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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je optimalizace procesního nastavení technologického procesu 

s využitím systému umělých neuronových sítí. Očekávaným výsledkem práce je návrh 

provozní aplikace pro podporu rozhodování operátorů v rámci systému řízení výroby. Z důvodu 

širšího zasazení tématu práce do problematiky jsou v práci přiblíženy základní metody umělé 

inteligence. Velká část práce je věnována umělým neuronovým sítím. Dále je v práci vysvětlen 

systém MES, jeho možnosti a přínos pro výrobní sektor. Systémem MES je úzce svázán  

s filozofií Industry 4.0, tedy plně kybernetickým podnikem, tzv. „smart factory“. Problematika 

neuronových sítí, jejich praktický návrh a testování bylo realizováno pomocí software 

STATISTICA firmy StatSoft, Inc.  

 

Klíčová slova 

Umělá inteligence, umělé neuronové sítě, Manufacturing Execution Systems, 

Industry 4.0. 

 

Abstract 

The aim of the thesis is optimization of the process setting of the technological process 

by using a system of artificial neural networks. The expected result of this work is the draft of 

process application for operator’s decision support within the production control system. Due 

to the wider set the theme of work into problems in this thesis work are approximated basic 

methods of artificial intelligence. A large part of the thesis is devoted to artificial neural 

networks. The study also explained MES system and its potential and benefits for 

manufacturing sector. MES system is closely tied to the Industry 4.0 philosophy, a fully 

cybernetic factory so-called smart factory. Problems of artificial neural networks, their practical 

design and testing have been realized by using the software STATISTICA, StatSoft, Inc. 

 

Keywords 

Artificial intelligence, artificial neural networks, Manufacturing Execution Systems, Industry 

4.0. 
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Seznam použitých zkratek 

MES Manufacturing Execution System (Výrobní informační systém) 

DPS Deska Plošných Spojů 

PCB Printed Circuit Board (Deska plošných spojů) 

PDB Production Data Base (Výrobní databáze) 

SMT Surface mount technology (Technologie povrchové montáže) 

ANS Automatizované neuronové sítě 

UNS Umělé neuronové sítě 

OEE Overall Equipment Effectiveness (Celková efektivita zařízení/výroby) 

FPY First Pass Yield (Procento výrobků, které projde procesem na poprvé) 

KPI Key Performance Indicators (Klíčový ukazatel výkonosti) 

MESA the Manufacturing Enterprise Solutions Association 

EIS  Enterprise Information System (Podnikový informační systém) 

CRM  Customer Relations Management (Řízení vztahů se zákazníky) 

S&R  Service & Repair (Servis a Opravy) 

SCM  Supply Chain Management (Řízení dodavatelského řetězce) 

SSM  Sales and Service Management (Řízení prodeje a služeb) 

PPE  Product and Process Engineering (Výrobní a procesní inženýrství) 

ERP  Enterprise Resource Planning (Plánování podnikových zdrojů) 

SANS STATISTICA Automatizované neuronové sítě 
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1. Úvod 

S rozvojem IT technologií zastávají systémy řízení výrobních procesů MES klíčovou 

úlohu na cestě k vysoké kvalitě, efektivitě a dobré ekonomické situaci výrobních podniků. 

Bohužel správně fungující systém MES je zatím pro mnoho výrobních podniků stále jen výzvou 

než realitou. Výrobní podnik, který nemá zavedený některý z dostupných informačních 

systémů, dříve nebo později zjistí, že v dnešní otevřené ekonomice nedokáže odolávat tlaku 

konkurence, není schopen udržet vysoký standard kvality výrobků a ustát ostré konkurenční 

prostředí. Ukazuje se, že zvyšování jakosti výrobků se stává rozhodujícím faktorem při 

pronikání firem na zahraniční trhy. Podnik se zavedeným podnikovým informačním systém 

(EIS – Enterprise Information System) má všechny důležité informace včas na správném místě 

a vhodně strukturované. Jsou-li informace správně zpracovány a interpretovány, má podnik 

velkou konkurenční výhodu při komunikaci směrem k zákazníkům, ale také při jednáních  

se svými dodavateli, partnery i konkurencí.  

V teoretické části práce bude vysvětlena vědní disciplína umělá inteligence. Budou 

přiblíženy její základní metody a možnosti. Podrobně se práce bude zabývat umělými 

neuronovými sítěmi. 

Praktická část práce bude zaměřena na řešení problému s kvalitou výroby senzoru IBS. 

Výroba senzoru se skládá z mnoha dílčích kroků. Nicméně práce se zabývá pouze procesem 

tvrdého pájení. 

Cílem práce je navrhnout systém pro podporu a optimalizaci rozhodování, který 

generuje doporučení pro řídicí zásahy operátorům výroby, a to pomocí umělých neuronových 

sítí. Nestabilita procesu tvrdého pájení senzoru IBS způsobuje problémy s výslednou kvalitou 

pájeného spoje, potažmo se samotnou funkcí senzoru. Snahou je nalézt vhodnou metodu, jak 

z dostupných dat predikovat úpravu procesních parametrů za účelem odstranění odchylky,  

a tím minimalizovat dopady na kvalitu výrobku. 
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2. Kvalita v technologickém procesu 

2.1. Definice kvality 

Kvalita může být definována různě, ale tato práce se drží definice ISO norem, kde  

je kvalita definována jako souhrn všech znaků produktu nebo služby, které ovlivňují jejich 

schopnost uspokojit stanovené a předpokládané potřeby. 

Na kvalitu můžeme pohlížet různými způsoby. Jeden z pohledů je, že kvalita je spíše 

než výrobek sám proces, který se neustálé zlepšuje. Proces, kde jsou nashromážděna výrobní 

data získána v průběhu výroby produktu využitá k zefektivnění výroby a zvýšení kvality 

výrobků nebo služeb budoucích. To je důvod proč se mnoho společností snaží definovat kvalitu 

jako proces neustálého zlepšování. Často kvalitu výrobku vlastně definuje zákazník, protože 

určuje parametry budoucího výrobku, třídu jakosti apod.  

Pojmy jako jakost a kvalita jsou běžně považovány za synonyma. Přesnou definici 

jakosti nalezneme v ČSN EN ISO 9000:2006 (nahrazena normu ČSN EN ISO 9000:2016), 

která uvádí, že „jakost je stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik, 

přičemž slovo inherentní je vysvětleno jako existující v něčem, zejména jako trvalá 

charakteristika (např. cena produktu, vlastník produktu) a požadavek jako potřeba nebo 

očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné“ [7] [8]. 

Za inherentní charakteristiky (znaky) jsou považovány vnitřní vlastnosti objektu 

(produktu, procesu, zdroje, systému), které mu existenčně patří a jsou pro něj typické. Tyto,  

i praxí častěji označované jako „znaky jakosti“, můžeme členit na znaky měřitelné (parametry) 

a neměřitelné (atributy). Atributy nelze vyjádřit číselnou hodnotou, ale to nic nemění na věci, 

že mohou být rozhodující pro spokojenost zákazníků (např. příjemné vystupování úředníka, 

chuť u potravin, vůně parfému apod.) [4]. 

2.2. Řízení kvality 

Kvalita není záležitost, kterou může vykonávat kdokoliv. Rostoucí tlak na kvalitu 

výrobků a rozšiřování a zkvalitňování služeb v rámci podniku vyzdvihuje důležitost úlohy 

řízení kvality výroby. Řízení kvality je jednou z částí managementu kvality a je výhradně 

v kompetenci managementu výrobního podniku. K řízení kvality je nezbytné, aby byl řídící 

pracovník vybaven potřebnými kompetencemi, zkušenostmi a znalostmi. Jako vhodné  

se ukazuje přechod z klasické liniově-štábní hierarchické struktury řízení výrobního podniku 
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na strukturu, která je schopná flexibilně využívat projektové týmy [1]. V oblasti řízení kvality 

je významným přínosem zavedení systému MES (Manufacturing Execution Systems). Systém 

MES zajišťuje sběr a analýzu dat v reálném čase, vyhodnocuje odchylky, identifikuje možné 

nedostatky včetně návrhu možného řešení. Samozřejmě systém MES disponuje standardními 

statistickými prostředky řízení procesů jako je například SPC (Statistical Process Control) nebo 

SQC (Statistical Quality Control) [17] [11]. 

2.3. MES – přínos kvality a efektivity 

Pro výrobní podniky není výroba a prodej výrobků jejich hlavní náplní, ale generování 

zisků majiteli. Proto podniky hledají cesty jak zefektivnit svou činnost a zlepšit ekonomickou 

situaci. Z výrobních podniků je často slyšet názor, že problémy vyřeší softwarový 

administrativní informační systém ze skupiny ERP - Enterprise Resource Planning (například 

SAP). Tyto systémy však monitorují podniky pouze z pohledu finančních nákladů a plánování 

spotřeb a dodávek materiálů. Obvykle nemají žádné přímé napojení na řídicí systémy PLC 

výrobních zařízení. Z tohoto důvodu podobné systémy nejsou schopné operativně řídit chod 

podniku a jeho výrobu [19]. 

Jako řešení se nabízí aplikovat kompletní informační systém MES, jenž je vyvíjen pro 

přímé napojení řídicích systémů strojů a výrobních linek s ostatními systémy pro řízení a správu 

podniku. Podniky potřebují systém, který zvládne správu velkého množství dat z různých 

zdrojů a to rychlostí blížící se správě v reálném čase. Systém pro zpracování informací, jejich 

setřídění a sdílení s ostatními podnikovými systémy. Užitečnou a vítanou funkcí systémů MES 

je grafické zpracování dat do podoby vhodně setříděných informací ve formě intuitivních  

a přehledných prezentací. 

Zkratka MES pochází z anglického Manufacturing Execution Systems, a do českého 

jazyka ji můžeme přeložit jako „Výrobní informační systém“. 

Systém MES je výrobní informační systém, který umožňuje optimalizovat výrobní 

procesy. Je určený pro řízení a plánování výroby a pro dokumentaci skutečné výrobní historie. 

Systém MES shromažďuje data o výrobcích, materiálech a strojích v průběhu celého výrobního 

procesu a zároveň kontroluje dodržování výrobních postupů, pravidel, receptur, limitů apod. 

Uskutečňuje spojení mezi ekonomickými informačními systémy a systémy automatizace 

technologických procesů.  Systém MES je současně zdrojem i příjemcem informací v rámci 

komunikace s dalšími systémy jako například ERP, CRM (Customer Relations Management), 
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S&R (Service & Repair), SCM (Supply Chain Management), SSM (Sales and Service 

Management), PPE (Product and Process Engineering), Controls (PLC, řízení strojů) a další [9] 

[10]. Začlenění MES do systémů řízení podniku je na Obr. 2.1. MES shromažďuje data 

odesílaná přímo z výrobních zařízení případně z externích systémů jako například SAP nebo 

ručním zadáváním. Takto získána data slouží jako podklad pro reporting o kvalitě procesu  

a současně pro kontrolu, zda výrobek prošel všemi výrobními operacemi v požadovaném pořadí 

a byl-li vyráběn a testován v rámci schválené specifikace. Jsou zde také zobrazovány klíčové 

ukazatele výkonnosti KPI (Key Performance Indicators) jako například FPY (First Pass Yield), 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) atd. To vše umožňuje podnikům pružně reagovat na 

zjištěné odchylky a přijmout nápravná opatření. 

I když funkce sytému MES byly definovány organizací MESA (the Manufacturing 

Enterprise Solution Association), je mnoho softwarových systémů vydáváno za systém MES, 

ačkoliv neřeší všechny z předepsaných funkcí. Situace nutí zákazníky k pořízení dalších 

systému pro zajištění ostatních funkcí, čímž vzniká nutnost navrhnout vhodné rozhraní mezi 

jednotlivými systémy. To však vede ke zvyšování nákladů na pořízení a údržbu takového 

sytému [11]. 

 

Obr. 2.1    Schematické znázornění začlenění MES do řízení technologických procesů  

a napojení na ostatní systémy pro řízení a správu podniku [19]. 
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Přínos implementace systému MES 

Poskytuje důležité informace vedoucí k optimalizaci výrobních postupů. Umožňuje 

operativně reagovat na měnící se podmínky.  Zvyšuje efektivitu výrobních linek a tím přispívá 

k lepší ekonomické bilanci podniku. Je podnětem pro revizi a případnou celkovou 

restrukturalizaci podnikových činností, což má za následek efektivnější využití výrobních 

technologií a zvýšení produktivity činností uvnitř podniku. Dále poskytuje důležité informace 

pro řízení a optimalizaci zásobovacích řetězců apod. [19]. Všechny výše popsané přínosy 

systému MES umožňují výrobním podnikům zefektivnit svou činnost. Systém MES mimo jiné, 

poskytuje důležité informace pro: 

 

1.  Vrcholový management podniku: 

 snížení finančních prostředků vázaných v zásobách (obrátkovost), 

 lepší pozice při jednáních se zákazníky, (rozpracovanost, plnění zakázek), 

 snížení nákladů (optimalizace výroby, zkrácení výroby, cycle time), 

 možnost synchronizace výroby s potřebami zákazníků.  

2. Vedoucí pracovníky ve výrobě: 

 zkrácení výrobních operací, 

 zlepšení kvality výroby, 

 snadný přístup k informacím, 

 snížení administrativy (papírování), 

 záznam historie výroby každého výrobku. 

3. Obsluhu linek: 

 přehled o pořadí a prioritách, 

 informace o požadavcích na výrobu (receptury, parametry, stroje), 

 informace o průběhu výroby. 

4. Oddělení údržby: 

 analýza strojů, 

 evidence oprav, 

 alarmové stavy ve výrobě, 

 plánování preventivních a ročních údržeb.  
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5. Obchodní oddělení a plánování výroby: 

 anformace a stavu zásob a hotových výrobků, rozpracovanost, 

 online informace o stavu zakázek, 

 odstranění barier mezi obchodním oddělením a výrobou. 

  

MES poskytuje včas všechny nezbytné informace řídícím pracovníkům a operátorům 

výroby. Procesní a kvalitativní data výroby, která jsou obvykle uložená v oddělených 

podnikových databázích (datových skladech), jsou zpřístupněna prostřednictvím podnikové sítě 

pracovníkům k vytváření reportů a zpráv.  MES také poskytuje řídícím pracovníkům  

a operátorům výroby požadovaná data z databází jiných oddělení začleněných do podnikového 

informačního systému [1] [12] [19]. 

Systémy MES, z definice své funkce, představují řešení pro výrobní podniky pro 

úspěšné propojení řízení výrobních technologických procesů s ostatními podnikovými systémy, 

což je důležité na cestě k plně kybernetické filozofii Industry 4.0. 
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3. Umělá inteligence a její využití v technologickém procesu 

3.1. Hluboké a mělké znalosti, modelování 

Tak jak dochází k rozvoji metod umělé inteligence v různých aplikačních oblastech, 

dochází k přechodu od zpracování údajů ke zpracování znalostí. Lidské znalosti můžeme 

rozdělit do dvou rozdílných kategorií: 

 hluboké znalosti (deep knowledge), staví na základních strukturách, jejichž 

zdrojem je poznání přírodních dějů a chování objektů ve formě přírodních zákonů. Jsou  

to znalosti objektivní, dostupné více či méně široké odborné veřejnosti. Jsou produktem 

analytických, abstraktních a teoretických postupů zkoumání jevů reality. Hluboké znalosti jsou 

vyjadřovány formou analytických matematických vztahů [2]. 

 mělké znalosti (shallow knowledge), povrchové (nikoli však povrchní) jsou 

poznatky, jejichž zdrojem je dlouhodobá skutečnost, praxe a vlastní experimentování. Jsou  

to subjektivní znalosti, které kvalifikují úroveň experta. Mělké znalosti jsou vyjádřitelné 

formou predikátových kalkulů, heuristických pravidel, empirických znalostí či kvalitativních 

vztahů [2]. 

 

3.2. Modelování procesů 

Při modelování procesů hraje významnou roli skutečnost, kterou kategorii znalostí při 

tvorbě modelů využíváme. Zjednodušeně můžeme říci, že pokud je model založen  

na hlubokých znalostech budeme využívat především konvenční metody modelování. Naproti 

tomu, při uplatnění mělkých znalostí budeme většinou využívat metody nekonvenčního 

modelování. 

 Konvenční modely vycházejí z předpokladu, že relační charakteristika objektu  

je definována ostře, precizně a odchylky mezi odhadovanými a pozorovanými hodnotami 

závislé proměnné jsou tudíž výsledkem chyb pozorování. Původ odchylek mezi pozorovanými  

a odhadovanými hodnotami závislé proměnné veličiny mohou však být nezanedbatelnou měrou 

způsobeny špatnou definovatelností systémové struktury. Příčiny těchto odchylek můžeme 

hledat i v ne zcela ostrém charakteru systémových parametrů. 

Nekonvenční techniky modelování se vyznačují tím, že popis procesu je natolik vágní, 

že pro formalizaci systému nelze použít klasickou metodu popisu neurčitosti – matematickou 
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statistiku. Je-li příčina selhání matematického popisu nedostatek informací o vyšetřované 

soustavě, lze s úspěchem využít metody, které přináší nová vědní disciplína - umělá inteligence. 

Princip jejich přístupů je založen na lidských zkušenostech, tedy znalostech subjektivních, 

heuristických. Podobně jako expert v příslušném oboru, využívají tyto postupy k vytváření 

modelových struktur pojmovou neurčitost a dovolují vytvářet nekonvenční, nenumerické, tedy 

jazykové modely. 

 

3.3. Průmysl 4.0 (Industry 4.0) 

Průmyslová revoluce 3.0 se vyznačovala zaváděním digitálních automatických systémů 

do výrobních podniků. Programovatelné logické automaty, distribuční řídicí systémy, zavádění 

robotů, IT systémů, sběr dat a průmyslové automatizace. Obecně můžeme toto období definovat 

jako období digitalizace, automatizace a robotizace. 

Na rozdíl od třetí průmyslové revoluce se dá čtvrtá revoluce definovat jako továrna 

budoucnosti. Základní myšlenka Industry 4.0 byla představena v roce 2012 na veletrhu 

v Hannoveru. Inteligentní kyberneticko-fyzikální systémy převezmou činnosti, které doposud 

vykonávali lidé. Moderní prvky automatizace jako kamery, čidla, čtečky kódů, čipy RFID apod. 

propojí podnikové okolí s průmyslovým propojením strojů, výrobních linek a výrobků. 

Automatické sklady zajistí včasnou dodávku materiálů a polotovarů k příslušným výrobním 

linkám. Výrobky a polotovary budou opatřeny čipy a kódy, které určí aktuální pozici výrobku 

ve výrobním procesu. Dojde k těsnému propojení virtuálního prostředí a skutečného zařízení 

[14] [16] [15]. 

3.4. Úloha rozhodování 

Řízení výroby je působení na výrobní systém k zabezpečení jeho optimálního fungování 

a rozvoje. Řízení provádějí manažeři za použití technologických prostředků. Cílů se dosahuje 

prostřednictvím činností lidí. 

Zjednodušeně schematicky je řízení zobrazeno na Obr. 3.1. 
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Obr. 3.1    Schematické znázornění řízení 

 

 

Strategie znamená dělat věci správně, nastavuje efektivnost a vytváří podmínky pro 

vytvoření takového systému (volba a soustředění zdrojů, schopností, energie podniku, využití 

příležitostí), který zajistí výhodnou pozici vůči konkurentům v jedné či více oblastech, činnosti. 

Naproti tomu taktika je orientována na výkonnost a produktivitu, tedy na to, jak dělat věci 

správně. 

Podle používaných metod a prostředků lze rozlišit řízení podle přístupu. 

 Vědomý přístup:  1. verbálně logický, 

      2. kvantifikovatelná normalizace a optimalizace. 

 Podvědomý přístup:  3. intuitivní. 

 

První přístup je založen na slovním, kvalitativním rozboru problému, jeho diskusi,  

na úsudku. Druhý je formalizovaný a využívá kvantitativních exaktních metod s častým 

využitím výpočetní techniky. O třetím přístupu ani přesně ne víme, jak vzniká. 
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3.5. Umělá inteligence  

Marvin Lee Minsky z Massachusetts Institute of Technology definoval umělou 

inteligenci jako vědní disciplínu, která se snaží naučit stroje dělat věci, tak jak by je vykonával 

člověk. Činnosti, které provádí rozumná myslící bytost, člověk. Z toho vyplývá, že vyžadují 

určitý stupeň inteligence. V normě ISO 2382-28:1988 nalezneme definici umělé inteligence 

jako "schopnost stroje simulovat myšlenkové pochody člověka tím, že vykonává činnosti 

obvykle spojované s lidskou inteligencí, např. uvažování, učení a sebezdokonalování". 

Počátky umělé inteligence datujeme do roku 1950, kdy britský matematik Alan Turing 

uveřejnil v časopise Mind svůj článek Computing Machinery and Intelligence, ve kterém 

vyslovil otázku, jestli mohou stroje myslet. Na takovou otázku neexistuje jednoznačná odpověď 

typu ano - ne, spíše můžeme říci, že s určitou platností, v závislosti na okolnostech apod.  

To odráží také skutečnost, že myšlení není založeno jen na binární logice. Neměl  

by se posuzovat pouze výsledný efekt, ale měla by se zkoumat i sofistikovanost způsobu řešení 

dané úlohy. V tomto ohledu je Minského definice umělé inteligence zaměřena příliš 

jednostranně [21] [22]. 

Umělá inteligence se rozvíjela paralelně se dvěma příbuznými disciplínami, 

kybernetikou a teorií informace. V podstatě se dá říci, že se pojmem "umělá inteligence" rozumí 

schopnost stroje přijímat data (v praktických aplikacích jsou stroje schopny pracovat  

s obrovským množstvím takovýchto dat, která mohou být nějakým způsobem  

složitá, strukturovaná, případně neúplná), vyhodnocovat je a činit (doporučovat) rozhodnutí. 

Umělá inteligence tak nekopíruje inteligenci lidskou, požaduje se od ní, aby dokázala  

s uživatelem komunikovat a pomáhala mu řešit problémy, které jí předloží [22]. 

3.6. Umělá inteligence - základní metody 

Tato diplomová práce se věnuji převážně umělým neuronovým sítím, proto ostatní 

metody umělé inteligence jsou v práci pouze nastíněny a není jim věnován takový prostor, který 

by umožnil jejich důkladný popis.  

Genetické algoritmy 

Objevy v oblasti genetiky vedly k napodobování přirozených mechanismů dědění 

probíhajících v přírodě a tím vytváření charakteru jedince, potomka. Genetický algoritmus 
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(dále jen GA) je robustní vyhledávací procedura, která je založena na principu přirozeného 

výběru a přírodní genetiky. 

Svoje největší uplatnění nachází v úlohách optimalizace a strojového učení. GA  

se vyznačují především těmito znaky: 

 mají širší oblast použití než klasické optimalizační metody. Z pohledu způsobu 

formalizace zadání optimalizační úlohy jsou to metody zcela univerzální. 

Omezení jejich praktické použitelnosti je dáno hlavně dobou výpočtu, 

 nepracují s lokálními parametry optimalizovaného procesu, ale operují 

s globální strukturou – chromosomem v němž jsou jednotlivé parametry 

zakódovány, 

 jsou to slepé prohledávací metody, které principiálně nevyžadují dodatečné 

informace pro řízení výpočtu (jako například metody gradientní). Pro orientaci 

optimálního postupu řešení vyžadují pouze formulaci účelové funkce. 

Dodatečné informace však mohou významně zkrátit dobu potřebnou k nalezení 

optimálního řešení, 

 pro řízení vyhladovacích procedur využívají, na rozdíl od jiných metod, 

statistická přechodová pravidla. 

Základem pro operace genetického algoritmu je znakový řetězec, v němž jsou 

zakódovány parametry optimalizovaného procesu. Tento řetězec je nazýván chromosomem. 

Principem funkce GA je pak kopírování těchto řetězců a vyměňováním jejich částí navzájem. 

Obecně jsou chromosomy bitové řetězce. Jako příklad takového chromosomu  

je [1011001001]. Jednotkami chromosomu jsou zde jednotlivé bity – geny. Jednotlivé geny 

mohou být, podle řešené problematiky, obsazeny i reálnými čísly, což vede ke struktuře 

chromosomu v podobě seznamu reálných čísel, například [0,5 3,3 4,2 6,4 9,1]. 

Ve všech případech však má chromosom konečnou délku. Každý gen – bit je stejně jako 

v biologii nositelem vlastností chromosomu. Množina chromosomů je nazývaná populací. 

V každém kroku genetického procesu tvoří příslušná populace tzv. generaci chromosomu [22]. 

Generace chromosomů vzniká reprodukcí populace. Každý chromosom populace  

je vybaven tzv. fitness hodnotou (fitness - vhodnost chromosomu), která je dána cílovou 

(účelovou) funkcí a vyjadřuje míru přiblížení se optimálnímu chromosomu.  
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Mechanismy GA umožňují kopírování řetězců a vzájemnou výměnu jejich částí pomocí 

tří operací. 

 Operace reprodukce, je proces, při němž jsou jednotlivé chromosomy 

kopírovány do nové populace podle velikosti jejich fitness hodnoty. 

 Operace křížení umožňuje rekombinaci části vybraných párů chromosomu 

(rodiče). Tento proces se realizuje dvěma kroky: 

1. V prvním kroku jsou vytvořeny náhodné páry dvou chromosomů, 

2. ve druhém kroku je realizován vlastní proces výměny informací křížením. 

Křížení je provedeno tak, že náhodným výběrem (z rovnoměrného rozdělení)  

se stanoví bod křížení k v chromosomu a z původních dvou rodičovských 

chromosomů se vytvoří dva noví jedinci.  Křížení je znázorněno na Obr. 3.2. 

 

 

 

 

 

                                   Dělicí bod  

Rodič 1 1 1 0 1 0 0   

         
Rodič 2 1 0 1 0 1 1   

         
         
Potomek 1 1 1 0 1 1 1   

         
Potomek 2 1 0 1 0 0 0   

Obr. 3.2    Operace křížení GA umožňuje rekombinaci části vybraných párů chromosomu 

rodičů [2]. 

 

 Operace mutace je procedura, která s obvykle velmi malou pravděpodobností, 

mění hodnoty genů chromosomů z 1 na 0. Platí pouze u binárních řetězců, jinak 

nejčastěji výběrem ze seznamu hodnot nebo výpočtem. Význam spočívá  

v zabránění ztráty genetické informace obsažené ve „špatných“ chromosomech. 

Operace mutace je schematicky znázorněna na Obr. 3.3. 
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                                   Mutující bit 
 

Před mutací 1 1 0 1 1 0 1  

         

Po mutaci 1 0 0 1 1 0 1  
 

Obr. 3.3    Operace mutace GA se znázorněnou mutací vybraného chromosomu [2]. 

 

Expertní systémy 

Expertní systémy jsou hlavní oblasti výzkumu umělé inteligence. Byly představeny 

vědeckými pracovníky Standfordovy University oddělení Computer Science. 

Definice expertních systémů 

Expertní systémy patří mezi nejrozšířenější fuzzy systémy. Jsou to speciální počítačové 

aplikace vyvinuté pro řešení složitých problémů, na úrovni mimořádné lidské inteligence  

a odborných znalostí, tzv. expertní systémy [5] [2]. 

Při řešení složitých problémů je nutné přejít od zpracování dat ke zpracování znalostí. 

Počítače, obsahující speciální softwarové vybavení pro řešení problémů na základě znalostí,  

se souhrnně označují znalostní systémy. Tyto systémy podporují řešení složitých úkolů, pro 

které neznáme algoritmické postupy řešení na základě metod využívajících znalostí. 

Znalostní systémy, které jsou určeny především k řešení odborných problémů 

vyžadujících znalosti velmi úzce specializované, nazýváme expertní systémy. 

Expertní systémy poskytují závěry o stavu sledované soustavy, které jsou získávány  

na základě numerických nebo jazykových informací dané soustavy. Kvalita závěrů expertního 

systému má odpovídat kvalitě závěru, který by za stejných okolností učinil zkušený expert [2] 

[23]. 

Součásti expertních systémů je: 

 Báze znalostí (fuzzy model), 

 interferenční mechanizmus, 

 uživatelské rozhraní. 
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Architektura expertního systému 

Obecně můžeme expertní systémy rozdělit do dvou tříd. Systémy analyzující a systémy 

syntetizující. Typ třídy určuje jejich architekturu.  

Architektura expertního systému vychází ze základní struktury (Obr. 3.4), která vždy 

obsahuje bázi znalostí a interferenční (vyvozovací) mechanizmus. Ostatní části architektury 

určuje typ expertního systému, tedy je-li určen pro řešení úloh diagnostického nebo plánovacího 

typu [2] [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.4    Obecná architektura expertního systému [2]. 

 

Umělé neuronové sítě  

V rámci vývoje metod umělé inteligence hrají významnou roli umělé neuronové sítě. 

Jsou to struktury (algoritmy), které si berou za vzor funkci mozků živých organismů. Jsou 

inspirovány svými biologickými vzory. Jejich hlavním úkolem je simulovat a implementovat 

některé funkce lidského mozku, především schopnost adaptace a učení [2]. To co činí umělé 

neuronové sítě výjimečnými je jejich vlastnost učit se. Schopnost zapamatovat si algoritmus 

kombinací, který vedl k požadovanému výsledku a na základě takto získaných znalostí 

predikovat výsledek (výstup) podle měnící se kombinace vstupů. Někdy se dostaneme  

do situace, že je velmi obtížné nalézt vhodnou matematickou funkci, která dokáže s dostatečnou 

přesností popsat všechny vlivy, které ovlivňují výstupní proměnou. V takovém případě  

se ukazují umělé neuronové sítě jako vhodné řešení [19] [23]. 

BÁZE ZNALOSTÍ 

VYSVĚTLOVACÍ 
MECHANISMUS 

ŘÍDÍCÍ MECHANISMUS 

AKTUÁLNÍ MODEL ZNALOSTI EXPERTA 

BÁZE DAT 

ÚDAJE UŽIVATELE ÚDAJE PŘÍSTROJŮ 
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Definice umělé neuronové sítě 

Za umělou neuronovou síť se obecně považuje taková struktura pro distribuované 

paralelní zpracování dat, která se skládá z jistého, obvykle velmi vysokého počtu vzájemně 

propojených výkonných prvků. Jednotlivé výkonové prvky jsou navzájem propojeny spoji 

ohodnocenými vahami. Každý z nich může současně přijímat libovolný konečný počet různých 

vstupních dat. Na další výkonné prvky může předávat libovolný konečný počet shodných 

informací o stavu svého jediného, avšak rozvětveného výstupu. Každý výkonný prvek 

transformuje vstupní data na výstupní podle určité přenosové funkce [3]. 

Neuronová síť jako celek uskutečňuje jistou, pro ni typickou transformační funkci  

F, případně soubor transformačních funkcí, i adaptivně se měnících. Transformační funkcí sítě 

rozumíme přiřazení vektoru jejích výstupů �̅� k vektoru jejích vstupů �̅�vyjádřený vztahem 

popsaným vzorcem (3.5) [3]. 

�̅� = 𝐹(�̅�)                                                        (3.5) 

Klasický přístup tvorby modelů soustav vyžaduje jejich identifikaci a náročnou fázi 

výstavby algoritmů, transformujících vstupní množinu dat na množinu dat výstupních. 

Neuronové sítě tuto etapu nevyžadují, neboť jsou schopny ve fázi svého učení průběžně 

adaptovat svoje parametry (váhy a prahy) tak, aby jejich vlastnosti byly adekvátní vlastnostem 

studovaného objektu. Pro tuto proceduru je využito trénovací množiny dat jako vzorů chování. 

Neuronová síť tak čerpá z trénovací množiny znalosti, které jsou uloženy ve kvalitě vazeb mezi 

jejími stavebními prvky – neurony [3]. 

Struktura a funkce biologického neuronu 

Přenos a zpracování informací v neuronové síti zprostředkovávají její základní stavební 

prvky – neurony (Obr. 3.6). Z informačního hlediska se každý neuron skládá z těchto částí: 

 dendritů – představují signálové vstupy do těla neuronu, 

 těla buňky – v němž se sčítají signály od okolních neuronů, 

 axonového vlákna – přenáší signál neuronem, 

 synapsí – představují výstupní část neuronu, upravují signál a předávají  

jej do okolních neuronů [18]. 
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Obr. 3.6    Biologická struktura neuronu [13] [18]. 

 

Každý neuron má průměrně 10000 dendritů. Funkce neuronu je pak podmíněna 

chemickými ději, které mají za následek podráždění (excitaci) neuronu (vznik akčního 

potenciálu, nervového impulzu) a přenos tohoto impulzu axonem k jeho výstupním 

synaptickým spojením. 

Matematické modely neuronu 

Z matematického pohledu můžeme říci, že zpracování informace v neuronu je možné 

popsat dvěma matematickými operacemi: 

Operace synaptické - každá synapse představuje paměť předchozích informací 

(znalostí, zkušeností), na základě které si vybavuje každý přicházející signál jeho relativní 

váhou. Tato váha představuje jakousi míru síly vazby mezi danými dvěma neurony. Vazba 

může být přitom buď typu excitace (vybuzení) nebo inhibice (utlumení). Synaptická vazba 

představuje rovněž převod impulsního signálu na signál napěťový, jehož velikost je úměrná 

frekvenci přicházejících impulzů. 

Operace somatické - vstupní signály jsou váženy příslušnými váhami a dále sčítány. 

Jestliže hodnota součtu vážených signálů přesáhne určitou mez (práh), je v somatu generován 

výstupní signál neuronu. Výstupní signál má pulzní charakter se střední frekvencí úměrnou jeho 

velikosti. Ten je pak veden axonem do vstupních synapsí k dalším neuronům pro následující 

zpracování [2]. 

Základem matematického modelu neuronu a neuronové sítě je formální neuron 

(Obrázek 3.7), který je považován za zjednodušené matematické vyjádření funkce biologického 

neuronu (Vzorec 3.8) [3]. 
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Obr. 3.7    Schéma formálního neuronu [3]. 

 

Formální neuron má n obecně reálných vstupů x1,….xn odpovídající dendritům. Všechny 

vstupy jsou ohodnoceny příslušnými synaptickými váhami w1,….wn, které jsou obecně rovněž 

reálné. Váhy určují míru propustnosti vstupního signálu. Zvážená suma vstupních hodnot 

představuje vnitřní potenciál neuronu z: 

𝑧 = ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 . 𝑥𝑖                                                 (3.8) 

Architektura neuronové sítě 

Architektura (topologie) je určena počtem neuronů a způsobem jejich vzájemného 

propojení. Propojení neuronů nemůže být libovolné. Rozlišujeme vstupní, vnitřní (skryté)  

a výstupní neurony. Vstupní neurony odpovídají receptorům, výstupní efektorům a propojené 

vnitřní neurony mezi nimi vytvářejí cesty, po kterých se šíří signály (vzruchy). Šíření  

a zpracování informace při jejich cestě sítí je umožněno změnou stavů neuronů ležících na této 

cestě [3]. 

Všechny typy neuronových sítí jsou složeny ze stejných stavebních jednotek – neuronů. 

Mohou obsahovat různé přenosové funkce, mohou mít různou topologii a různý učící 

algoritmus. Také tok informací přes neuronovou síť může být různý. To vše pak určuje, o jakou 

síť se jedná. Technické neuronové sítě se dělí podle několika kritérií [3]. 
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Podle počtu vrstev: 

 Sítě s jednou vrstvou či dvěma vrstvami bývají speciální sítě (jako např. 

Hopfieldova, Kohonenova), které mají svůj speciální učící algoritmus  

a topologii.  

 V praxi se však používají tzv. sítě vícevrstvé (např. Perceptron, vícevrstvá síť 

s algoritmem Backpropagation, ART síť) v nichž jsou neurony uspořádány  

do několika vrstev nad sebou. První vrstva je pak vrstvou vstupní, poslední 

vrstva je výstupní. Mezilehlé vrstvy se pak nazývají vrstvy skryté. 

Zatím co neurony téže vrstvy nejsou vzájemně propojeny (platí pouze u vícevrstvých 

sítí), do každého neuronu vrstvy vyšší vstupují vazby od všech neuronů vrstvy nižší. Vazby 

jsou jednosměrné, tzn., že neurony vyšší vrstvy nemohou ovlivnit velikost vnitřního potenciálu 

neuronu ve vrstvě nižší. Schéma takové třívrstvé neuronové sítě je na Obr 3.9. 

 

Obr. 3.9    Schéma třívrstvé neuronové sítě [2]. 

 

Modelovou funkci můžeme vyjádřit vztahem 3.10 [3] [2]: 

𝑦1…𝑚 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2… . 𝑥𝑛)                      (3.10) 
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Podle typu algoritmu učení: 

 Síť s učitelem (např. síť s algoritmem Backpropagation) se snaží přizpůsobit 

svou odezvu na vstupní informace tak, aby se její momentální výstup co nejvíce 

podobal požadovanému originálu, 

 síť bez učitele (např. Hopfieldova síť) je proces, ve kterém síť vychází 

z informací, které jsou obsaženy ve vstupních vektorech. 

Podle stylu učení na sítě s učením: 

 Deterministickým (např. algoritmus Backpropagation) ke zjištění vah  

se přistupuje výpočtem, 

 stochastickým (náhodné nastavování vah) ke zjištění vah se využívá generátor 

náhodných čísel. Tento způsob získání vah sítě se obvykle používá jen při startu 

sítě. 

Podle toku informací přes neuronovou síť: 

 V dopředné síti (např. Perceptron, síť s algoritmem Backpropagation) existují 

pouze vazby neuronů nižších úrovní k úrovni vyšší, kdy tok informací prochází 

přímo od vstupu k výstupu sítě, 

 v rekurentní síti (např. Hopfieldova síť, obousměrná asociativní paměť) existují 

vazby neuronů na stejné úrovni a zpětné vazby neuronu k neuronům do nižších 

úrovní. 

 

Cílem vytváření neuronových sítí je získání struktur, které by měly svým chováním 

napodobovat svoje biologické vzory. Jestliže je významnou vlastností biologické neuronové 

sítě její adaptabilita a schopnost přizpůsobení svých vlastností požadavkům požadovaného či 

optimálního chování, je obdobná adaptabilita – učení umělé neuronové sítě zřejmě prvořadá. 

Při využití neuronové sítě pak odpadá nutnost hledání a vytváření algoritmů, které transformují 

množinu dat vstupních do množiny dat výstupních. Způsob transformace vstupních dat určuje 

právě fáze učení (adaptace sítě), založená na využití vzorů (příkladů) požadovaného 

chování –  tzv. trénovací množiny [20].  

Proces hledání optimálního nastavení struktury i parametrů neuronové sítě k dosažení 

požadované transformace vstupní množiny do množiny výstupní (požadované chování 



 
 

22 
 

neuronové sítě) se nazývá adaptace sítě. Pro adaptaci vícevrstvé neuronové sítě se spojitými 

perceptrony byla vyvinuta a často je používaná adaptační metoda backpropagation metoda 

zpětného šíření [20].  
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4. STATISTICA - softwarová aplikace pro statistické zpracování dat 

Statistica je komplexní analytický nástroj pro správu a zpracovávání dat ve všech 

oblastech lidské činnosti. S úspěchem se využívá při aplikaci na laboratorní výzkum 

(biochemie, zemědělství apod.), na aplikace z oblasti obchodních statistik a předpovědí, 

sociálních věd a průzkumů, vytěžování dat, inženýrství, aplikace z oblasti řízení jakosti a mnoha 

dalších (Obr. 4.1). Nezanedbatelný je také přínos software Statistica pro akademickou sféru, 

kde je již několik let hojně využíván pracovníky a studenty jak pro účely výuky, tak pro podporu 

výzkumu. Studenti a pedagogové oceňují uživatelsky přívětivé prostředí a dobrý výkon 

aplikace i na počítačích s méně výkonným hardware. 

Statistica je analytický software obsahující prostředky pro správu dat, jejich analýzu, 

vizualizaci a vývoj uživatelských aplikací. Poskytuje široký výběr základních i pokročilých 

technik speciálně vyvinutých pro oblasti Business Intelligence, Big Data, kontrolu kvality, 

výzkum a mnoha dalších. Analytická platforma Statistica umožňuje organizacím řídit celý 

analytický životní cyklus – od seskupení a přípravy dat, vizualizace až po vytvoření modelu  

a jeho nasazení do provozu. 

Hlavní výhody, které software Statistica nabízí, je velký rozsah dostupných metod 

sahající od klasické popisné statistiky až po řadu sofistikovaných metod vícerozměrné analýzy 

a stochastického modelování, rozsáhlá sekce nápovědy dobře dokumentuje praktické použití 

metod, ale také jejich matematické pozadí, možnosti grafické prezentace výsledků. 

Bezproblémová je spolupráce s jinými software (databáze, jiné statistické SW, MS Office atd.). 

Pro začínající uživatele nebo ty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti při 

práci s aplikací Statistica je připravená elektronická učebnice, která pomůže pochopit  

a následně aplikovat statistiku v praxi [6]. 
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Obr. 4.1    Rozsah použití software STATISTICA [6]. 

 

Ačkoliv systém Statistica nabízí spoustu užitečných modulů pro širokou škálu aplikací, 

v rámci řešené praktické úlohy se využíval modul Automatizované neuronové sítě. 

4.1. Systém STATISTICA Automatizované neuronové sítě (SANS) 

Statistica obsahuje rozsáhlý výběr architektur sítí, trénovacích algoritmů, statistik  

a grafických výstupů. Dále generátor kódu C a PMML (Predictive Model Markup Language). 

Statistika má široké využití pro různé typy analýz (regrese, klasifikace, časové řady, shluková 

analýza), možnost automatického výběru nejvhodnější architektury sítě, vícevrstvé 

perceptrony, sítě s radiální bází, samo-organizující se mapy (Self Organizing Feature Maps) 

apod. nejlepší trénovací algoritmy (Conjugate Gradient Descent, BFGS, Kohonenovo 

trénování, k-Means Center Assignment), četné analytické grafické výstupy, opakované 

vzorkování analýza citlivosti, ROC křivky, kombinace sítí, uchování nejlepší sítě, nasazení 

(deployment) i více modelů, plná integrace s ostatními produkty Statistica [6]. 
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Popularita umělých neuronových sítí rychle stoupá. Od základního výzkumu přes 

vytěžování dat (data mining), přes oblast predikcí v komerční sféře, až po řízení rizik  

a marketing. Systém SANS nabízí množství jedinečných prostředků jako například mimořádný 

rozsah typů sítí a trénovacích algoritmů. SANS není určen jen pro specialisty v oboru 

neuronových sítí, ale myslí i na začínajícího uživatele, pro kterého je systém vybaven 

Automatickým vyhledávačem sítí. Ten podle pokynů a zadání uživatele vykoná nezbytné kroky 

pro vytvoření neuronových sítí. Na Obr. 4.2 je vybrána volba Průvodce řešením, která provede 

uživatele návrhem UNS. 

 

Obr. 4.2    Průvodce řešením. 

SANS implementace neuronových sítí 

Automatický vyhledávač sítí provede uživatele krok za krokem procesem definování  

a návrhu skupin sítí. Na základě výkonnostních charakteristik pomůže s výběrem nejvhodnější 

sítě. Návrh sítí bez pomocí automatického vyhledávače vyžaduje dokonalou znalost teorie, 

nicméně i tak se nevyhneme zdlouhavému postupu metodou pokusů a omylů. 

SANS má integrovaný pre a post-processing obsahující výběr dat, kódování 

jmenovitých hodnot, škálování, normalizaci a nahrazování chybějících hodnot s interpretací pro 

klasifikaci, regresi a problematiku časových řad. Vyspělé, vysoce optimalizované trénovací 

algoritmy včetně metody konjugovaných gradientů a metody Broyden-Fletcher-Goldfarb-

Shanno (BFGS). Plnou kontrolu nad všemi aspekty, které ovlivňují chování neuronové sítě, 

jako je aktivační a chybová funkce nebo komplexnost sítě. Podporu kombinací sítí a síťových 

architektur prakticky neomezené velikosti organizovaných v sadách neuronových sítí pro 



 
 

26 
 

vytváření kolekcí. Komplexní grafickou a statistickou zpětnou vazbu poskytující interaktivní 

průzkumné analýzy.  

Reportování v rámci systému STATISTICA  

Pomocí analytických nástrojů můžeme v systému Statistica graficky upravovat 

výsledky, grafy, reporty atd. Je tak možné jednoduše vytvářet komentované souhrnné reporty, 

provádět další analýzy reziduí apod. (Obr. 4.3).  

 

 

Obr. 4.3    Ukázka analýzy reziduí. 

 

STATISTICA nástroje pro automatizaci  

Systém Statistica umožňuje využití kompletního makra pro všechny analýzy.  

V prostředí Statistica Visual Basic programovat vlastní analýzy za pomoci neuronové sítě, nebo 

volat systém SANS z libovolné aplikace podporující COM (Communication port). Systém 

nabízí automatické analýzy s neuronovými sítěmi v tabulkách MS Excel, nebo integrovat 

procedury neuronových sítí do aplikací vyvinutých v jazyce C, C++, C#, Java apod.  

SANS – řešení reálných problémů v neuronovém počítání 

SANS integruje nástroj, který pomáhá v kritických oblastech návrhu. Kombinuje 

vyspělé typy neuronových sítí a trénovací algoritmy spolu s inovativním přístupem  

k návrhu síťové architektury. Při návrhu používá specifické a smysluplné chybové funkce, které 

umožňují interpretaci dosažených výsledků. Vývojáři aplikací a uživatelé ocení fakt,  

že procedury sítě mohou být zahrnuty do zdrojového kódu uživatelské aplikace prostřednictvím 

COM funkcí knihovny Statistica, nebo vygenerováním programového kódu C/C++ plně 

natrénované sítě (Obr. 4.4).  
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Obr. 4.4    Ukázka generovaného C/C++ kódu.  

 

Práce s daty 

Systém Statistica nabízí široký výběr nástrojů pro editaci, přípravu a ověření dat. 

Nástroje pro analýzy, transformace a výběr podmínek případů. Systém Statistica může být 

připojen k databázi pomocí funkce in-place-database processing, nebo může být propojen  

s aktivními daty takovým způsobem, že jsou modely přetrénovány, vždy když dojde ke změně 

(aktualizaci) dat.  

Škálování dat a příprava jmenovitých hodnot 

Abychom zajistili správnou interpretaci výstupních proměnných sítě, musí být data pro 

vstup do neuronové sítě správně připravena. SANS nabízí možnost automatického škálování 
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dat jak pro vstup, tak i výstup. Automaticky zaznamenává jmenovité hodnoty proměnných 

(např. pohlaví = {muž, žena}), obsahuje one-of-N kódování. SANS je rovněž vybavena 

prostředky pro práci s chybějícími daty. Můžeme také využít funkcionalitu pro přípravu  

a interpretaci dat při práci s časovými řadami.  

Volba modelu neuronové sítě 

SANS podporuje mnoho důležitých tříd neuronových sítí pro řešení problémů reálných 

systémů: 

 Vícerozměrných perceptronů, 

 RBF sítí,  

 samoorganizovaných map.  

Všechny třídy architektury mohou být použity pro regresi a klasifikaci, pro regresi  

a klasifikaci v časových řadách a shlukovou analýzu (Obr. 4.5). 

 

Obr. 4.5    Volba typu sítí. 

 

Uživatel jistě ocení automatický vyhledávač sítě, který podporuje vytváření skupin 

neuronových sítí libovolné kombinace a typů, které byly popsány výše. Kombinování sítí pro 

vytvoření kolekce předpovědí je v SANS snadné především pro malé nebo šum obsahující sady 

dat. Vítané jsou prostředky pro pomoc s výběrem vhodné síťové architektury, tak jako 

statistické a grafické výstupy, histogramy, matice a grafy pro individuální nebo celkové chyby. 

Souhrn výkonnosti zatřídění/nezatřídění, statistické metody jako je korelace a regrese,  
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vše je v systému Statistica automaticky spočítáno. Pro grafickou vizualizaci dat SANS nabízí 

bodové grafy a 3D grafy povrchů odezvy, které napomáhají k porozumění chování sítí. 

SANS si automaticky ponechává kopii nejlepších sítí nalezených při pokusech na úloze, 

které mohou být kdykoliv znovu využity. Užitečnost a prediktivní validita sítě může být 

automaticky odhadnuta se zahrnutím testovacího a validačního vzorku a vyhodnocením 

velikosti a efektivity sítě jakož i ceny nesprávné klasifikace. 

Pro rozšíření výkonu SANS podporuje několik voleb pro úpravu sítě. Můžeme zvolit 

lineární výstupní vrstvu pro sítě použité v regresní úloze nebo softmax aktivační funkci pro 

odhad pravděpodobnosti v klasifikační úloze. Chybová funkce křížové entropie, založená  

na modelech teorie informací, je taktéž zahrnuta a je zde i řada specializovaných aktivačních 

funkcí včetně exponenciální, hyperbolického tangentu, logistické sigmoidy a funkce sinus pro 

skryté a výstupní neurony.  

Automatické vyhledání sítě 

Automatické vyhledávání sítě zahrnuté v SANS je nástroj poskytující výpočet velkého 

počtu různých architektur neuronových sítí různé komplexnosti a výběr toho nejlepšího souboru 

specifických architektur pro řešený problém. Významná část času během návrhu neuronové sítě 

je strávena výběrem vhodných proměnných a následně optimalizováním architektury sítě  

za pomoci heuristického vyhledávání. Toto vyhledávání zahrnuje typ neuronové sítě, velikost 

neuronové sítě a její architekturu, aktivační funkce a dokonce i chybové funkce. Automatické 

vyhledávání sítě je extrémně efektivní nástroj, který používá sofistikované techniky pro 

automatické vyhledávání optimálních síťových architektur.  

Trénování neuronové sítě 

Při experimentech s architekturami a typy neuronových sítí se spoléháme kriticky  

na kvalitu a rychlost trénovacího algoritmu sítě. Z tohoto důvodu SANS podporuje nejlepší 

známé vyspělé trénovací algoritmy. 

SANS přirozeně obsahují rychlé trénovací algoritmy druhého řádu, metodu 

konjugovaného gradientu a BFGS. Je zde i méně paměťově náročná verze BFGS, do které  

se SANS automaticky přepnou, když je velikost paměti na vašem počítači na kritických 

úrovních. Tyto algoritmy typicky konvergují mnohem rychleji než algoritmy prvního řádu, jako 

je metoda gradientního spádu. 
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SANS iterativní trénovací procedura je doplněna automatickým sledováním obou chyb, 

trénovací a nezávislé testovací chyby, zatímco postupuje trénování. Trénování může být 

kdykoliv ukončeno, můžeme též specifikovat podmínku pro zastavení, kdy by mohlo být 

trénování předčasně ukončeno například, když je dosaženo cílové chyby nebo když se výběrová 

chyba zhoršuje po daný počet epoch. Nemusíme se obávat o výsledky dosavadní práce, dojde-li 

k přeučení, SANS si automaticky ponechají kopii nejlepší objevené sítě, která je automaticky 

získána a použita jako nejlepší řešení. Po skončení trénovací procedury se ověří výkonost na 

testovacích vzorcích. SANS obsahují řadu trénovacích algoritmů pro shlukovou analýzu, které 

jsou založeny na dobře známém Kohonenovu algoritmu pro samoorganizované mapy.  

Testování neuronové sítě 

Je nutné otestovat výkonnost natrénované sítě a prozkoumat její charakteristiky. SANS 

využívá řadu statistických grafických prostředků. K dispozici je více různých modelů a kolekcí, 

SANS bude zobrazovat, pokud je to možné, výsledky komparativním způsobem například 

zobrazením odezvových křivek pro několik modelů v jednom grafu, nebo prezentací 

předpovědí více modelů v jedné tabulce. Tato vlastnost je zvláště užitečná pro srovnání více 

modelů trénovaných na stejné datové sadě. Všechny statistiky jsou generovány nezávisle pro 

trénovací, testovací a validační vzorek nebo kombinaci dle vašeho výběru.  

Vypočítané celkové statistiky obsahují střední chybu sítě, tzv. matici záměn pro 

klasifikační problém (sumarizuje správné a nesprávné klasifikace přes všechny třídy)  

a korelaci pro regresní problém - vše je vypočítáno automaticky. Kohonenovy sítě obsahují 

okno topologické mapy, které umožňuje vizuálně prozkoumat aktivace jednotek během analýzy 

dat.  

Přehled trénovacích algoritmů 

 Gradientní spád  

 Konjugovaný gradient  

 BFGS  

 Kohonenovo trénování  

 Stanovení středů metodou k-průměrů pro RBF sítě  

Omezení velikosti 

Sítě mohou mít prakticky neomezenou velikost (to znamená, že mohou být mnohem 

větší, než by kdy mohlo být použitelné nebo rozumné), program je prakticky omezen pouze 

hardwarem počítače.  
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5. Výrobní řetězec procesu výroby IBS senzoru 

V dnešní době, kdy je kladen značný důraz na ekologii se již moderní automobily 

neobejdou bez vysoce sofistikovaných elektronických systémů. Výrobci automobilů obecně, 

jsou tlačeni a to jak konkurencí, tak legislativou k vývoji, výrobě a prodeji takových 

automobilů, které budou nejen splňovat, ale v rámci konkurenčního boje i přesahovat vysoké 

požadavky na ekologickou výrobu, provoz a následnou likvidaci.  

IBS senzor 

Jednou z takových částí systémů je i senzor IBS (Inteligent Battery Sensor), jehož 

výrobě je věnovaná tato práce. Práci si neklade za cíl detailně popsat funkci jednotlivých částí 

senzoru, ale navrhnout systém, který zvýší a stabilizuje kvalitu procesu tvrdého pájení, jež  

je jedním z kroků procesu výroby.  

Popis hlavních konstrukčních částí IBS senzoru 

Kompletní IBS senzor se skládá z těchto hlavních dílů (Obr. 5.1): 

1. Pólová svorka slouží k upevnění senzoru a k elektrickému připojení na minusový 

pól baterie. 

2. PCB je osazena mikroprocesorem pro vyhodnocování provozních veličin  

a komunikaci s řídicí jednotkou vozidla. 

3. Shunt (bočník) Na bočník jsou připájeny jak kabel, tak pólová svorka.  

4. Izolovaný Cu zemnící kabel slouží k elektrickému propojení senzoru (baterie) 

s karoserií vozidla (Obr. 5.2). 

 
Obr. 5.1    IBS senzor – hlavní konstrukční části 

1 pólová svorka, 2 DPS, 3 shunt (bočník), 4 zemnící kabel, 5. šroub. 

 



 
 

32 
 

 

Obr. 5.2    Umístění IBS senzoru na mínus pólu akumulátoru vozidla. 

 

Popis hlavních funkcí senzoru: 

 měření napětí, proudu a teploty akumulátoru vozidla, 

 sledování stavu akumulátoru a varování před nízkým napětím, 

 pomáhá snižovat spotřebu paliva (start-stop systém),  

 pomáhá snižovat emise CO2. 

Informace poskytované senzorem: 

 SOC - (State of Charge) - Je poměr mezi zbývající kapacitou a maximální kapacitou  

           (= Qmax) akumulátoru [%], 

 SOH - (State of Health) - Stav stárnutí akumulátoru [%], 

 SOF - (State of Function) - Informace o schopnosti akumulátoru nastartovat motor   

            vozidla [V], 

 BTM - (Battery Temperature Model) - Odhadovaná teplota kyseliny akumulátoru,  

 Ah reserve - Odhad stavu nabití akumulátoru a energie, která může být odebrána,  

                      než bude ohroženo startování motoru vozidla.  
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6. Optimalizace nastavení parametrů technologického procesu s využitím 

UNS 

Výroba IBS senzoru se skládá z několika dílčích kroků, z nichž každý vyžaduje kontrolu 

procesu, protože i malá odchylka od definovaných parametrů může ovlivnit výslednou kvalitu 

výrobku. Neshodný výrobek musí být okamžitě vyřazen z dalšího výrobního procesu.  V praxi 

to znamená, že je-li neshoda výrobku (vada) odstranitelná a je-li oprava (rework) povolena, 

odešle se výrobek na pracoviště oprav. Zde se výrobek analyzuje, opraví, zkontroluje a následně 

vrátí do výrobního procesu. Není-li oprava povolena, nebo je vada neodstranitelná, je výrobek 

označen jako scrap. Celý proces je řízen a monitorován systémem MES. 

 

6.1. Tvrdé pájení 

Jedním z procesních kroků výroby IBS senzoru je tvrdé pájení. Operace tvrdého pájení 

je prováděna na karuselovém poloautomatickém zařízení, které je vybaveno dvěma stanicemi 

pro odporové pájení firmy MIYACHI PECO. První stanice zajišťuje vytvoření pájeného spoje 

kabel + bočník a druhá stanice provádí pájení pólová svorka + bočník. Každá ze stanic  

je osazena svařovacím invertorem IS-471C, svařovacím transformátorem a dvojici 

pneumatických svařovacích hlav vybavených svařovacími elektrodami a lineárním 

mikrometrem ro měření vzdálenosti. Samotný proces svařování je řízen zařízením MG3 Digital. 

MG3 Digital je vybaveno adekvátním software pro měření a vyhodnocování procesu. Svařovací 

invertor je přes karty rozhraní připojen k MG3 Digital. Po ukončení procesu tvrdého pájení jsou 

procesní parametry odeslány přes rozhraní SSB-K2 do řídicího PLC karuselu a následně spolu 

s výsledkem procesu, který může nabývat hodnot PASS a FAIL, do podnikové databáze.  

Tato práce se zabývá pouze pájením pólové svorky k bočníku (Obr. 6.1), jelikož tento 

proces dlouhodobě vykazuje nestabilitu a i přes snahu techniků se nepodařilo problém 

uspokojivě vyřešit. Tato nestabilita má za následek zhoršenou kvalitu pájeného spoje. Z důvodu 

udržení vysokých požadavků na kvalitu je nutný neustálý dohled techniků na proces tvrdého 

pájení. Na samotné systémové operátory jsou kladeny vysoké nároky na hluboké znalosti 

procesu tvrdého pájení. 



 
 

34 
 

 

Obr. 6.1    Velikost pájené oblasti bočník (shunt) + pólová svorka. 

 

Na tomto místě je důležité vysvětlit rozdíl mezi odporovým svařováním a tvrdým 

pájením. Hlavní rozdíl je v přidaném třetím materiálu, pájecí slitině. Při tvrdém pájení se vkládá 

mezi pájené materiály pájecí pásek (v tomto případě mezi bočník a pólovou svorku), který  

se při průchodu proudu roztaví (Obr. 6.1, 6.2 a 6.3). Část natavené pájky se vytlačí ven díky 

tlaku elektrod a druhá část difunduje do základního materiálů pájených dílů. Tímto 

mechanizmem vznikne pevný pájený spoj. 

Výhodou je, že proces neprobíhá za vysokých procesních teplot jako u odporového 

svařování. Není nutné dosáhnout teplot tavení materiálů svařovaných dílů, ale podstatně nižší 

teplota, teplota tavení pájecí slitiny. V případě IBS senzoru je teplota likvida pájecí slitiny Braze 

Tec Silfos 15 (složení: 14,5-15,5 Ag [hm.%], 4,7-5,3 P [hm.%] a zbytek Cu) v rozmezí 

645-800°C, pracovní teplota se pohybuje okolo 700°C.   

6,5 mm 
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Obr. 6.2    Schematické zobrazení svařovací stanice. 

 

 

Obr. 6.3    Detail stanice tvrdého pájení těsně před zahájením procesu tvrdého pájení. 

 

6.2. Obecné principy odporového svařování 

Odporové svařování je termoelektrický proces, kde se průchodem elektrického proudu 

generuje teplo vznikající na přechodech (stykových plochách) materiálů, které mají být 

spojeny, a to za přísně kontrolovaného času a tlaku (někdy se také používá termín síla). Pojem 

odporové (resistance) svařování vychází z faktu, že odpor jednotlivých dílů a elektrod  

se využívá v kombinaci nebo v protikladu ke generování tepla na jejich přechodech.  
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Klíčové výhody procesu odporového svařování: 

 Velmi krátký procesní čas, 

 žádný spotřebovaný materiál jako je tomu u tvrdého pájení nebo svařování 

elektrodou, 

 bezpečnost obsluhy z důvodu použití nízkého napětí, 

 čisté a šetrné k životnímu prostředí, 

 vytvoření spolehlivého elektro-mechanického spoje. 

Odporové svařování je proces, kdy se průchodem elektrického proudu přes odpor 

generuje teplo. Stejný princip se používá u topných spirál. 

Kromě celkového odporu, hrají zásadní roli také kontaktní odpory (Obr. 6.5). Kontaktní 

odpory jsou ovlivňovány stavem a tvarem povrchu (drsnost, nečistoty, oxidace a kvalita 

pokovení) dílů a elektrod. 

Obecný vzorec generování tepla odporového svařování můžeme popsat (6.4): 

 

Teplo (Heat)    Q = I2* R * t * K                          (6.4) 

 

 Kde: 

Q  je tepelná energie [As] 

 I  je svařovací proud procházející díly[A], 

R   je elektrický odpor (resistence) dílů [Ω], 

t   je svařovací čas [Hz], [ms], [µs],  

K   je teplotní konstanta. 
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Obr. 6.5    Schematické zobrazení čtyř kontaktních odporů a pěti vnitřních odporů. 

 

Svařovací proud I a čas průchodu proudu t jsou kontrolovány zdrojovou jednotkou 

svařovací energie. Odpor dílů R je funkcí svařovací síly a použitých materiálů. Tepelná 

konstanta K může být ovlivněna tvarem dílů, upínacím přípravkem (ložem) a svařovací silou. 

 

6.3. Kvalitativní vady výrobku na procesu tvrdého pájení 

Jednotlivé díly (bočník, pólová svorka) nemají za každých okolností stejnou kvalitu 

povrchu, a v kombinaci s měnící se kvalitou elektrod, dochází ke změnám na přechodech 

(rozhraních) mezi horní elektrodou a pólovou svorkou, pólovou svorkou a pájecím páskem, 

pájecím páskem a bočníkem, bočníkem a spodní elektrodou, čímž se mění množství generované 

energie a tím dochází ke změnám v kvalitě pájeného spoje. Změny se projeví v nestabilní 

hodnotě parametru s3 propájení (displacement). Tedy změně rozměru svařovaných dílů. 

Rozměr se zmenší v závislosti na dosažené úrovni natavení pájecího pásku, případně bočníku 

s pólovou svorkou. Pakliže se propájení minimálně rovná tloušťce pájecího pásku (v tomto 

případě 150µm), považujeme pájecí pásek za zcela roztavený a byl vytvořen pájený spoj. 

Tato nestabilita má přímý dopad na pevnost pájeného spoje, kde je zákazníkem 

požadována pevnost ve smyku (tzv. shear force test) minimálně 3000 N. Příliš malé propájení 

znamená malou pevnost spoje, naopak příliš velké propájení způsobuje tvarové změny výrobku 

a v kombinaci s vysokou teplotou dokonce i ztrátu funkčnosti. Dochází k materiálovým 

deformacím bočníku a pólové svorky, což může způsobit poškození PCB. Větší propájení je 

zpravidla způsobeno delším procesním (svařovacím) časem což způsobí nárůst teploty v místě 
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spoje. Zvýšená teplota představuje riziko pro PCB a navíc způsobuje roztavení plastového 

materiálu (Macromelt OM657) overmoldingu a tím dochází k porušení vodotěsnosti výrobku. 

Popis nejčastějších vad můžeme vidět na Obr. 6.6 a příklad jedné z vad na Obr. 6.7. 

 

 

Obr. 6.6    Nejčastější typy vad procesu tvrdého pájení.  

 

 

 
 

Obr. 6.7    Příklad typické vady pájeného spoje. Detail senzoru se špatně odtaveným 

pájecím páskem.  
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6.4. Korelace 

Hledaly se možnosti jak, a na základě kterých parametrů řídit proces tvrdého pájení. 

Zvažoval se proud, výkon, energie a odpor, ale výsledky korelace jasně prokázaly, že nejlepší 

shoda je mezi hloubkou provaření s3 a pevností pájeného spoje.  

Pevnost pájeného spoje byla podrobena zkoušce na trhacím lisu. Trhací smyková 

zkouška se provádí za účelem stanovení míry pevnosti pájeného spoje (Obr. 6.8). Měří se 

maximální smykové napětí do doby, než dojde k porušení soudržnosti materiálu a spoj praskne. 

Grafické znázornění korelace je znázorněno na Obr. 6.9. 

 

 

Obr. 6.8    Grafické znázornění smykových sil v průběhu trhacích zkoušek [N]. 
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Graf 6.9    Grafické znázornění propájení a příslušné smykové síly. 

Propájení seřazeno vzestupně. 
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7. Praktický návrh umělé neuronové sítě  

7.1. Postup návrhu UNS pomocí programu STATISTICA 

Pro praktický návrh, testování a analýzu sítí byl použit modul Automatizované 

neuronové sítě softwarové aplikace Statistica.  

Při práci byla využita funkce automatického vyhledavače sítí, jež je součástí aplikace 

SANS. Automatický vyhledávač provází procesem návrhu sítí krok za krokem  

a nabízí výsledná řešení. Více o způsobu a možnostech návrhu umělých neuronových sítí  

je uvedeno v kapitole 4. 

 

7.2. Příprava dat a tvorba databáze 

Přípravě dat a tvorbě trénovací množiny byla přikládaná vysoká důležitost, jelikož 

nekvalitní data mohou významným způsobem ovlivnit výslednou síť, případně zcela zmařit 

snahu o nalezení nejvhodnějšího řešení. 

Data byla získána z logovacího souboru řídicího PC zařízení tvrdého pájení. PC MG3 

Digital loguje procesní parametry každého pájeného výrobku. Záznamy ukládá v operační 

paměti a po dosažení 1000 záznamů uloží celý blok dat do textového souboru, k tomuto účelu 

vytvořenému na CF kartě (Obr. 7.1). 

 

 

Obr. 7.1    Zdrojový logovací soubor. 

 

 Data z logovacího souboru nemohla být ihned použita pro vytvoření databáze, ale 

musela být očištěna od neúplných, chybných nebo jinak nekvalitních záznamů. Jako příklad 

může být uveden vliv pájecího lože, které, není-li správně seřízené, ovlivňuje výsledek tvrdého 

pájení takovým způsobem, že výsledek parametru s3 je mimo předpokládaný interval hodnot.   
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Databáze obsahuje záznamy o průběhu pájecího procesu. K dispozici jsou tyto 

parametry: 

Is - elektrický proud [kA] Ief - elektrický proud [kA] 

Us - napětí [V] Uef - napětí [V] 

P - výkon [kW] Q – tepelná energie (el. náboj) [As] 

R - elektrický odpor [µΩ] Ut - napětí [Vs] 

s1 - dráha [µm] W - výkon [Ws] 

s3 - dráha [µm] tw - doba průchodu el. proudu [ms] 

 

Po vytvoření databáze (Obr. 7.2) bylo přistoupeno k návrhu umělé neuronové sítě. Práce 

probíhala ve třech krocích. První návrh obsahoval všechny proměnné. Pro druhý návrh byly 

vybrány vstupní proměnné na základě hlubokých znalostí experta a v případě třetího návrhu na 

základě rozptylu. Ve všech třech případech byla výstupní proměnnou s3. 

 

Obr. 7.2    Vytvořená databáze. 

 

7.3. Neuronová síť navržena na základě všech dat 

Pro návrh první UNS byla použita všechna data za sledované období. Jedná se o 603 

řádků (záznamů) databáze. Jak bylo zmíněno výše, při přípravě dat došlo k odstranění 

nekvalitních záznamů. Záznamy byly neúplné, obsahovaly chybný záznam, nebo řádek zcela 

chyběl. Při zjišťování důvodu chybějících záznamu, byl nalezen problém v samotném způsobu 

logování procesních dat. Po analýze a konzultaci s oddělením servisní podpory firmy  
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MIYACHI PECO, byl za příčinu chybějících záznamu určen způsob ukládání záznamů do 

logovacího souboru. Při ukládání (zápisu) bloku naměřených dat z paměti MG3 Digital na CF 

kartu docházelo ke ztrátě dat u právě probíhajícího procesu tvrdého pájení. Problém byl vyřešen 

změnou způsobu ukládání dat, a to na ukládání ihned po ukončení každého procesu.  

Pro návrh sítě byly použité jako vstupní proměnné odpor R, pájecí čas tw, proud Is  

a Ief, napětí Us a Uef, energie Q, výkon W a jako výstupní proměnná s3. 

Návrh vhodných sítí probíhal v aplikaci Statistica. Bylo vytvořeno několik různých typů 

sítí, ale vytvoření funkční umělé neuronové sítě se ukázalo jako nemožné, protože i přes snahu 

o nalezení možných řešení, sítě vykazovaly stejnou tendenci k průměrování výsledku. Síť vždy 

vrátila stejný výsledek (výstup), i když se měnily vstupní proměnné. Na základě tohoto zjištění 

bylo opuštěno od myšlenky návrhu sítě se všemi vstupními proměnnými. 

 

7.4. Neuronová síť navržena na základě hlubokých znalostí 

V případě druhého návrhu UNS bylo přistoupeno k redukci vstupních proměnných na 

základě hlubokých znalostí experta. Proces přípravy dat a tvorby databáze probíhal stejným 

způsobem jako v případě prvního návrhu. Spolu s expertem byly vybrány vstupní proměnné, 

které se v reálném provozu ukazují jako klíčové. Pro návrh sítě byly použité jako vstupní 

proměnné odpor R, pájecí čas tw, proud Is, napětí Vs a jako výstupní proměnná s3. 

Bohužel opakoval se výsledek jako u prvního návrhu. Navržená síť vykazovala stejné 

chování. Predikovaný výstup s3 se neměnil v závislosti na vstupních proměnných. Hodnota 

propájení zůstávala stále stejná. 

 
 

Obr. 7.3    Obrázek aplikace na příkazovém řádku s chybným výstupem. 
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7.5. Neuronová síť navržena na základě rozptylu 

Pro návrh třetí UNS byl zvolen zcela odlišný přístup. Vstupní proměnné byly stanoveny 

na základě rozptylu. Při druhém návrhu USN byl jako důvod neschopnosti sítě správně reagovat 

na změnu vstupů a tím predikovat výsledek procesu stanoven nedostatečný rozptyl dat 

vstupních proměnných. 

Data byla podrobena zkoumání v prostředí MS Excel (Obr. 7.4). Celkový počet 

záznamů je 603 řádků. Na základě analýzy dat pomocí rozptylu byly jako vstupní proměnné 

definovány: odpor R, energie Q, výkon W a pájecí čas tw. 

 
 

Obr. 7.4    Analýza dat na základě rozptylu.  

 

Data vybraných proměnných byla vložena do tabulky dat aplikace Statistica (Obr. 7.5).  

 

Obr. 7.5    Tabulka dat. 

V dalším kroku byly definovány typy proměnných (Obr. 7.6) a určeny vstupní  

a výstupní proměnné (Obr. 7.7).  
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Obr. 7.6    Volba typu proměnných. 

 

 

Obr. 7.7    Volba vstupních/výstupních proměnných. 

 

Po zadání obecných informací bylo možno přistoupit k faktickému návrhu umělých 

neuronových sítí. Pro návrh byla před možností vlastního návrhu sítě zvolena možnost 

průvodce řešením (Obr. 7.8). 
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Obr. 7.8    Volba průvodce řešením. 

 

Počet testovaných sítí byl nastaven na 200 (Obr. 7.9) 

 

Obr. 7.9    Počet testovaných sítí. 

 

Na Obr. 7.10 je zobrazen typ testovaných sítí. Regresivní výstupní funkce byla 

nastavena na lineární a logistickou. Nyní již nic nebránilo zahájení procesu trénování sítí. 

(Obr. 7.11) 
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Obr. 7.10    Volba typu testovaných sítí. 

 

 

Obr. 7.11    Průběh trénování sítí. 

 

Trénované sítě byly zkoumány v přehledu modelů generovaných sítí. Byl hodnocen  

na testovací výkon, trénovací chyba a další charakteristiky. Ve všech ohledech se jako nejlepší 

jevila síť RBF číslo 14. Nutno podotknout, že jak je patrné z tabulky na Obr. 7.12, je výkon sítě 

v jednotlivých sledovaných parametrech průměrný. Přesnost predikce však byla nedostatečná. 
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 Obr. 7.12    Přehled modelů sítí. 

 

Následnou analýzou reziduí, byl zjištěn značný vliv pájecího lože č.6. Na Obr. 7.13  

je velmi zřetelně vidět pravidelně se opakující vliv pájecího lože. Proto došlo k dalšímu 

pročištění dat a z databáze byly odstraněny záznamy, které vykazovaly neobvyklé výsledky.  

Po redukci se počet řádků tabulky dat zredukoval na 519. 

 

 

Obr. 7.13    Přehled modelů sítí. 

 

Jelikož došlo k redukci dat o záznamy z pájecího lože číslo šest, byl proveden přepočet 

rozptylů. Aktuální hodnoty jsou zobrazeny na obrázku 7.14.  
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Obr. 7.14    Analýza dat na základě rozptylu po úpravě dat.  

 

Na Obr. 7.15 je bodový graf znázorňující lineární regresi dvou proměnných  

s3 z logovacího souboru (databáze) a předpovědí s3 UNS. Pro lepší odhad závislosti byla do 

grafu vložena spojnice trendu. Spojnice trendu je nejspolehlivější v případě, že se její hodnota 

spolehlivosti R2 rovná nebo blíží hodnotě 1. Hodnota spolehlivosti, tj. koeficientu determinace  

R2 testované sítě se rovná 0,7905, což značí relativně dobré přizpůsobení přímky výchozím 

datům. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.15    Grafická vizualizace srovnání hodnot s3 log a předpovědí s3 UNS.  
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Citlivostní analýzou bylo zjištěno, že nejvíce ovlivňujícím parametrem je Prom 3 – W 

[Ws], následuje Prom 4 čas [tw] a poslední je Prom 2 Q [As]. 

Grafické znázornění výsledné umělé neuronové sítě typu RBF je na Obr. 7.16. 

 
 

Obr. 7.16    Znázornění výsledné sítě.  

 

RBF (Radial Basis Function) sítě se vyznačují dopředným šířením signálů a v oblasti 

aplikací neuronových sítí konkurují perceptronovým sítím MLP (Multi Layer Perceptron). 

Neurony skryté vrstvy jsou typu RBF a neurony vrstvy výstupní typu perceptron. 

 V aplikaci Statistica v části „pokročilé“, „volba“ byl jednoduše s využitím modulu 

generování kódu v programovacím jazyce C/C++ vygenerován program (kód). Výsledný kód 

byl vložen do aplikace DEV++. Zde byl upraven a po kompilaci byla vytvořena aplikace 

spustitelná na příkazovém řádku. Na Obr. 7.17 je zobrazena, na příkazovém řádku spuštěná 

aplikace, čekající na zadání vstupní proměnné č.1. 
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Obr. 7.17    Příkazový řádek se spuštěnou aplikací UNS.  

 

Pro lepší a uživatelsky přívětivější práci s UNS byla v prostředí MS Visual Studio 

připravena aplikace s intuitivním vkládáním vstupních proměnných. Na Obr. 7.18 je zobrazena 

pracovní obrazovka aplikace pro podporu rozhodování systémových operátorů.  

Od systémového operátora je vyžadováno vložení třech vstupních proměnných a po zmáčknutí 

tlačítka predikce je mu zobrazena predikovaná hodnota výstupní proměnné s3. Díky této 

aplikaci dostane systémový operátor okamžitou předpověď výsledku procesu tvrdého pájení 

v době, kdy proces ještě nebyl zahájen a to dává systémovým operátorům možnost dodatečné 

úpravy procesních parametrů za účelem stabilizace procesu.  
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Obr. 7.18    Ukázka finální aplikace vytvořené v MS Visual Studiu. 
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8. Závěr 

Diplomová práce pracuje s pojmy umělá inteligence a umělé neuronové sítě. Metoda 

umělé neuronové sítě je využitá pro úpravu procesních parametrů technologického procesu. 

Samotnému návrhu sítí předcházela analýza procesu tvrdého pájení a popsání řešeného 

problému. Následně probíhal sběr dat, jejich podrobné zkoumání a příprava trénovací množiny.  

Při analýze dat bylo zjištěno, že data obsahují i nekvalitní záznamy, které musí být odstraněny. 

Teprve po očištění dat bylo přistoupeno k návrhu umělé neuronové sítě.  

První návrh byl realizován z celého souboru dat a bylo ponecháno na modulu 

automatizovaných neuronových sítí, které vstupní proměnné budou použity. V průběhu práce 

bylo navrženo mnoho sítí, ale očekávaný výsledek v podobě predikce parametru s3 (změna 

rozměru pájených dílů) se nedostavil. Sítě vykazovaly značnou nepřesnost ve svých 

předpovědích. Často dokonce vracely stále stejnou hodnotu výstupu, ačkoliv byly měněny 

vstupní proměnné v rozsahu hodnot reálného procesu. Toto chování sítí bylo překvapivým 

zjištěním a přes všechnu snahu o nápravu se nedařilo UNS z dostupných dat natrénovat.  

Při druhém návrhu, byly vzaty do úvahy předchozí zkušenosti a výběr vstupních 

proměnných byl konzultován s expertem. Bohužel ani tento přístup nevedl k návrhu funkční 

neuronové sítě a opakoval se stejný problém jako u návrhu číslo jedna. Byla vyslovena 

domněnka, že příčinou je malá variabilita vstupních proměnných jednotlivých vstupů.  

U třetího návrhu byl zcela změněn přístup a hlavní pozornost byla věnována trénovací 

množině. Jednotlivé proměnné byly analyzovány a byl stanoven jejich rozptyl. Ukázalo  

se, že u mnoha proměnných je rozptyl hodnot minimální což následně způsobuje potíže při 

návrhu, trénování a testování sítě. S ohledem na hodnotu rozptylu byly jako vstupy zvažovány 

pouze proměnné s největší variabilitou. S vědomím dříve zjištěného byla navržena třívrstvá 

RBF (Radial Basis Function) 3:3-36-1:1 síť se třemi vstupními proměnnými jednou skrytou 

vrstvou s 36 neurony a jednou výstupní proměnnou. Tento přístup se ukázal jako správný a síť 

začala ihned správně reagovat na vstupní proměnné a předpovídat výstupní proměnnou s3.  

Další práce se sítí spočívala ve zpřesňování předpovědí.  

Po dosažení uspokojivé přesnosti předpovědí byl za využití modulu generování kódu 

v programovacím jazyce C vygenerován kód sítě a následně v aplikaci DEV++ vytvořena 

spustitelná aplikace běžící na příkazovém řádku.  
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Závěrečným krokem návrhu aplikace pro podporu rozhodování operátorů výroby bylo 

vytvořit uživatelsky přívětivější „more friendly“ grafické rozhraní zobrazované na obrazovce 

monitoru. V prostředí MS Visual Studio byla navržena aplikace, která usnadňuje a zpřehledňuje 

práci s aplikací. 

Výsledek práce lze považovat za úspěšný, přestože přesnost předpovědí dosahuje 80 %. 

Důvodem je fakt, že přesnost je stále vyšší než u rozhodování operátorů, které do značné míry 

závisí na jejich znalostech, zkušenostech a odpovědném přístupu.  

Tímto práce na aplikaci pro podporu rozhodování operátorů výroby rozhodně nekončí. 

I nadále bude probíhat snaha o další zpřesňování předpovědí a jejich ověřování v praktickém 

provozu. Do budoucna se počítá s nasazením umělých neuronových sítí i na dalších procesech, 

kde je obtížné nějakou vhodnou matematickou, respektive statistickou, metodou popsat chování 

systému. 
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Příloha č. 1  Výkres otočného stolu pájecího karuselu s loži pro vkládání senzoru. 
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Příloha č. 2 Výkres pájecího lože. 
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Příloha č. 3 Výkres senzoru IBS.  
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Příloha č. 4 Generovaný kód v programovacím jazyce C.  

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

 

#ifndef FALSE 

#define FALSE 0 

#define TRUE 1 

#endif 

 

#define MENUCODE -999 

 

 

static double final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Thresholds[] = 

{ 

 

/* layer 1 */ 

10.761067853108676, 2.6844760387804301, 735.31363570752524, 775.94902578485699, 

11.123668913718145, 8.0188283269435328, 86.120694467710663, 141.3851655074802, 

288.90870836875399, 715.17760230332487, 13.416867265835128, 3.5417172775211991, 

22.843527483782633, 187.06898760861137, 587.58011706918887, 184.06009411292462, 

7.597798521402086, 9.2488289290772929, 283.31089915703052, 14.078229017051703, 

442.17284397969246, 424.74887447505444, 213.50698628278252, 639.48949769589285, 

584.84480312110304, 521.29512799040049, 13.777021237796246, 257.46184760107121, 

372.03092979180082, 5.7444278260542792, 149.87556157991904, 9.6830323266369636, 

41.672427467983191, 432.85376487661324, 822.14412854045338, 319.55994087503842, 

 

/* layer 2 */ 

0.049545216850991697 

 

}; 

 

static double final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Weights[] = 

{ 

 

/* layer 1 */ 

0.88001949636643217, 0.7813445002077799, 0.66160714285714306, 

0.57820336131799055, 0.54555922279406233, 0.48671875000000014, 

0.13265135539988057, 0.063342532507893345, 0.27109375000000019, 
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0.13690973565950867, 0.07803908406056452, 0.26968750000000019, 

0.87347557707777912, 0.84822320962396991, 0.6513392857142859, 

0.98663883996619739, 0.80449951517863738, 0.99218750000000022, 

0.074800382255147735, 0.07627358842395715, 0.15625, 

0.16686740327128291, 0.11296524203774094, 0.32500000000000018, 

0.12224424840266349, 0.014666965018273536, 0.2587500000000002, 

0.11937279354273123, 0.083449876929961198, 0.24726562500000016, 

0.90266611118570173, 0.91317315581412628, 0.69179687500000031, 

0.60613503715930739, 0.58954128440366893, 0.52625000000000011, 

0.03023488157198484, 0.037096292981277479, 0.069531250000000044, 

0.091447041076632818, 0.014740434101587985, 0.20312499999999989, 

0.11323025344148085, 0.070315879764301648, 0.23789062500000013, 

0.11886733219078016, 0.14142145893935953, 0.24804687500000017, 

0.97978549483876565, 0.99632654583426516, 0.98437500000000044, 

0.97635125351782681, 0.93679421197881663, 0.9833333333333335, 

0.15537182436571953, 0.091825165958080976, 0.30580357142857156, 

0.89467820741476467, 0.85594004887701269, 0.68602941176470633, 

0.13172514636378096, 0.11222389157050072, 0.27142857142857163, 

0.11738550115703261, 0.026169165361377811, 0.24296875000000007, 

0.14135367113245292, 0.13775390964918741, 0.29166666666666696, 

0.12334385249554648, 0.054292533751024684, 0.25312500000000021, 

0.1397349343438731, 0.092069271818655748, 0.28380681818181841, 

0.11708199869347258, 0.049427271467995686, 0.22678571428571434, 

0.89733788329553499, 0.80515345026421248, 0.69206730769230773, 

0.099765434341360384, 0.07696512482818095, 0.20669642857142861, 

0.11404383999691091, 0.10481257717775863, 0.23645833333333341, 

0.2222363090014936, 0.14673089077583124, 0.57220394736842106, 

0.081560927837494468, 0.042201834862384491, 0.17343750000000013, 

0.97794473547334559, 0.89063389061151366, 0.98482142857142896, 

0.069295592219054125, 0.16719624076974648, 0.16562499999999991, 

0.098339875372185581, 0.036466025210710296, 0.234375, 

0.13019465903359859, 0.087330712101353444, 0.26383928571428594, 

0.13898720438126702, 0.045232234760092763, 0.28392857142857153, 

 

/* layer 2 */ 

-0.71711342323698546, 0.17832265367821989, 0.005985601664471072, -0.033109595942199477, 

0.84987240807198583, 0.115452803129444, -0.072791851821026779, -0.0048007155053358544, 

-0.0083624363738402582, -0.036225437139248605, 0.4023036368636822, -0.10720593556903077, 

0.037884335900016775, -0.024878537966541346, 0.016076824605902519, -0.017936398886976651, 

-0.11523793830550871, 0.46497305869459221, 0.0016187470153270901, -1.4699190235098527, 

-0.027249657962703198, 0.020834882696068906, 0.02077462257335283, -0.0059608885482870556, 

-0.0010242426625730822, -0.0033580169501208159, 0.97117248331931816, -0.008667221568203598, 

0.034802842552638331, -0.010423716622230466, 0.058462654730321785, -0.43176829941306788, 
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0.034059325115211543, -0.0046489388115061774, 0.050043363062635543, 0.0039098735487411267 

 

}; 

 

static double final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[80]; 

 

/* ---------------------------------------------------------- */ 

/* 

  final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Run - run neural network final_3_bez_loze_bez_R_sit_25 

 

  Input and Output variables. 

  Variable names are listed below in order, together with each 

  variable's offset in the data set at the time code was 

  generated (if the variable is then available). 

  For nominal variables, the numeric code - class name 

  conversion is shown indented below the variable name. 

  To provide nominal inputs, use the corresponding numeric code. 

  Input variables (Offset): 

  Prom 2 - Q [As] (1) 

  Prom 3 - W [Ws] (2) 

  Prom 4 - tw [ms] (3) 

 

  Výstup: 

  Prom 1 - s3 [µm] (0) 

 

*/ 

/* ---------------------------------------------------------- */ 

 

void final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Run( double inputs[], double outputs[], int outputType ) 

{ 

  int i, j, k, u; 

  double *w = final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Weights, *t = final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Thresholds; 

 

  /* Process inputs - apply pre-processing to each input in turn, 

   * storing results in the neuron activations array. 

   */ 

 

  /* Input 0: standard numeric pre-processing: linear shift and scale. */ 

  if ( inputs[0] == -9999 ) 

    final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[0] = 0.36007292738063246; 

  else 

    final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[0] = inputs[0] * 0.00078978336242368715 + -4.8892881682554474; 
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  /* Input 1: standard numeric pre-processing: linear shift and scale. */ 

  if ( inputs[1] == -9999 ) 

    final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[1] = 0.31181489577774979; 

  else 

    final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[1] = inputs[1] * 0.00074587901842321181 + -5.059118371000225; 

 

  /* Input 2: standard numeric pre-processing: linear shift and scale. */ 

  if ( inputs[2] == -9999 ) 

    final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[2] = 0.41903846153845636; 

  else 

    final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[2] = inputs[2] * 0.0081380208333333339 + -3.2725423177083335; 

 

  /* 

   * Process radial layer 1. 

   */ 

 

  /* For each unit in turn */ 

  for ( u=0; u < 36; ++u ) 

  { 

    double diff; 

 

    /* 

     * First, calculate post-synaptic potentials, storing 

     * these in the final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts array. 

     */ 

 

    /* Initialise hidden unit activation to zero */ 

    final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[3+u] = 0.0; 

 

    /* Accumulate squares weighted sum of differences from inputs */ 

    for ( i=0; i < 3; ++i ) 

    { 

      diff = *w++ - final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[0+i]; 

      final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[3+u] += diff * diff; 

    } 

 

    /* Multiply by "threshold" (actually the deviation) */ 

    final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[3+u] *= *t++; 

 

    /* Now calculate negative exponential of PSP 

     */ 

    if ( final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[3+u] > 100.0 ) 

       final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[3+u] = 0.0; 
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    else 

      final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[3+u] = exp( -final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[3+u] ); 

  } 

 

  /* 

   * Process layer 2. 

   */ 

 

  /* For each unit in turn */ 

  for ( u=0; u < 1; ++u ) 

  { 

    /* 

     * First, calculate post-synaptic potentials, storing 

     * these in the final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts array. 

     */ 

 

    /* Initialise hidden unit activation to zero */ 

    final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[39+u] = 0.0; 

 

    /* Accumulate weighted sum from inputs */ 

    for ( i=0; i < 36; ++i ) 

      final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[39+u] += *w++ * final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[3+i]; 

 

    /* Subtract threshold */ 

    final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[39+u] -= *t++; 

 

  } 

 

  /* Type of output required - selected by outputType parameter */ 

  switch ( outputType ) 

  { 

    /* The usual type is to generate the output variables */ 

    case 0: 

 

 

      /* Post-process output 0, numeric linear scaling */ 

      outputs[0] = ( final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[39] - -0.075285904139269333 ) / 0.00020869051000266562; 

      break; 

 

    /* type 1 is activation of output neurons */ 

    case 1: 

      for ( i=0; i < 1; ++i ) 

        outputs[i] = final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[39+i]; 
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      break; 

 

    /* type 2 is codebook vector of winning node (lowest actn) 1st hidden layer */ 

    case 2: 

      { 

        int winner=0; 

        for ( i=1; i < 36; ++i ) 

          if ( final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[3+i] < final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[3+winner] ) 

            winner=i; 

 

        for ( i=0; i < 3; ++i ) 

          outputs[i] = final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Weights[3*winner+i]; 

      } 

      break; 

 

    /* type 3 indicates winning node (lowest actn) in 1st hidden layer */ 

    case 3: 

      { 

        int winner=0; 

        for ( i=1; i < 36; ++i ) 

          if ( final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[3+i] < final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Acts[3+winner] ) 

            winner=i; 

 

        outputs[0] = winner; 

      } 

      break; 

  } 

} 

 

/* ---------------------------------------------------------- */ 

/* 

  final_3_bez_loze_bez_R_sit_25RunPadded - network final_3_bez_loze_bez_R_sit_25 

 

  inputs - the input variables, in the same number and order 

  as in the data set at the time the code was generated. 

  This alternative routine is useful if you want a consistent 

  interface for your generated routines, so that the number 

  and order of variables is the same for all of them. 

  Variables (ones used as inputs marked thus *): 

  0) Prom 1 - s3 [µm] 

  1) Prom 2 - Q [As] * 

  2) Prom 3 - W [Ws] * 

  3) Prom 4 - tw [ms] * 
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  Výstup: 

  Prom 1 - s3 [µm] (0) 

 

*/ 

/* ---------------------------------------------------------- */ 

 

void final_3_bez_loze_bez_R_sit_25RunPadded( double inputs[], double outputs[], int outputType ) 

{ 

  double in[3]; 

 

  /* Copy inputs */ 

  in[0]=inputs[1]; 

  in[1]=inputs[2]; 

  in[2]=inputs[3]; 

 

 

  /* Run the network */ 

  final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Run( in, outputs, outputType ); 

} 

 

 

/* 

  Test harness. Compile including this main() procedure, as 

  a windows console program or a DOS program, to interactively 

  test that the software functions as expected. 

*/ 

 

int main(void) 

{ 

  int i, outputType=0, noOutputs=1; 

  double inputs[3], outputs[3]; 

 

  /*printf( "\n\nfinal_3_bez_lože_bez_R_sit_25 test harness program. Enter inputs below\n" ); 

  printf( "Nominal variables should be numbered starting at 1 (0 for missing)\n" ); 

  printf( "(e.g. if an input is Gender={male,female}, enter 1 for male, 2 for female)\n" );*/ 

   

  printf("\n  **** Predikce vystupni promenne s3 na zaklade trech vstupnich promennych. **** \n\n"); 

 

  /* Infinite (user-breakable) loop for repeated tests */ 

start_of_loop: 

  while ( 1 ) 

  { 
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         printf( "\n  Zadejte hodnotu vstupni promenne 1 = Q   [As] \n" ); 

           printf( "\n  Zadejte hodnotu vstupni promenne 2 = W   [Ws]  \n" ); 

           printf( "\n  Zadejte hodnotu vstupni promenne 3 = tw  [milisekunda]  \n" ); 

           printf("\n********************************************************************\n\n\n"); 

    /* Get the input pattern */ 

    for ( i=0; i < 3; ++i ) 

    { 

     /*printf("\n********************************************************************\n");*/ 

      printf( "  Zadej hodnotu vstupni promenne %d: ", i+1 ); 

      scanf( "%lg", & inputs[i] ); 

 

      /* Check for sub-menu */ 

      if ( inputs[i] == MENUCODE ) 

      { 

        printf( "Control menu. Select output style, or exit:\n" ); 

        printf( "0. Normal output style (output variable)\n" ); 

        printf( "1. Output layer activations\n" ); 

        printf( "2. Codebook vector (usual only for Kohonen networks\n" ); 

        printf( "3. Winning hidden neuron (ditto only Kohonen)\n" ); 

        printf( "4. Exit program\n" ); 

        printf( "> " ); 

        scanf( "%d", & outputType ); 

        if ( outputType < 0 || outputType > 3 ) 

        { 

          printf( "\nBye.\n" ); 

          return 0; 

        } 

        else 

        { 

          /* Determine how many outputs there are to display (depends on 

           * output type) 

           */ 

          switch ( outputType ) 

          { 

            case 0: 

              noOutputs = 1; 

              break; 

 

            case 1: 

              noOutputs = 1; 

              break; 

 

            case 2: 
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              noOutputs = 3; 

              break; 

 

            case 3: 

              noOutputs = 1; 

              break; 

          } 

          goto start_of_loop; 

        } 

      } 

    } 

 

    /* Run the neural network */ 

    final_3_bez_loze_bez_R_sit_25Run( inputs, outputs, outputType ); 

 

    /* Display the output of the neural network */ 

    printf( "\n\n  Vystup neuronove site:  \n" ); 

 

    for ( i=0; i < noOutputs; ++i ) 

    { 

      printf( "  Vystup s3 [mikrometr] %d: ", i+1 ); 

      printf( "%g\n", outputs[i] ); 

      printf( "\==================================\n\n" ); 

      /*printf( "Output %d: ", i+1 );*/ 

      /*printf( "%g\n", outputs[i] );*/ 

    } 

 

    /*printf( "\nEnter next input pattern (for control menu inc. exit, enter %d for any input):\n", MENUCODE );*/ 

      printf( "\n  Zadej dalsi hodnotu vstupu, nebo pro vstup do control menu zadejte %d:\n\n", MENUCODE ); 

    printf( "\========================================================================\n" ); 

    printf( "\========================================================================\n" ); 

  } 

 

  return 0; 

} 


