731 0,534 

 
     

 
     

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 9,334 0,554 0,307 Neuronová síť 0,684 0,558 0,311 

GP 7,364 0,625 0,391 GP 0,863 0,488 0,238 

GEP 6,325 0,667 0,445 GEP 0,863 0,489 0,239 

 
H2   

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
    

Neuronová síť 22,369 0,572 0,327     

GP 22,112 0,576 0,332     

GEP 20,699 0,603 0,364     
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Tab. 8 - Výsledky predikcí pro hodnoty plynových charakteristik transformátoru  T5 při predikci 

jedním krokem 

 
    

 
      

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 4,853 0,826 0,682 Neuronová síť 0,631 0,901 0,812 

GP 3,268 0,884 0,781 GP 0,125 0,866 0,750 

GEP 1,998 0,912 0,832 GEP 0,354 0,923 0,852 

 
     

 
     

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 1,863 0,842 0,709 Neuronová síť 0,265 0,886 0,785 

GP 1,635 0,861 0,741 GP 0,222 0,903 0,815 

GEP 2,069 0,789 0,623 GEP 0,236 0,84 0,706 

 
H2   

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
    

Neuronová síť 7,933 0,841 0,707     

GP 8,339 0,788 0,621     

GEP 6,889 0,906 0,821     
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Tab. 9 - Výsledky predikcí pro hodnoty plynových charakteristik transformátoru  T5 při vícekrokové 

predikci  

 
    

 
      

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 6,536 0,735 0,540 Neuronová síť 0,795 0,552 0,305 

GP 6,312 0,752 0,566 GP 1,036 0,596 0,355 

GEP 5,485 0,793 0,629 GEP 1,156 0,603 0,364 

 
     

 
     

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 8,364 0,609 0,371 Neuronová síť 0,685 0,488 0,238 

GP 6,245 0,641 0,411 GP 0,785 0,632 0,399 

GEP 7,321 0,625 0,391 GEP 0,711 0,688 0,473 

 
H2   

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
    

Neuronová síť 23,366 0,504 0,254     

GP 20,329 0,684 0,468     

GEP 18,771 0,703 0,494     
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Tab. 10 - Výsledky predikcí pro hodnoty plynových charakteristik transformátoru  T6 při predikci 

jedním krokem 

 
    

 
      

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 4,698 0,821 0,674 Neuronová síť 0,741 0,873 0,762 

GP 4,563 0,829 0,687 GP 0,591 0,936 0,876 

GEP 3,102 0,846 0,716 GEP 0,439 0,918 0,843 

 
     

 
     

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 2,563 0,724 0,524 Neuronová síť 0,851 0,766 0,587 

GP 1,786 0,867 0,752 GP 0,521 0,81 0,656 

GEP 1,963 0,859 0,738 GEP 0,466 0,897 0,805 

 
H2   

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
    

Neuronová síť 5,399 0,904 0,817     

GP 6,997 0,843 0,711     

GEP 7,143 0,812 0,659     
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Tab. 11 - Výsledky predikcí pro hodnoty plynových charakteristik transformátoru  T6 při vícekrokové 

predikci  

 
    

 
      

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 4,965 0,801 0,642 Neuronová síť 1,234 0,693 0,480 

GP 6,236 0,723 0,523 GP 1,365 0,717 0,514 

GEP 5,698 0,63 0,397 GEP 0,863 0,803 0,645 

 
     

 
     

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 10,125 0,485 0,235 Neuronová síť 0,985 0,499 0,249 

GP 8,685 0,602 0,362 GP 0,845 0,569 0,324 

GEP 9,003 0,583 0,340 GEP 0,833 0,579 0,335 

 
H2   

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
    

Neuronová síť 25,419 0,455 0,207     

GP 22,395 0,684 0,468     

GEP 23,563 0,589 0,347     
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PŘÍLOHA 4: VÝSLEDKY PREDIKCÍ PRO TRANSFORMÁTORY T2 AŽ T6 PRO 

HODNOTY     

Hodnoty RMSE, koeficientu korelace a koeficientu determinace jsou bezrozměrné. 

Tab. 12 - Výsledky predikcí pro hodnoty     transformátoru T2 při predikci jedním krokem  

 
V:N 

 
V:N+k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,021 0,881 0,776 Neuronová síť 0,045 0,823 0,677 

GP 0,012 0,903 0,815 GP 0,032 0,889 0,790 

GEP 0,014 0,91 0,828 GEP 0,066 0,811 0,658 

 
V:k  

 
N:V 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,161 0,816 0,666 Neuronová síť 0,016 0,895 0,801 

GP 0,086 0,856 0,733 GP 0,011 0,912 0,832 

GEP 0,069 0,879 0,773 GEP 0,021 0,872 0,760 

 
N:V+k 

 
N:k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,045 0,856 0,733 Neuronová síť 0,035 0,863 0,745 

GP 0,036 0,883 0,780 GP 0,028 0,886 0,785 

GEP 0,029 0,906 0,821 GEP 0,019 0,902 0,814 
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Tab. 13 - Výsledky pro hodnoty     T2 při vícekrokové predikci 

 
V:N 

 
V:N+k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,863 0,655 0,429 Neuronová síť 0,099 0,644 0,415 

GP 0,661 0,714 0,509 GP 0,12 0,609 0,371 

GEP 0,497 0,693 0,480 GEP 0,088 0,688 0,473 

 
V:k  

 
N:V 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,452 0,486 0,236 Neuronová síť 0,058 0,658 0,433 

GP 0,321 0,506 0,256 GP 0,049 0,688 0,473 

GEP 0,367 0,496 0,246 GEP 0,033 0,693 0,480 

 
N:V+k 

 
N:k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,078 0,731 0,534 Neuronová síť 0,128 0,587 0,345 

GP 0,068 0,768 0,590 GP 0,098 0,602 0,362 

GEP 0,086 0,704 0,496 GEP 0,109 0,593 0,352 
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Tab. 14 - Výsledky predikcí pro hodnoty     transformátoru T3 při predikci jedním krokem  

  

V:S 

 
V:N 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,651 0,821 0,776 Neuronová síť 0,963 0,756 0,677 

GP 0,481 0,923 0,815 GP 0,854 0,811 0,790 

GEP 0,423 0,846 0,828 GEP 0,899 0,786 0,658 

  

S:N 

 
N:k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,215 0,869 0,666 Neuronová síť 0,026 0,863 0,745 

GP 0,185 0,903 0,733 GP 0,012 0,904 0,817 

GEP 0,133 0,918 0,773 GEP 0,018 0,879 0,773 

  

V+S:k 

 
V+S:N+k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,035 0,893 0,733 Neuronová síť 0,031 0,846 0,745 

GP 0,021 0,914 0,780 GP 0,028 0,921 0,785 

GEP 0,018 0,926 0,821 GEP 0,014 0,939 0,814 
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Tab. 15 - Výsledky pro hodnoty     T3 při vícekrokové predikci 

 
V:S 

 
V:N 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 1,456 0,612 0,776 Neuronová síť 2,856 0,489 0,677 

GP 0,963 0,753 0,815 GP 1,896 0,596 0,790 

GEP 1,253 0,667 0,828 GEP 2,036 0,508 0,658 

 
S:N  

 
N:k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,421 0,548 0,666 Neuronová síť 0,086 0,589 0,801 

GP 0,325 0,621 0,733 GP 0,076 0,606 0,832 

GEP 0,463 0,523 0,773 GEP 0,081 0,598 0,760 

 
V+S:k 

 
V+S:N+k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,058 0,665 0,733 Neuronová síť 0,086 0,638 0,745 

GP 0,066 0,612 0,780 GP 0,095 0,597 0,785 

GEP 0,079 0,588 0,821 GEP 0,078 0,655 0,814 
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Tab. 16 - Výsledky predikcí pro hodnoty     transformátoru T4 při predikci jedním krokem  

 
V:S 

 
V:N 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,749 0,754 0,569 Neuronová síť 0,639 0,833 0,677 

GP 0,621 0,889 0,790 GP 0,602 0,877 0,790 

GEP 0,588 0,896 0,803 GEP 0,584 0,916 0,658 

 
S:N  

 
N:k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,135 0,936 0,666 Neuronová síť 0,031 0,875 0,801 

GP 0,268 0,903 0,733 GP 0,028 0,889 0,832 

GEP 0,243 0,915 0,773 GEP 0,023 0,911 0,760 

 
V+S:k 

 
V+S:N+k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,045 0,823 0,733 Neuronová síť 0,061 0,785 0,616 

GP 0,038 0,886 0,780 GP 0,058 0,821 0,674 

GEP 0,063 0,725 0,821 GEP 0,066 0,782 0,612 
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Tab. 17 - Výsledky pro hodnoty     T4 při vícekrokové predikci 

 
V:S 

 
V:N 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 1,652 0,585 0,342 Neuronová síť 1,786 0,563 0,677 

GP 1,152 0,688 0,473 GP 2,036 0,547 0,790 

GEP 1,366 0,621 0,386 GEP 1,863 0,553 0,658 

 
S:N  

 
N:k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,356 0,569 0,666 Neuronová síť 0,086 0,435 0,801 

GP 0,412 0,488 0,733 GP 0,064 0,621 0,832 

GEP 0,466 0,421 0,773 GEP 0,061 0,623 0,760 

 
V+S:k 

 
V+S:N+k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,109 0,485 0,745 Neuronová síť 0,091 0,621 0,745 

GP 0,068 0,566 0,785 GP 0,082 0,726 0,785 

GEP 0,079 0,514 0,814 GEP 0,074 0,738 0,814 
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Tab. 18 - Výsledky predikcí pro hodnoty     transformátoru T5 při predikci jedním krokem  

 
V:N 

 
V:N+k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,018 0,889 0,790 Neuronová síť 0,066 0,886 0,785 

GP 0,014 0,902 0,813 GP 0,054 0,902 0,814 

GEP 0,009 0,922 0,850 GEP 0,059 0,893 0,797 

 
V:k  

 
N:V 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,123 0,866 0,750 Neuronová síť 0,021 0,882 0,778 

GP 0,093 0,871 0,759 GP 0,012 0,935 0,874 

GEP 0,105 0,869 0,755 GEP 0,009 0,966 0,933 

 
N:V+k 

 
N:k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,046 0,868 0,753 Neuronová síť 0,044 0,855 0,731 

GP 0,036 0,876 0,767 GP 0,025 0,891 0,794 

GEP 0,038 0,871 0,759 GEP 0,031 0,875 0,766 
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Tab. 19 - Výsledky pro hodnoty     T5 při vícekrokové predikci 

 
V:N 

 
V:N+k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,019 0,898 0,806 Neuronová síť 0,098 0,653 0,426 

GP 0,021 0,821 0,674 GP 0,088 0,672 0,452 

GEP 0,017 0,906 0,820 GEP 0,127 0,583 0,340 

 
V:k  

 
N:V 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,383 0,563 0,317 Neuronová síť 0,043 0,635 0,403 

GP 0,403 0,423 0,179 GP 0,036 0,678 0,460 

GEP 0,366 0,507 0,257 GEP 0,028 0,697 0,486 

 
N:V+k 

 
N:k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,12 0,689 0,475 Neuronová síť 0,163 0,567 0,321 

GP 0,086 0,708 0,501 GP 0,152 0,593 0,352 

GEP 0,082 0,713 0,508 GEP 0,133 0,642 0,412 
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Tab. 20 - Výsledky predikcí pro hodnoty     transformátoru T6 při predikci jedním krokem  

 
V:N 

 
V:N+k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,019 0,898 0,806 Neuronová síť 0,077 0,852 0,726 

GP 0,021 0,821 0,674 GP 0,085 0,843 0,711 

GEP 0,017 0,906 0,820 GEP 0,063 0,866 0,750 

 
V:k  

 
N:V 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,105 0,821 0,674 Neuronová síť 0,031 0,862 0,743 

GP 0,056 0,926 0,857 GP 0,025 0,893 0,797 

GEP 0,066 0,912 0,832 GEP 0,021 0,904 0,817 

 
N:V+k 

 
N:k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,021 0,912 0,832 Neuronová síť 0,018 0,923 0,852 

GP 0,035 0,875 0,766 GP 0,029 0,893 0,797 

GEP 0,045 0,762 0,581 GEP 0,021 0,918 0,843 
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Tab. 21 - Výsledky pro hodnoty     T6 při vícekrokové predikci 

 
V:N 

 
V:N+k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,551 0,781 0,609 Neuronová síť 0,117 0,511 0,261 

GP 0,716 0,715 0,511 GP 0,098 0,589 0,347 

GEP 0,439 0,806 0,649 GEP 0,088 0,603 0,364 

 
V:k  

 
N:V 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,385 0,621 0,386 Neuronová síť 0,066 0,635 0,403 

GP 0,457 0,609 0,371 GP 0,051 0,686 0,471 

GEP 0,521 0,541 0,293 GEP 0,052 0,701 0,491 

 
N:V+k 

 
N:k 

Metoda RMSE 
Koef. 

korelace 
Koef. 

determinace 
Metoda RMSE 

Koef. 
korelace 

Koef. 
determinace 

Neuronová síť 0,089 0,736 0,542 Neuronová síť 0,136 0,675 0,456 

GP 0,063 0,752 0,566 GP 0,098 0,785 0,616 

GEP 0,085 0,738 0,545 GEP 0,121 0,764 0,584 
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PŘÍLOHA 5: GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ JEDNOÚČELOVÝCH FUNKCÍ 

Obrázky jsou převzaty z [82]. 

 

Obr. 26 - Kvadratická funkce pro     

 

Obr. 27 - Rosenbrokova funkce pro     
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Obr. 28 - Rastriginova funkce pro     

 

Obr. 29 - Ackleyho funkce pro     



BRNO 2012 

 

 

202 

 

PŘÍLOHY 

 

 

Obr. 30 - Griewankova funkce pro     
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PŘÍLOHA 6: ČASOVÁ NÁROČNOST VÍCEÚČELOVÉ OPTIMALIZACE 

Tab. 22 - Časová náročnost problému KUR 

FON 
Populace 100 Populace 250 

Čas [s] Evaluace [-] Čas [s] Evaluace [-] 

GA 91 200000 143 200000 

PSO 124 200000 225 200000 

DE 53 185633 104 111589 

Tab. 23 - Časová náročnost problému ZDT2 

FON 
Populace 100 Populace 250 

Čas [s] Evaluace [-] Čas [s] Evaluace [-] 

GA 36 185365 51 200000 

PSO 41 200000 66 200000 

DE 21 105638 49 94632 

Tab. 24 - Časová náročnost problému ZDT3 

FON 
Populace 100 Populace 250 

Čas [s] Evaluace [-] Čas [s] Evaluace [-] 

GA 48 163581 103 173351 

PSO 92 200000 134 200000 

DE 39 88354 78 110268 
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PŘÍLOHA 7: VÝSLEDKY VÍCEÚČELOVÉ OPTIMALIZACE FUZZY MODELŮ PRO 

POPULACI O VELIKOSTI 100 

 

Obr. 31 - Optimalizace fuzzy IEC modelu s velikostí populace 100; metoda DE 

 

Obr. 32  - Optimalizace fuzzy Rogers modelu s velikostí populace 100; metoda DE 
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Obr. 33  - Optimalizace fuzzy IEC modelu s velikostí populace 100; metoda GA 

 

Obr. 34 - Optimalizace fuzzy Rogers modelu s velikostí populace 100; metoda GA 
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Obr. 35 - Optimalizace fuzzy IEC modelu s velikostí populace 100; metoda PSO 

 

Obr. 36 - Optimalizace fuzzy Rogers modelu s velikostí populace 100; metoda PSO 


