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Analysis of input-output measurable signals of 
boiler and fuzzy modeling of process  
 
Abstract: 
    Process modeling approach based on fuzzy 
set theory is described in this paper. The fuzzy 
MIMO model of district heating boiler from 
the Toplotna Oskrba Maribor is presented. The 
model was realized with Matlab-Fuzzy logic 
Toolbox.  
Analyses and verification of the model with 
real process I/O data were done.   
 
1  Uvod 
 
    Večkrat se pojavi problem, kako obdelati in 
analizirati podatke, ki jih dobimo na izhodu 
nekega procesa. Ti podatki so najpogosteje 
zabeleženi v posebni obliki zapisa, ki ponavadi 
ni uporabna za nadaljno analizo. 
Podatke je potrebno najprej pretvoriti v obliko, 
ki nam omogoča neko urejenost in možnost 
dostopa do potrebnih podatkov. Takšna oblika 
pa je potem primerna za različne metode 
analiziranja sistema. 
Za modeliranje sistemov se lahko uporablja, kot 
ena izmed metod, metoda, ki temelji na uporabi 
teorije mehkih množic. Ta metoda je primerna 
predvsem tam, kjer lahko sistem oz. proces 
opišemo z opazovanjem in na osnovi izkušenj. 
Iz danih podatkov razberemo dogajanje in 
naredimo model na osnovi mehkih množic [1]. 
V članku je opisana analiza delovanja kotla na 
osnovi razpoložljivih podatkov in model 
dinamičnega obnašanja ogrevalnega kotla s 
pomočjo mehkih postopkov modeliranja, ki 
temeljijo na teoriji mehkih množic. 
Obravnavani kotel je eden izmed dveh, ki sta 
sestavni del Toplotne oskrbe Maribor. 
 

2  Analiza podatkov 
  
    Vhodno izhodni podatki, ki opisujejo 
delovanje kotla, so bili zbrani v zadnjih desetih 
letih delovanja kotlovnice. V formatirani obliki, 
značilni za SCADA program SYSMAC podjetja 
OMRON, so zapisani v ASCII datotekah. 
Podatki so bili podani za posamezni dan v 200 
vrticah, kjer so se zajemali podatki vsako uro na 
134 mestih. 
Prva naloga je bila napraviti podatke uporabne 
za analizo. To pomeni, da je bilo potrebno 
podatke zložiti v obliko, ki bo bolj natančno 
prikazala dogajanje za en dan. Program napisan 
v Matlabu je podatke ustrezno zložil, tako da 
smo dobili podatke za en dan v eni matriki 
velikosti 24x134. To pomeni, da so bili podatki 
za posamezno uro zloženi v eno vrstico in ne v 
osem kot je to bilo prej. Podoben program je 
zložil podatke tudi za vsak mesec in nato za 
leto. Matrika, ki je nastala, je bila zelo velika in 
sicer velikosti 8760x134. 
Iz tako urejene matrike je dostop do podatkov 
zelo enostaven in hiter. Tako pripravljeni 
podatki so v programu Matlab omogočali tudi 
izris različnih veličin v različnih časovnih 
intervalih, kar je potrebno za analizo. 
 
2.1 Analiza podatkov kotla 
 
    Zgoraj omenjena matrika je vsebovala 
podatke celotnega procesa. Ker je bil namen 
analizirati le kotel je bilo potrebno izluščiti 
podatke, ki zadevajo delovanje kotla. To pa so 
temperature v kotlu, pretoki vode skozi kotel, 
tlaki vode na vstopu in izstopu kotla, 
obremenitev in proizvodnja kotla... 
Nastala je manjša matrika z vsemi podatki 
potrebnimi za analizo kotla. Podobno je bila 
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narejena tudi matrika s podatki gorilnikov za 
kotel. 
Iz izbranih podatkov je bila nato opravljena 
analiza delovanja kotla. Primer kaže slika 1, na 
kateri je prikazano obratovanje kotla. 
 

 
Slika 1: Obratovanje kotla 

 
Slika 1 prikazuje kdaj je kotel deloval. Nekje v 
prvi polovici septembra je bilo testno delovanje, 
saj temperatura v septembru še ni bila tako 
nizka, da bi moral kotel delovati. Drugi interval 
delovanja pa je zanimiv, saj je to del na osnovi 
katerega je narejen model kotla. Kotel je bil 
aktiven v času od začetka februarja do konca 
aprila. V tem času je bila obremenitev kotla 
največja. 
Pomemben podatek pri modeliranju je tudi 
spreminjanje zunanje temperature, ki je 
prikazano na sliki 2. 
 

 
Slika 2: Zunanja temperatura 

 

3  Mehko modeliranje 
 
    Teorija mehkih množic je razvita za 
izboljšanje poenostavljenih modelov z 
robustnejšimi in prilagodljivejšimi modeli, ki 
omogočajo reševanje realnih problemov 
vključujoč človeška spoznanja. Temelji na 
uporabi jezikovnih spremenjivk tipa ČE-
POTEM, kar je tudi eden izmed razlogov za 
njeno vključevanje v prakso. 
Mehka logika pretvarja besedne spremenljivke 
kot so: skoraj vroče, zelo hitro... v matematično 
obliko, kakršno poznajo računalniki, ki rešujejo 
realne modele. To omogoča, da opravi 
računalnik delo, ki ga je v preteklosti opravljal z 
razmišljanjem in postavljanjem pravil in 
pogojev človek [2]. 
 
3.1 Zasnova modela 
 
    Za model kotla torej ni uporabljen 
matematični model ampak je le ta predstavljen z 
mehkim modelom. Model je realiziran s 
programom Matlab z uporabo orodja za mehko 
logiko (Fuzzy logic toolbox). Na vhodu modela 
so vsi vhodni parametri t.j. parametri zaradi 
katerih se stanje v kotlu spreminja in več kot je 
vhodnih parametrov bolj natančen model 
dobimo. 
V mehkem modelu so vhodni podatki trije: 
zunanja temparatura, temperatura v kurišču in 
obremenitev kotla. Na izhodu modela pa sta 
temperaturi vhodne in izhodne vode. Takšna 
postavitev parametrov morda ni najbolj 
primerna, pokaže pa se, da se v modelu odraža 
teorija mehkih množic.   
Na sliki 3 je prikazana oblika modela s tremi 
vhodi in tremi izhodi. Za vse vhode in izhode je 
potrebno določili lingvistične spremenljivke in 
pripadnostne funkcije. Za mehek model je 
izbran postopek mehkega sklepanja »mamdani« 
kar pomeni, da se izhodi opišejo s 
pripadnostnimi funkcijami in ne z matematično 
funkcijo, kot je to pri postopku »sugeno« [3], 
[4], [5]. 
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Slika 3: Mehki model kotla 
 
Na definicijskem območju lingvističnih 
spremenljivk (spremembe temperatur vhodne in 
izhodne vode, spremembe temperature v kurišču 
in obremenitev) smo definirali mehke bazne 
množice: ne_dela, mala, srednje_mala, srednja, 
srednje_velika, velika. Z mehkimi baznimi 
množicami: mrzlo, srednje, toplo in vroče pa je 
bilo opisano definicijsko območje lingvistične 
spremenljivke sprememba zunanje temperature.  
S pripadnostnimi funkcijami so bile določene 
vrednosti, ki so jih zavzemale spremenljivke.  
Primer pripadnostnih funkcij prikazuje slika 4. 
 

 
Slika 4: Pripadnostna funkcija za temp. zunaj 

 
Vendar model samo s tem ne bi deloval, zato 
moramo relizirati še sistem mehkega sklepanja.  
Sistem mehkega sklepanja sklepa po ČE-
POTEM pravilih, ki so zapisana v bazi pravil. 
ČE-POTEM pravila omogočajo, da iz opažanj 
delovanja kotla ugotovimo kakšne posledice 
povzročijo posamezna stanja. Pravila so 
prikazana v tabeli 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1: Pravila mehkega sklepanja 
 

Tz...temperatura zunaj 
Ob...obremenitev 
Tk...temperatura kurišča 
Tvi...temperatura izhodne vode 
Tvv...temperatura vhodne vode 
 
M...mrzlo  m...mala 
S...srednje             sm...srednje mala 
T...toplo                s...srednja 
V...vroče               sv...srednje velika 
                         v...velika 
 
Primer pravila uporabljenega v modelu: 
 
If (temp.zunaj is vroce) and (obremenitev is mala) and 
(temp.kurišča is mala) then (temp.vode_na_izhodu is 
mala) (temp.vode_na_vhodu is mala) 
 
Iz primera je tudi lepo razvidno, da model iz 
spremenljivk iz treh vhodov vzame vrednosti in 
na osnovi pravil določi vrednost izhoda. Vendar 
model vrne rezultat v obliki mehke bazne 
množice, zato je potrebna še metoda ostrenja. 

If is  is  is  is is 
1 Tz M AND Ob m AND Tk sm THEN Tvi m Tvv s
2 Tz M AND Ob sm AND Tk s THEN Tvi sm Tvv s
3 Tz M AND Ob s AND Tk s THEN Tvi s Tvv s
4 Tz M AND Ob m AND Tk s THEN Tvi sm Tvv sv
5 Tz M AND Ob m AND Tk nd THEN Tvi m Tvv m
6 Tz M AND Ob sm AND Tk sm THEN Tvi sm Tvv s
7 Tz M AND Ob s AND Tk sv THEN Tvi sv Tvv s
8 Tz M AND Ob s AND Tk sm THEN Tvi sm Tvv sm
9 Tz M AND Ob s AND Tk v THEN Tvi s Tvv sv
10 Tz M AND Ob sv AND Tk sv THEN Tvi sv Tvv sv
11 Tz M AND Ob sv AND Tk s THEN Tvi s Tvv sm
12 Tz M AND Ob v AND Tk v THEN Tvi s Tvv s
13 Tz M AND Ob v AND Tk sv THEN Tvi sv Tvv s
14 Tz M AND Ob m AND Tk m THEN Tvi m Tvv sm
15 Tz M AND Ob v AND Tk s THEN Tvi s Tvv s
16 Tz M AND Ob sm AND Tk sv THEN Tvi sm Tvv s
17 Tz S AND Ob m AND Tk m THEN Tvi m Tvv m
18 Tz S AND Ob sm AND Tk sm THEN Tvi sm Tvv sm
19 Tz S AND Ob sm AND Tk s THEN Tvi s Tvv v
20 Tz S AND Ob s AND Tk s THEN Tvi s Tvv s
21 Tz S AND Ob sv AND Tk s THEN Tvi s Tvv s
22 Tz S AND Ob v AND Tk sv THEN Tvi sv Tvv s
23 Tz S AND Ob s AND Tk sm THEN Tvi s Tvv s
24 Tz S AND Ob v AND Tk s THEN Tvi s Tvv s
25 Tz S AND Ob m AND Tk sm THEN Tvi sm Tvv s
26 Tz S AND Ob sv AND Tk sv THEN Tvi s Tvv s
27 Tz T AND Ob m AND Tk s THEN Tvi s Tvv s
28 Tz T AND Ob m AND Tk sm THEN Tvi sm Tvv s
29 Tz T AND Ob m AND Tk m THEN Tvi m Tvv sm
30 Tz T AND Ob m AND Tk nd THEN Tvi m Tvv m
31 Tz T AND Ob sm AND Tk s THEN Tvi s Tvv sv
32 Tz T AND Ob sm AND Tk sm THEN Tvi sm Tvv sv
33 Tz V AND Ob m AND Tk m THEN Tvi m Tvv m
34 Tz V AND Ob m AND Tk m THEN Tvi m Tvv m
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Izbrana je bila težiščna metoda (central of 
gravity) na osnovi katere je potem rezultat 
predstavljal dejansko vrednost veličine. 
 
4  Rezultati 
 
    Slika 5 prikazuje spreminjanje realnega 
signala in pa signala iz modela v enem dnevu in 
sicer za prvi marec.  
 

 
Slika 5: Primerjava signalov 

 
Opazi se, da se signala ne ujemata popolnoma, 
kar pomeni, da je model zelo približen, vendar 
vrednosti temperatur ne odstopajo veliko. 
Pogreška med signaloma bi se lahko znebili z 
drugačno izbiro pripadnostnih funkcij. Večje 
število le teh bi pomenilo pokritje večih stanj, 
vendar bi to naredilo model kompleksnejši.  
Smiselna uporaba večjega števila pripadnostnih 
funkcij se pokaže v primeru, ko je zunanja 
temperatura višja. V tem primeru so lingvistične 
spremenljivke temperatur in obremenitve 
postavljene previsoko in tako dobimo na izhodu 
modela skoraj konstantno eno vrednost. 
 
5  Zaključek 
 
    Članek opisuje analizo vhodno izhodnih 
merljivih signalov kotla in mehko modeliranje 
procesa.  
Analizirani so podatki leta 2001, izbrani izmed 
podatkov zadnjih desetih let. Podatke je bilo 
potrebno analizirati in jih skrčiti na podatke, ki 
so značilni samo za kotel. Ti podatki so bili  

izrisani, da se je lahko razbralo njihovo 
obnašanje. Na osnovi obnašanja se je določil  
mehki model, ki vsebuje tri vhodne in dva 
izhodna parametra. Tukaj pride do prvega 
razloga za nekoliko manj točen model kotla, saj 
bi lahko z povečanjem števila vhodov in 
izhodov dosegli boljšo natančnost. Kot je 
razvidno iz rezultatov vrednosti modela malo 
odstopajo od pravih vrednosti. Vendar pa to ni 
edini razlog za netočnost modela. Naslednji je 
tudi ta, da bi z izbiro več pripadnostnih funkcij 
pri posameznih spremenljivkah dosegli več stanj 
kotla. Izbira več pripadnostnih funkcij torej 
pomeni  več stanj in s tem več pravil, kar 
pomeni boljšo točnost. Model kotla bi vsekakor 
izboljšali z uporabo še ostalih podatkov, kot so: 
tlaki temperature, pretoki goriva in ostalih 
veličin. Z uporabo vseh ostalih podatkov bi 
lahko naredili točen model samo na osnovi 
opazovanj dogajanja v kotlu in njegovi okolici. 
Tukaj se pokaže koristnost modeliranja z 
mehkimi množicami, saj nam ni potrebno 
poznati matematično ozadje delovanja. Model 
bi lahko uporabili za vodenje pravega kotla in s 
tem lahko pripomogli k izboljšanju izkoristka, 
ki je kot vemo pri toplotnih kotlih zelo majhen.  
V članku je opisan začetek raziskovanja na tem 
področju in je osnova za nadaljne raziskovanje. 
Najprej bi bilo potrebno izboljšati model, 
naprimer z algoritmom, ki bi sam tvoril 
lingvistična pravila in nato po neki metodi 
(metoda najmanjših kvadratov, metoda 
absolutnih vrednosti) ocenjeval točnost modela 
in opravil optimizacijo. 
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