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Abstrakt: 

 

Téma: Diagnostika průmyslových systémů 

 

 Práce se zabývá spolehlivostí diagnostiky vakuových vývěv. Jejím cílem je přinést 

informaci o efektivitě procesu testování a doporučit nové testovací limity. 

 Práce popisuje velice komplexní problematiku proto bylo nezbytné uchopit teoretické 

znalosti z několika oborů – neuronové sítě, spolehlivost, diagnostika, programování, snímače, 

technické vlastnosti a aplikace testovaného produktu.  

 Teoretická část je rozdělena do logických celků. Nejprve jsou popsána obecná fakta a 

odůvodnění proč je diagnostika v průmyslu tak důležitá. Poté jsou teoretické vlastnosti 

vztaženy ke konkrétnímu testovacímu procesu. Tento proces je tvořen prvky: vývěva, testovací 

stanice, snímač. Tyto prvky jsou podrobně popsány a analyzovány. 

Praktická část práce se zabývá již samotným způsobem testování a hraničními limity, 

které klasifikují shodný a neshodný produkt. Na základě velkého objemu testovacích dat byl 

vytvořen pomocí neuronových sítí model pomocí, kterého dojde ke zpřesnění klasifikace. 

Výstupem práce je okenní aplikace díky, které je možno porovnat stávající výsledky 

testování s nově vytvořeným a doporučeným testováním. 

Byl tedy vytvořen diagnostický program, který umožní analyzovat nastavení testovacích 

limitů, a který bude neustále aktualizován s každým vyrobeným produktem pro maximální 

přenost. 

  

 

Klíčová slova: 

Spolehlivost, diagnostika, stabilita, způsobilost, vakuum, vývěva, neuronové sítě, 

programování C, programování C# 
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Abstract: 

Topic: Diagnosis of industrial systems 

  

 The thesis deals with the reliability of the vacuum pump diagnostics. Its goal is to 

provide information about test effectiveness and recommend new test limits. 

The thesis describes very complex field, so it was necessary to grasp the theoretical 

knowledge from several fields - neural networks, reliability, diagnostics, programming, sensors, 

technical characteristics and applications of the tested product. 

The theoretical part is divided into logical units. First, the general criteria and reasons 

why industrial diagnostics are important are described. Then, the theoretical characteristics are 

specific to the test process. This process consists of: vacuum pump, test station, sensor. These 

elements are described and analyzed in detail. 

The practical part of the thesis deals with the actual testing method and the boundary 

limits, which classify the same and the non-conforming product. Based on a large volume of 

test data, it was created using neural networks using a model that specifies the classification. 

The output of the work is a window application that makes it possible to compare 

existing test results with newly created and recommended tests. 

A diagnostic program has been developed to analyze the test limits settings, which will 

be updated on a daily basis for each product produced for maximum transmission. 

 

Keywords: 

Reliability, diagnostics, stability, eligibility, vacuum, vacuum pump, neural network, 

programming C, programming C# 
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Seznam zkratek 

Push production – výroba v tlaku (charakteristické pro masovou produkci) 

Pull production – výroba v tahu (charakteristické pro zakázkovou výrobu) 

Just in time – produkce „právě v čas“ (vše je děláno ve správný okamžik) 

Six Sigma – moderní koncept pro snižování variability výroby 

GUI – grafické uživatelské prostředí 

MTTR – střední doba údržby 

TTR – doba trvání údržby 

MLP – vícevrstvá perceptronová síť 

RBF – síť radiálních jednotek 

SOFM – Kohonenova síť 

PNN – pravdepodobnostní síť 

GRNN – regresní síť 
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1. Úvod 

 

V současné době jsme svědky rychlé proměny trhu. Trh je nyní nasycen a je tak 

upouštěno od masové výroby a s ní spojeném systému v tlaku (push system). Nyní je kladen 

důraz na variabilitu produktů, s čímž je spojený neustály vývoj nových produktů či služeb, 

flexibilu celé organizace, omezení všech typů plýtvání, fungování právě včas (just in time) na 

všech úrovních a po všech stránkách organizace. 

 Nezbytnými nástroji pro udržení ziskovosti firmy je štíhlost v kombinaci s konceptem 

Six Sigma. Tímto propojením dojde k eliminaci 8 typů plýtvání, stabilitě a způsobilosti celé 

výroby, jež je předpokladem pro nastartování procesu neustálého zlepšování. V důsledku tlaku 

na snižování nákladů je usilováno o excelentní procesy, kde nevznikají odchylky od výroby, 

což se projevuje ústupem kontrolních činností (vstupní inspekce, mezioperační inspekce, 

výstupní inspekce). Tento moderní postoj vychází z faktu, že kvalita se nekontroluje, ale kvalita 

se vyrábí. Nejvýznamnějším faktorem, který působí odchylky od výroby je lidský faktor. Tedy 

výroba jen s minimální kontrolou kvality může fungovat jen pokud se jedná o automatizované 

pracoviště, kde lidský faktor téměř nezasahuje. 

 Pokud výrobní linky nejsou automatizované tak lidský faktor zde hraje velice 

významnou roli. Proto je důležité dbát na kontrolní činnost. Jedním z nejdůležitějších způsobů 

kontrol produktu jsou diagnostické stanice, do kterých je vývěva napojena a je testována na 

několik charakteristik. Předmětem této práce je právě spolehlivost diagnostiky a rozhodnutí 

zdali je současná výstupní kontrola dostačující, či nikoliv. 

 Za účelem snížení počtu neshodných produktů, které opouštějí výrobní závod je 

provedeno několik analýz. Zejména je práce zaměřena na výstupní kontrolu hotového produktu. 

Tato kontrola je prováděna pomocí testovacích stanicích. Práce analyzuje spolehlivost 

diagnostiky testovacích stanic. Pokud by tyto stanice nebyly spolehlivé, mělo by to kritické 

důsledky pro spokojenost zákazníků s kvalitou produktů. 

 Testovací stanice ukládají veškeré průběhy testů. Tyto záznamy jsou naprosto klíčové 

pro veškeré analýzy. Pomocí těchto záznamů je možné definovat trend jednotlivých symptomů, 

ověřit spolehlivost jednotlivých testovacích stanic nebo využít dostupná data k vytvoření 

modelu, který reprezentuje neshodný produkt a pomocí neuronových sítí ho zpřesnit, aby 

dokázal přesně klasifikovat i skryté vady produktu. 
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 V rámci této práce se nepracuje pouze se záznamy neshodných produktů, ale i s těmi, 

které byly klasifikovány jako dobré, ale v rámci záruční doby byly reklamovány. Právě tato 

množina byla klíčová pro sestavování neuronové sítě. 

 Cílem práce je vyvinout testovací algoritmy, které budou přesněji klasifikovat shodný 

nebo neshodný produkt. Tyto algoritmy budou zakomponovány do softwarové aplikace, jež 

bude nahrána do testovacích stanic. 
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2. Druhy plýtvání - MUDA 

 V dnešní nasycenosti trhu se setkáváme s četnou konkurencí téměř v každém 

výrobním odvětví. Pro trvalou ziskovost výrobní společnosti se stává bazálním snižování 

nákladů na výrobu. To má za následek implementaci štíhlé výroby a neustálou optimalizaci jak 

výrobních tak i nevýrobních procesů. Průmyslový experti klasifikovali plýtvání do několika 

skupin. Tyto kategorie budeme hledat jak ve výrobních procesech tak v nevýrobních jako je 

administrativa, sdílení informací a práci s nimi.  

 

1.1 Nadprodukce 

S nadprodukcí jsou spojeny veškeré ostatní typy plýtvání. Pokud vyrábíme více 

produktů než je požadováno pohybujeme se tak ve své podstatě v průmyslovému systému 

v tlaku. S tímto systémem je spojeno významné riziko v nejistotě odbytu již vyrobených 

produktů. Vázaný kapitál v rozpracované výrobě. Náklady spojené na skladování a nutné 

procento logistických a skladovacích chyb, které opět zvyšuje náklady. V řadě japonských 

učebnic, zabývajících se průmyslovým inženýrstvím je plýtvání typu nadprodukce označováno 

jako „průmyslový zločin“. 

 

1.2 Čekání 

Čekání je druh plýtvání, který vidíme, čeká-li stroj na člověka, nebo člověk na stroj. 

V ideálním případě je kapacita strojů a dalších zařízení vytížena na 100%. Ve strojích je vázán 

často nemalý kapitál a podnik usiluje o jeho návratnost pomocí maximální vytíženosti. Nutností 

je dbát na korektní údržbu a veškeré činnosti spojené s hladkým chodem zařízení pro 

maximalizaci životnosti. Vzhledem k obnovovacím činnostem a údržbě se vytíženost nemusí 

pohybovat vždy na 100%, zejména při nepřetržitém provozu. 

 

1.3 Transport 

Při navrhování pracoviště je nutností počítat s tokem materiálu a snažit se konstruovat 

takové pracoviště, které bude pohybovat s materiálem co nejméně a účelně. To se týká ne jen 

hotových produktů, ale také rozpracované výroby, doplňování materiálu do výrobní linky. 

Navrhování pracoviště také bere v úvahu potenciální kolize vzhledem k vytíženosti určitých 
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tras. Na místě jsou pak světelná označení pro zpřehlednění transportních drah. Každý pohyb 

materiálu je činnost nepřidávající hodnotu a zároveň je rizikem pro neopatrnou manipulaci, 

která může vést k poškození materiálu. 

 

1.4 Pohyb 

Zbytečné pohyby jsou veškeré neúčelně vykonávané pohyby. Typicky se jedná běžnou 

praxi v řadě výrobních firem, kde operátor „postává“ nebo „bloumá“ po pracovištích, na 

kterých nemá pracovní povinnost. Na druhou stranu je potřebné vyvážit určitou dávku lidskosti 

a pochopení pro pracovníky, jež pracují v mnohdy tvrdém výrobním prostředí. 

Dalším místem, kde se setkáváme se zbytečnými pohyby mohou být nezoptimalizované 

pracovní postupy. Sled výrobních operací je možno například realizovat v opačném pořadí a 

tím odpadne zbytečný pohyb v podobě předávaní rozpracovaného produktu na vedlejší 

pracoviště. 

 

1.5 Neužitečné operace 

Neužitečné operace lze chápat ve své podstatě jako, kterákoliv výrobní část procesu, o 

kterou zákazník nestojí a tím pádem není ani ochoten za ni zaplatit. V této roli sehrává klíčovou 

roli management jakosti, který má za úkol přenést požadavky zákazníka do výroby a na těch 

poté trvat. Například pokud nestojí zákazník o leštěný povrch výrobku tak proces leštění by měl 

být z výrobního procesu co nejdříve odstraněn, protože je plýtváním. 

Zároveň je běžné procházet veškeré procesy a sledovat jak jsou na sebe napojeny, který 

výstup a jakým způsobem je předáván na vstup následujícího procesu. Právě na těchto 

rozhraních bývá nejvíce příležitostí ke zlepšení. Zkušený procesní inženýr tyto příležitosti vidí 

a je schopen napojovat na sebe jednotlivé výrobní procesy efektivněji, což má za následek 

redukci zbytečných operací. 

 

1.6 Přezásobení 

Tento typ plýtvání je mnohdy úzce spojen s typem plýtvání z nadprodukce. Důvodem 

proč výrobní podniky tolerují toto přezásobení je neoptimálná úroveň vztahu dodavatel – 
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výrobce. Pokud je zde silná vazba a oboustranná podpora je zde pouze nepatrná šance pro 

neočekávatelné stavy výroby, které by se dotkly včasnosti dodávek. 

Podniky tedy plýtvají skladovacími prostorami, režijními náklady na udržení 

konstantních skladovacích podmínek, dodatečná manipulace při zahlcení skladu a v neposlední 

řade je zde riziko poškození při nepřehledné situaci ve skladu. 

Dlouhodobě jsou evidovány zákaznické objednávky a proto lze statisticky predikovat 

plán objednávek do budoucna. Na základě tohoto modelu je udržován nejnižší možný zásobový 

stav hotových produktů. Tato zásoba je ve své podstatě odrazem minulých, již realizovaných 

objednávek pro danou periodu. 

 

1.7 Defekty 

Defekty jsou z hlediska managementu kvality nejzásadnějším typem plýtvání, jehož 

důsledky jsou vícevrstvé. V prvé řadě výrobní čas, který strávíme zhotovením vadného 

produktu je plýtvání. S tím je spojen celý proces řízení neshodného dílu, který je detailně 

popsán ve směrnici ISO 9001:2015. Mezi základní úkony v řízení procesu neshodného 

produktu patří separace, označení, karanténa, testování. V horším případě opustí vyrobený 

neshodný díl výrobní podnik a dostane se až ke koncovému zákazníkovi. V tuto chvíli se tyto 

defekty stávají velice nákladným problémem, protože již čelíme možnosti ztrátě dobrého jména 

firmy a odbytu produktů, jež nabízí. 

 

1.8 Lidský potenciál 

Moderní firma, která má ambice přetrvat na trhu a vybudovat dobré jméno by neměla 

opomíjet rozvíjení zaměstnanců. Vedoucí pracovníci by měli objektivně hodnotit práci svých 

podřízených a mapovat jejich slabé a silné stránky. Rozvíjet slabé stránky pomocí odborných 

školení či pracovních úkonů šité na míru. Tímto způsobem je možné vychovat vlastní 

odborníky, kteří budou dělat kariéru v rámci jednoho podniku bez zbytečných přeskoků do 

druhých firem. Tito experti pak v sobě uchovávají celou historii podniku a znají „jak se co 

dělá“, což jim pomůže rozhodovat se účelně a ekonomicky. 
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1.9 Plýtvání v administrativě 

 Stejně tak je nezbytné optimalizovat výrobní procesy tak je důležité nezapomínat 

na ty nevýrobní jako je například administrativa. V podstatě veškeré typy plýtvání, se kterými 

se setkáváme při výrobě můžeme vidět i při administrativě. 

 Běžnou praxí je reportování řady ukazatelů, které nenesou žádnou přidanou 

hodnotu v procesu rozhodování. Stejně tak jako reportování lidem, kteří s danými daty 

nepracují. Dostáváme se do fáze, kdy zahlcujeme pracovníky objemem dat, které nejsou účelné 

vzhledem k jejich aktuální vykonávané pracovní pozici. 

 Stejně tak jako průmyslový inženýr navrhuje pracoviště a zohledňuje 

materiálový tok tak stejně pečlivě je nutné navrhnout komunikační kanály, kterými si budou 

jednotlivý pracovníci a jednotlivé oddělení předávat efektivně informace. 

 Běžně se stanovují místa v centru podniku, kde je buď papírová nebo digitální 

tabule s aktuálními relevantními ukazateli. Toto shromaždiště informací je využíváno jako 

místo pro „stand-up“ porady. Přínosem je, že během čtvrt hodiny se předá dostatek informací, 

který umožní pracovníkům pracovat na přiděleném úkolu bez nutnosti doptávání se na 

doplňující informace. 
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3. Cyklus produktu 

 

3.1 Montáž vývěvy 

Samotná tvorba produktu je naprosto klíčová, hodnotu přidávající činnost. Proto je tento 

proces regulován, monitorován, vyhodnocován a především neustále zlepšován. Je zde celá 

řada podpůrných procesů, jež mají za úkol snížit riziko vzniku potencionálních odchylek od 

procesu, zkrátit sledovanou dobu montáže, ale zároveň neohrozit soustředěnost a vytíženost 

jednotlivých operátoru. Dále zjednodušit proces montáže, aby nebyl fyzicky náročný a 

spolehlivě splňoval požadavky ergonomie a bezpečnosti práce. 

 Je zde vyvíjen impozantní tlak na inovace, co se týče montážních pistolí a 

specializovaných přípravků. Veškeré nástroje musí být zkalibrovány a evidovány úsekem 

metrologie. Jsou využívány moderní utahovací pistole s jemným dojezdem pro eliminování 

přetáhnutí momentu síly. Pravidelně jsou realizovány tlakové zkoušky, které ověřují funkci lisů 

a přípravků.  

Prostředí je vybaveno moderním osvětlením, které operátory neoslňuje, ale zárověň jim 

svítí na montovaný produkt, aby měli skvělý pozorovatelský úhel, pro zachycení případných 

odchylek od standartu kvality. Práce probíhá v rukavicích pro zabránění přenosu potu na kov, 

který by zapříčinil degradaci korozí, jež se projeví až po čase.  

Skladování jednotlivých dílů je realizováno pomocí úložných binů s průhlednou 

krytkou. Krytka zabrání případné kontaminaci dílů prachovými částicemi. Biny jsou plněny dle 

kanbanového systému. Je zde kladem maximální důraz na čistotu, protože i nepatrné smítko 

může způsobit vadu produktu. 

Při zaškolování nového operátora je využita tak zvaná zkušební linka, kde má možnost 

nový operátor poprvé vyzkoušet jednotlivé utahovací pistole, přípravky a montáž nanečisto. 

Tento operátor je několik dnů sledován, zpravidla dva týdny a ve chvíli, kdy začne dosahovat 

spolehlivých výsledků v čase, který odpovídá aktuálnímu taktu na dané lince, je puštěn do ostré 

montáže. Každá operace při montáži má své identifikační číslo, stejně tak jako příslušný 

operátor. To umožňuje zpětně dohledat kde se stala chyba, pokud je potvrzeno, že šlo o 

odchylku od procesu montáže. Jako nápravné opatření je supervize při montáži zkušenějším 

technikem na zkušební lince. Po ověření správnosti montáže se příslušný operátor vrací na své 

původní stanoviště. 
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3.2 Dodavatelé 

Naprosto zásadní pro proces výroby je dostávat dodávané díly v rámci požadované 

specifikace. Vakuová vývěva není jednoduchý produkt. Skládá se z mnoha odlišných dílů, dle 

produktu se pohybujeme kolem čísla 100 až 200 montážních dílů, které je nutno smontovat. 

Vše musí proběhnout správnou metodou, ve správný čas v návaznosti na předchozí procesy. 

Vzhledem k velmi vysokému počtu montovaných dílů je zde i velký počet dodavatelů, kteří 

mají celou řadu svých subdodavatelů. Tento celý dodavatelský řetězec je řízen úsekem 

dodavatelské kvality, která používá veškeré dostupné techniky pro rozvod dodavatelských 

vztahů, aby se tak předcházelo problémovým situacím. 

Při zjištění odchylky od požadované specifikace je nutno implementovat nápravná 

opatření ne jen u dodavatele, ale i ve výrobním podniku. Zejména pokud se jedná o vadu, která 

se dostala k finálnímu zákazníkovi, který tuto vadu reportuje, je nutné posílit jak prevenci 

opakování této chyby, tak i detekci.  Tento proces je komplikovaný, protože musí proběhnout 

napříč celým výrobně-dodavatelským řetězcem, což bývá mnohdy mezikontinentální 

záležitost. Díky časovému posunu je nezbytné naplánovat společná jednání ve vhodný čas, aby 

se mohli zúčastnit veškeré zainteresované strany.  

Veškeré hlášené odchylky od procesů nebo reklamace jsou evidované v centrální 

databázi, která je sdílena s klíčovými dodavateli pro rychlý přenos informací. Databáze je 

pravidelně aktualizována a analyzována za účelem předejití negativních trendů. 

 

3.3 Testování finálního produktu 

Nedílnou součástí výrobního procesu je výstupní testovaní hotového produktu. 

Důvodem je verifikace splnění požadovaných standardů, jež jsou nastaveny. Každý hotový 

produkt je testován na specializované testovací stanici, která má za úkol přesně nasimulovat 

možné podmínky chodu vývěvy. Realizované testování má několik různých charakteristik. 

V prvé řadě jde především o schopnost čerpat medium, v našem případě vzduch, podle přesně 

definovaných rovnic. Důležitý je stupeň dosaženého vakua. Tato charakteristika je 

monitorována ne pouze podle finálního výsledku, ale je zde kladem velký důraz na časový 

průběh čerpání a drobné odchylky od ideálního průchodu testem. 
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Mezi další testované charakteristiky patří ověření chodu pumpy při různých 

nastaveních, jež umožňuje integrované rozhraní vývěvy. I zde je opět důležitý průběh, nikoliv 

jen koncová hodnota.  

Vývěvy jsou testovány akcelerometrem, který je připojen přímo na produkt a tvoří tak 

ve fázi testovaní jednu integrovanou jednotku. To zajistí spolehlivé determinování vibrací na 

celém spektru frekvencí po celou dobu výstupního testování. Tento akcelerometr je zapojen do 

specializované testovací stanice, kam jsou výsledky ukládány. 

Posledním testem je test celkové hlučnosti produktu. Tato hlučnost se skládá ze dvou 

základních faktorů. A tím jsou vývěva a motor. Každá jednotka má svoji hlučnost, která se mění 

při změnách teplot, různých otáčkách a při celkovém nastavení vývěvy. Běžná praxe je, že 

samostatný otestovaný motor na úroveň hluku projde testem s klasifikací „ideální průchod“, 

tedy přesně na nominální hodnotě specifikace, ale při zapojení motoru do systému produktu 

dojde k rapidnímu zvýšení hladiny hluku. 

Výstupní testovací kontrola musí být flexibilní prvek výrobního řetězce. Je nutno 

reagovat na aktuální vývoj nekvality, který je reportován jak zákazníky, tak interními 

kontrolami. Takto flexibilní testování umožňuje zavčas nastavit parametry testů tak, aby 

pokryly nové, doposud neobjevené vady. Často se bavíme o tak zvaných „okamžitých 

opatření“, která reagují na aktuální změnu kvality. Tato opatření jsou pouze dočasná a při 

implementaci nápravných opatření a preventivních opatření se tato dočasná opatření ruší. Pro 

rentabilitu je totiž nezbytné sledovat dobu testování hotových produktů. Proces testování je sice 

zásadní nástroj pro verifikaci shody požadavků s realným výstupem, ale je to činnost 

nepřidávající hodnotu (non value added). Proto je důležité testy nastavovat účelně a cíleně dle 

ozkoušených simulací.  

 

3.4 Expedice k zákazníkovi 

Expedice je proces neméně důležitý než předcházející výrobní procesy. Stejně tak jako 

je klíčové dodat produkt, který je v souladu se zákazníkovým očekáváním, tak je stejně důležité 

dodat produkt včas. A zde je nutné dodržet přesný, zákazníkem stanovený termín dodání. 

Protože dodávky před termínem i po termínu jsou stejně špatně. Pokud dodáme zboží po 

termínu, bude zákazníkovi náš produkt chybět, aby mohl poskytovat služby, jež realizuje. Často 

se jedná o podpůrný prvek výrobních procesů, které pro svoji hladkou funkci vyžadují určitý 
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stupeň vakua. Dodáme li zboží dříve než je potřeba vznikne plýtvání na straně zákazníka, které 

je spojeno s náklady na skladování většího objemu zboží. Japonský, dnes dobře známý termín 

i v Evropě „muda“, neboli plýtvání. 

Pro rentabilitu dnes řada výrobních firem, především těch v řetězci automotive, pracuje 

se systémem v tahu a tím je často just in time. Tento průmyslový pohled pracuje především s 

možnostmi ušetřit eliminováním zbytečného plýtvání.  

Hotové produkty jsou posílány do distribučních center, jejichž smyslem je pokrýt 

produktem danou oblast trhu. Mimo expedování hotových produktů se expedují i jednotlivé 

díly, ze kterých se vývěva skládá. Tyto zásilky míří do servisních center, kde probíhají lehké 

opravy dle standardních servisních prohlídek. 

Čím lépe dokážeme predikovat zákaznické objednávky, tím rentabilnější dopravu 

můžeme realizovat. Stojí proti sobě levnější doprava po vodě a dražší letecká doprava. 

Posíláme-li zásilku lodí, musíme počítat s tím, že dodací lhůta se bude pohybovat výrazně výše, 

než dodací lhůta při letecké dopravě. Běžnou praxí při realizaci plánu expedice je kombinací 

obou zmíněných variant pro splnění požadavku doručovací doby zákazníka a zároveň pro 

nejvíce úsporné řešení z hlediska nákladů na dopravu. 

Doprava zásilky finálnímu zákazníkovi je sám o sobě nevýrobní proces, který je stejně 

jako ostatní výrobní procesy stejně rizikovým z hlediska kvality. Je nutné rozvíjet klientské 

vztahy ne jen na straně dodavatel-výrobce, ale  dbát i na výrobce-dopravce. Dopravce nese 

stejnou zodpovědnost jako každý článek dodavateleského řetězce, nebo samotný výrobní 

podnik. Pokud totiž nedodá zboží v domluvený termín, výrobní firma tak ztrácí dobrou pověst 

i když chyba nebyla na její straně. To se odrazí na snížení loajality zákazníka, který si 

v budoucnu bude hledat jinou společnost ve spektru konkurence. 

Druhou chybou, která se může stát na straně dopravce je poškození zásilky a dodání této 

poškozené zásilky. Zákazník tak obdrží sice zavčas svoji objednávku, ale v nepřijatelném stavu. 

To má za následek jak ztrátu loajality tak velké časové plýtvání, protože zákazník až u svých 

dveří zjistil, že zboží, které měl v úmyslu ihned použít, již použít nemůže a nezbývá mu než 

vystavit druhou objednávku. 

Na základě zkušeností s doručováním zásilek a na základě destruktivních simulačních 

testů hotových produktů bylo stanoveno optimální balení. Toto balení je děláno robustně 
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natolik, že i nestandartní přeprava nebude v drtivé většině problém, který by zapříčinil sníženou 

spokojenost zákazníka. 

 

3.5 Aplikace vývěvy u zákazníka 

Instalace vakuové vývěvy bývá zpravidla komplikovaný proces. Produkt bývá 

instalován do různorodých aplikací skládající se z mnoha podsystému. Není výjimkou, že je 

zapotřebí sériové zapojení několika vakuových vývěv různých typu pro dosažení požadovaných 

vlastností. 

Zákazník má buď možnost instalovat produkt bez odborné asistence firemního technika, 

nebo může zažádat přímo o profesionální zásah odborníka, jež má se zapojováním vývěv do 

systému bohaté zkušenosti. V obou případech je naprosto zásadní držet se manuálu a nedělat 

nic jinak než uvedeno v oficiálním přiloženém manuálu. 

Klíčový bývá i prvotní výběr vakuové vývěvy, kterou chce zákazník použít do své 

aplikace. Není výjimkou, že zákazník nijak nespecifikuje své požadavky ba dokonce nevyužije 

odborný bezplatný servis v oblasti poradenství a rovnou zakoupí produkt, který mu později 

nemůže vyhovovat. Příkladem může být zakoupení a nainstalování vakuové vývěvy do 

chemicky agresivního prostředí i přes to, že je jasně deklarováno, že zmíněná vývěva je určena 

pouze pro čerpání vzduchu. V takovém případě může dojít v krátkém čase k rozpuštění těsnění, 

které plní klíčovou v roli v procesu čerpání. 

 

3.6 Reklamace produktu 

Z pohledu výrobní firmy, která analyzuje zákaznickou spokojenost s jejich produkty 

jsou data o aplikaci na straně zákazníka velmi důležitá. Při řešení případné zákaznické 

reklamace je nutné znát detaily. Specialista reklamací se bude ptát zejména na sériové číslo 

produktu, aby bylo možno ověřit, ve kterém závodě byl stávající produkt vyroben a především 

kdy. Poté je zjištěno přesně místo a datum, kdy a kde byl daný produkt vytvořen a tím začíná 

prvotní analýza reklamace. 

Prvotní fáze analýzy stávající reklamace je sběr dat. Dojde k postupnému porovnávání 

databáze interních chyb se zmíněným datem výroby reklamované vývěvy. Již tento bod může 

v kombinaci s uvedeným symptomem poskytnout základní informaci o charakteru problému. 
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Reklamovaná vývěva je poslána do výrobního závodu, kde je pod laboratorními 

podmínkami rozebrána na jednotlivé díly. Pod dohledem zkušených odborníku dojde k analýze 

každého dílu a následnému vyhodnocení.  

Špičkové technologie umožňují preventivní ověření materiálového složení každého 

komponentu produktu. To vše se děje v reálném čase během demontáži vývěvy. 

Nashromážděné výsledky jsou předány oddělení kvality, která vyhodnocuje optimální zásah do 

reklamačního řízení. I přes to, že drtivá většina reklamovaných produktů vzniká nevhodnou 

aplikací nebo instalací na straně zákazníka, pokud by došlo k reklamaci poukazující na interní 

chybu, byl by do řešení okamžitě vtáhnut celý dodavatelský řetězec. To je zachyceno na Obr. 

1. 

  

Obr. 1 Schéma procesu výroby a nápravných akcí při reklamačním řízení 

     Zdroj: vlastní zpracování 
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4. Spolehlivost a klasifikace poruch 

 

4.1 Spolehlivost a diagnostikovatelnost 

Slovo spolehlivost je stanovena definicí v normě ČSN ISO 84022 a ČSN IEC 50 (191) 

jako spolehlivost je termín pro popis pohotovosti a činitelů, které ji ovlivňují tj. 

bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby. 

 

 Diagnostikovatelnost: 

Diagnostika ani diagnostikovatelnost nejsou normované pojmy v normách ČSN IEC, 

přesto jsou v praxi průmyslovch podniků rozšířeny. Diagnostikovatelnost objektů, tak chápeme 

ve smyslu jeho testovatelnosti, to znamená vlastnost objektu popisující do jaké míry může být 

objekt kompletně a efektivně otestován. [18] 

 

Udržovatelnost: 

Udržovatelnost (maintainability) je vlastnost objektu za určitých podmínek udržet svůj 

aktuální stav nebo se do něj navrátit, aby mohl splňovat očekávanou funkci. Předpokladem je 

provádení stanovené údržby (Obr. 2). [23] 

Základním kvantitativním ukazatelem udržovatelnosti a zajištěnosti údržby je střední 

doba údržby/opravy MTTR 

 

kde n je počet údržeb/oprav objektu a TTRi je doba trvání údržby/opravy i-tého objektu. 
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Obr. 2 Graf  procesního schématu údržby. 

Zdroj: Česká společnost pro jakost. Udržovatelnost a zajištění údržby [online]. 1.12.2014. [cit. 

2018-02-13]. Dostupné z: 

http://www.csq.cz/fileadmin/user_upload/Spolkova_cinnost/Odborne_skupiny/Spolehlivost/S

borniky/sbornik58.pdf 

 

Životnost: 

je schopnost výrobku být ve stavu schopném plnit požadovanou funkci v daných 

podmínkách, v daném časovém okamžiku nebo v daném časovém intervalu za předpokladu, že 

jsou zajištěny požadované vnější prostředky. [23] 

Její hodnota se určuje jako: 

- střední hodnota technického života 

 
 

kde je ζ náhodná veličina reprezentující dobu do mezního stavu. 

 
kde α-kritická hodnota náhodné veličiny je udávána v procentech a je značena γ 

 

Ukazatel Tγ reprezentuje gamaprocentní život a je dán 
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 Hodnoty γ je nezbytné vybírat z předdefiinové posloupnosti 99,99 - 99,9 - 99,0 - 95 - 

90 - 80 - 65.  

Např. pro T80 platí R(T80) = 0,8 vyjadřuje, že přibližně 80 % objektů souboru nedosáhne 

mezního stavu do doby T80.  

Bezporuchovost: 

Bezporuchovost (reliability) je schopnost objektu plnit požadovanou funkci v daných 

podmínkách a v daném časovém intervalu. 

 Pro výpočet se používá vzorců níže. Proměnné, se kterými se pracuje jsou 

označeny a zavedeny [1]: 

N počet prvků souboru 

N(t) objekty, co pracovali do doby t bez poruchy 

B(t) objekty, u nichž nastala porucha v čase t 

R(t) bodový odhad  

F(t) pravděpodobnost poruchy 

f(t) hustota poruch 

λ(t) intenzita poruch 

 

Počet objektů v testovacím souboru N je součtem objektů, co pracovali do doby t bez 

poruchy N(t) a objektů, u kterých jsme zaznamenali v čase t poruchu B(t). Platí: 

 

Bezporuchovost lze počítat jako podíl objektů, u kterých porucha nenastala N(t) vůči 

všem objektů v souboru N. Jedná se, ale o bodový odhad R(t), který je stanoven časovým 

intervalem  <0, t> Platí: 
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Stejným způsobem určímě statisticky pravděpodobnost F(t) v časovém intervalu <0, t>. 

 

Určujeme li spolehlivost je využíváno hustota poruch f(t) a intenzita poruch λ(t). Při 

statistických odhadech ukazatelů f(t) a λ(t). Představíme-li si časovou osu hledáme shluky bodů 

na časové ose, proto zaznamenáváme počet objektů ΔB(ΔT), u nichž nastala porucha v krátkém 

čase ΔT po době t. 

 

Ze vzorce vyplývá, že hustota pravděpodobnosti poruch vyjadřuje počet objektů, u nichž 

došlo k poruše v krátkém časovém intervalu ΔT po době t. Bodový odhad intenzity poruch je: 

 

 

Spolehlivostní testy můžeme rozlišovat podle několika kritérií: 

Časová náročnost 

Pokud je zkouška ukončena před poruchou testovaného objektu je nazývána jako 

zkouška zkrácená. Je li testování realizováno do doby než dojde k poruše objektu, zkouška je 

označována jako dlouhodobá. 

Dlouhodobá zkouška může být laboratorní simulace reklamované vývěvy, kde se 

technik snaží nasimulovat aplikaci koncového zákazníka a zopakovat vadu pro ověření 

reklamace. 

Krátkodobá zkouška spolehlivosti může být realizována jako dočasné opatření pro 

zostření výstupní kontroly finálního produktu pokud je zde důvod domnívat se, že riziko 

poruchy se pohybuje za běžnou dobou testování. [1] 

Místo realizace 

Laboratorní zkouška má výhodu v přesném sledování požadovaných parametrů 

v rozsahu, jež je relevantní. Nevýhodou je, že laboratorní zkouška nemusí vždy odpovídat 

přesně provoznímu režimu a tím se vnáší do celého procesu testování spolehlivosti nejisosta. 
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Provozní zkouška mnohdy neumožňuje přesné snímání celého testu a sběr dat může 

podléhat řadě rušivých vnějších vlivů, které mohou zkreslovat konečný výsledek. Na druhou 

stranu, jsou li pohlídány provozní podmínky, výsledkem bude skutečná spolehlivost v provozu. 

Další možností jsou zkušební polygony, které spojují výhody jak laboratorních zkoušek 

tak provozních. [1] 

Ukazatele spolehlivosti 

Při zkouškách spolehlivosti se pracuje s několika parametry. Jsou jimi parametry 

udržovatelnosti, životnosti, opravitelnosti, bezporuchovosti. 

Stanovené cíle 

Pokud je produkt ve fázi vývoje nebo v procesu řízení změn je realizována určovácí 

spolehlivostní zkouška při, které se identifikují doposud neznáme parametry spolehlivosti. 

Zatímco ověřovací zkoušky mají za úkol ověřit stanovenou hodnotu spolehlivostních ukazatelů, 

které již byly vypočteny v minulosti. Tyto ověřovací zkoušky jsou realizovány při sériové 

výrobě. 

Podrobná klasifikace spolehlivostních zkoušek [1]: 

  

1. Podle dílčí spolehlivostní vlastnosti 

2. Podle cíle (účelu) zkoušky  

3. Podle výrobní etapy objektu  

4. Podle časového rozvrhu zkoušky 

5. Podle trvání zkoušky 

6. Podle pracovních podmínek  

7. Podle druhu zatížení 

8. Podle zkušební metody (režimu)  

 

Spolehlivostní zkoušky jsou velice rozmanité. Před samotnou realizací zkoušky je 

vypracován plán zkoušek, jehož součástí je metoda vyhodnocení. Proces je vázán na technické 

normy.  
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4.2 Klasifikace poruch 

Poruchy je možné rozlišit podle několika kritérií, jež danou poruchu charakterizují 

nejlépe [1]. 

Podle příčiny vzniku 

- Vnější příčina 

Například při přetížení produktu vlivem nesprávné aplikace. Pokud vývěva čerpá 

medium, na které není způsobilá může dojít ke kolapsu vnitřního prostředí produktu, který 

povede k ztrátě primární funkce. 

- Vnitřní příčina 

Příkladem je výrobní chyba, kde během montáže dojde k nestandartnímu procesu, který 

po čase zapříčiní poruchu produktu. 

Možná chyba je také v designu – jednotlivé dodávané díly jsou dle specifikace, montáž 

proběhne v souladu s pracovním postupem, ale vlivem nerobustního designu dojde 

k předčasnému opotřebení produktu 

 

Podle časového průběhu změny parametrů 

- Náhlé poruchy 

Dochází ke skokové změně parametrů. Tato porucha charakterizuje okamžitou ztrátu 

schopnosti čerpat médium. Příkladem je zadření produktu, které je zapříčiněno zasekutním 

rotorů do statoru. Poté vzniknou dodatečné špony a nečistoty, které kontaminují vnitřní 

prostředí produktu a celý systém je náhle zastaven. 

- Postupné poruchy 

Vlivem dlouhodobého chodu produktu dochází k opotřebení jednotlivých komponent a 

tím se i zhoršují  primární vlastnosti. Jednotlivé stykové plochy dílů se pomalu otírají a uvolňují 

mikročástice, což po čase zapříčiní slabší tah vakua. S postupnými vadami výrobní firmy 

počítají a proto je k dispozici celá síť servisů, které prodlužují životnost produktů výměnou 

kritických dílů, těsnění a další. 

- Občasné poruchy 
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Občasné poruchy jsou zejména krátké intervaly změn v provozuschopnosti. Pro tento 

produkt zcela ojedinělé. Příkladem může být když zákazník při své aplikaci zapomene na 

periodické doplňování oleje. To má za důsledek, že při nÍzkém stavu oleje se pumpa začne 

přehřívat a vypne se primární funkce produktu. 

 

Podle závažnosti změn provozuschopnosti 

- Úplné poruchy 

Například při zmíněném zadření vývěvy dojde k okamžitému zastavení primární 

funkce, což je čerpání média. Při této zkušenosti je nezbytné produkt odpojit od aplikace, kde 

je vývěva instalována a zapojit náhradní vývěvu. 

- Částečné poruchy 

Produkt má zachovanou svou primární funkci, ale vyskytuje se porucha, která prozatím 

neohrožuje chod vývěvy. Příkladem je únik oleje z vnitřního prostředí vývěvy. To může být 

zapříčiněno čerpáním chemicky agresivního média, pro který není vývěva konstruována. Dojde 

tak k postupnému rozežrání jednotlivých těsnění, které tak po čase začnou pouštět olej do míst, 

kde být nemá. Zákazník tak může čelit výskytu olejového úniku. 

 

Podle následků poruch 

- Kritické poruchy 

 Jsou takové poruchy, kdy je v přímém ohrožení člověk nebo životní prostředí. Pro tento 

produkt nereálné, ale pokud se přeneseme do hutního průmyslu tak si lze představit, že při 

poruše tlakování elektrické pece, může dojít k neúnosnému přetlakování a tavenina může 

uniknout z obloukové pece a zasáhnout tak obsluhu. Dalším případem může být vtažení obsluhy 

do pásového dopravnímu, což má pro jedince fatální následky. V oblasti chemického průmyslu 

je zde riziko únik vysoce toxických chemikálii a tím dojde ke kontaminaci životního prostředí. 

Jedním z klíčových cílů každé firmy by mělo být poskytovat bezpečné produkty, které vznikají 

z bezpečných procesů a s odpadními látkami je bezpečně nakládáno. 

- Podstatné poruchy 

Produkt ztratí svojí primární funkci a provoz je tak zastaven. 
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- Nepodstatné poruchy 

Nevedou k zastavení provozu. Příkladem je, kdy je produkt hlučnější než je uvedeno 

v rámci aktuální specifikace. Vývěva je stále spolehlivě čerpat médium, je zde pouze přítomný 

vyšší úroveň hlučnosti. 

 

Podle příčiny poruchy 

Každá porucha má svoji příčinu. Pokud si vezmeme obsáhlé spektrum poruch a budeme 

sledovat jednotlivé příčiny každé závady budeme moci tyto příčiny klasifikovat do jednotlivých 

symptomatických tříd. Dostaneme tak například databázi dílů v páru s vadou, kterou způsobují. 

Z hlediska managementu kvality je tato databáze, často vedena v integrovaném systému SAP, 

naprosto klíčová. Podnik má totiž informaci z pole, které díly jsou kritické a které nikoliv. Může 

tak stanovit kontrolní plány, speciální požadavky na dodavatele a především na prokazování 

shody s požadovanou specifikací. Tato databáze informací „díl a jeho častá vada“ je důležitým 

know-how výrobních firem. 

 

Podle mechanismu poruchy 

Čím složitější produkt je vyráběn, tím i mechanismus poruch je komplikovanější. Není 

zde pouze jedna přímá příčina poruchy, ale jedná se zpravidla a komplexní proces, do něhož je 

vtáhnuto několik dílů z různých podsestav. Klíčové je nasimulovat podmínky, na kterých byl 

produkt použit, aby došlo k přesné investigaci mechanismu poruchy. Tato zjištění jsou opět 

vedena v databázi poruch a zjednodušují tak celý proces investigace v nadcházejících 

poruchách. Opět se jedná o firemní know-how, které je nezbytné odladění výroby a poskytování 

poprodejních služeb. 

 

Pokud budeme kombinovat jednotlivé základní poruchy dostaneme se k dalším 

klasifikacím 
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5. Využití neuronových sítí v diagnostice 

  

5.1 Neuronové sítě 

Jedná se o algoritmus, který se inspiruje přírodou, konkrétně fungováním lidského 

mozku. Základní pracovní jednotkou mozku je neuron. Tyto neurony spolu komunikují, 

předávají si informace a tvoří spoje, informační dráhy (Obr. 2). 

 Model neuronu 

 

Obr. 3 Model neuronu 

Zdroj: Ctirad, Schejbal. VŠB-TU Ostrava. Expertní a neuronové sítě. [online]. 

10.1.2006. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/kap07.htm 

 

 Neuron má tři základní celky a to vstupní, funkční a výstupní. Nastavováním vah 

jsou jednotlivé vazby zesilovány nebo tlumeny až úplně potlačeny. Ve funkční oblasti se 

zpracovává informace přivedená vstupy a poté je vygenerován výstup. Tento výstup je poté 

vstupem následujícího neuronu [21]. 

 Neuronový výstup je reprezentován funkcí f(ξ) a je poslán na výstup ve chvíli 

kdy jednotlivé součty přiváděných vstupů , vynásobený jednotlivými váhami  je větší než 

práh . Funkce reprezentující shromažďující se informaci v neuronu lze popsat vzorcem: 

 

 Výše bylo popsáno pouze jednoho neuronu. Samostatný neuron je schopen 

pouze základních výpočetních operací. Největší přínos tkví v možnosti propojení velkého 
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množství neuronů (Obr. 4), které spolu spolupracují a sami si tak nastavují jednotlivé váhy mezi 

sebou. Tyto neurony se řadí do vrstev. Na obrázku lze vidět neurony řazené do třívrstvé 

neuronové sítě. [21] 

 

Obr. 4 Struktura neuronové sítě 

Zdroj: Univerzitní informační systém MENDELU, Neuronové sítě. [online]. 1.11.2016 [cit. 2018-02-

16]. Dostupné z: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=21471 

 

 Představme si jak obrázkem 4 prochází informace od vstupu přes jednotlivé 

vrstvy až na výstup. Bezpochyby tento model dokáže nalézt i složitá nelineární řešení. Tento je 

princip je vhodný pro predikci budoucích hodnot sledované proměnné. Avšak neumožňuje 

interpretovat výsledky z pohledu matematického modelu. Bavíme se tedy o modelu typu „black 

box“, kde známe dvojice vstup:výstup. Nevíme, ale přesně co se uvnitř černé skřínky děje.  

Počítačové napodobování principu fungování mozku spadá do oblasti umělé 

inteligence. Tato snaha napodobit lidské uvažování je stará jako sami počítače. Neuronové sítě 

se využívají v rozhodovacích softwarech, expertních systémech a výsledky poukazují na to, že 

neuronové sítě v porovnání s jinými rozhodovacími algoritmy mají vynikající výsledky. [20] 

 Princip algoritmu spočívá v nastavování vah mezi jednotlivými neurony. Tyto 

váhy se neustále adaptují v závislosti na trénovacích datech. Zásadní vlastností je zapamatování 

si určité kombinace vah, které generovali očekávaný výsledek. Toto nastavení vah bylo poté 

použito při přivedení dalších vstupních hodnot. Zjednodušeně by šlo říči, že se jedná o 

zobecňování, které zajištuje, správnou reakci na určitý vstup a to i na datech, které nebyly 

součásti trénovací množiny. Jsou vyvozovány všeobecná pravidla a závěry, která jsou platná i 

mimo trénovací množinu [21]. 
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 Běžným příkladem je, že v souboru dat je přítomna proměnná, jejíchž chování 

nedokážeme popsat a tím pádem ani predikovat budoucí vývoj. V tomto případě je na místě 

učení z historických dat. Neuronové sítě si poradí i s komplikovanými nelineárními úlohami. 

Dokáží pracovat i s určitou mírou šumu či nepřesnými daty. Ovšem čím přesnější a 

konzistentnější jsou vstupní data tím celá práce usnadněna a vzniká předpoklad pro čistší 

výsledky. 

 V rámci neuronových sítí je k dispozici celá škála metod, při čemž každá se hodí 

na určitý typ úloh.  

Regrese 

Tato analýza pracuje s predikováním chování, kde vstupem je spojitá proměnná  

Klasifikace 

Jedná se o třízení do tříd v závislosti na proměnné a dalších charakteristik. Je vytvořen 

model, který dokáže klasifikovat data se kterými pracuje a roztřídí je dle naučených kritérií. 

Běžnou úlohou pro klasifikaci jsou bankovní úlohy, při kterých se snažíme zjistit zdali je 

schopen klient splácet. Mezi další úlohy patří klasifikace spamových emailů. 

Regrese (časové řady) 

Pokud proměnné, se kterými algoritmus pracuje procházejí v čase vývojem, bavíme se 

o regresi. Příkladem je evoluční algoritmus, který generuje populaci, jež se neustále vyvíjí. Při 

evolučním algoritmu jsou používány operace jako křížení, mutace. Jedinci jsou sledováni podle 

parametru fitness hodnoty, jež je pro tento ty regrese klíčový. 

Klasifikace (časové řady) 

Jedná se o již popsanou klasifikaci s tím rozdílem, že je zde přítomna  i časové regrese. 

Jednotlivé prvky, které se klasifikují podléhají vývoji v čase. 

Shluková analýza 

Tato analýza nepracuje se závislou proměnnou. Jedná se o učení bez učitele. Poté co 

přivedeme data na vstup, očekáváme shlukování podobných hodnot. Výsledkem může být graf 

bodů, které, tvoří shluky a lze tak vizualizovat výsledky. 



29 
 

Existuje několik druhů neuronových sítí. Každá funkce má jiné vlastnosti a je proto 

vhodná na určité spektrum úloh. Vždy je proto důležité analyticky předem zvážit a naplánovat 

řešení úlohy, jež máme v úmyslu řešit. 

5.2 Neuronové sítě v softwaru Statistica 

Vícevrstvá perceptronová síť (MLP) 

Charakteristika sítě 

Je složena z několika vrstev. Je zde vrstva vstupní, skrytá a výstupní. Tato síť je 

nejpoužívanější. Tato síť vzniká opakováním perceptronu, což je základní stavební prvek. Další 

charakteristické vlastnosti pro tento typ sítě [24]: 

- Dlouhý proces učení 

- Proces učení probíhá s učitelem 

- Učící algoritmus bývá Back Propagation 

- Budící funkce je většinou lineární 

Využití sítě 

- Predikce (oblast financí a bankovnictví, stavy soustavy) 

- Klasifikace (identifikování výrobků, identifikování vhodných klientů) 

- Aproximace (jedná se o přiblížení k doposud neznámemu stavu) 

Topologie sítě (Obr. 5) 

 



30 
 

Obr. 5 Topologie MLP neuronové sítě 

Zdroj: Univerzitní informační systém MENDELU, Neuronové sítě. [online]. 1.11.2016 [cit. 2018-02-

16]. Dostupné z: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=21471 

 

Radial Basis Function (RBF) 

Charakteristika sítě 

- Neurony perceptronové a radiální 

- Rychlý proces učení 

- Pomalejší zpracování výsledků tzv.vybavování k vůli složitosti sítě 

Využití sítě 

- Klasifikace (identifikování výrobků, identifikování vhodných klientů) 

- Regresní analýza (predikce hodnoty proměných na základě jejich historického 

vývoje) 

Topologie sítě (Obr. 6) 

 

Obr. 6 Topologie RBF neuronové sítě 

Zdroj: Univerzitní informační systém MENDELU, Neuronové sítě. [online]. 1.11.2016 [cit. 2018-02-

16]. Dostupné z: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=21471 
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Kohonenova síť (SOFM) 

Charakteristika sítě 

- Jedná se o samoorganuzíjící síť 

- Má pouze jednu vrstvu 

- Algoritmus přenosu informace je dopředné šíření 

- Často zajišťuje shlukovou analýzu 

- Neurony jsou uspořádány do mřížky 

Využití sítě 

- Shluková analýza (třídění dat, finanční bilance) 

- Klasifikace (identifikování výrobků, identifikování vhodných klientů) 

Topologie sítě (Obr. 7) 

 

Obr. 7 Topologie SOFM neuronové sítě 

Zdroj: Univerzitní informační systém MENDELU, Neuronové sítě. [online]. 1.11.2016 [cit. 2018-02-

16]. Dostupné z: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=21471 
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Pravděpodobnostní sít (PNN) 

Charakteristika sítě 

Má dvě skryté vrstvy, při čemž počet neuronů druhé kryté vrstvy je dán počtem 

kategorií, které jsou cílem predikce. Ve výstupní vrstvě je vybrána hodnota, jejíž součet je 

největší. [24] 

Využití sítě 

- Klasifikace (identifikování výrobků, identifikování vhodných klientů) 

Topologie sítě (Obr. 8) 

 

Obr. 8 Topologie PNN neuronové sítě 

Zdroj: Univerzitní informační systém MENDELU, Neuronové sítě. [online]. 1.11.2016 [cit. 2018-02-

16]. Dostupné z: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=21471 

 

Regresní sít (GRNN) 

Charakteristika sítě 

Má dvě skryté vrstvy, při čemž v druhé skryté vrstvě jsou pouze dva neurony, které jsou 

propojeny se všemi neurony v první skryté vrstvě. Tyto dva neurony jsou vyhodnoceny 

poměrem na základě, kterého se rozhoduje, který výstup brát jako primární. [24] 
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Využití sítě 

- Regresní analýza (predikce hodnoty proměných na základě jejich historického 

vývoje) 

 

Princip a aplikace 

Vstupní data, která proudí do neuronové sítě jsou rozdělována do tří množin. Trénovací 

množina, testovací množina a validační množina. Princip je takový, že síť vezme všechna data 

na vstup a rozdělí je nejčastěji v poměru 50-25-25 na tři množiny. Jednotlivé podvýběry 

probíhají náhodně, aby došlo ke konzistenci všech tří souborů. 

Trénovací množina slouží k učení neuronové sítě. Záměrně bývá tato podskupina vstupu 

nejobjemnější, protože proces učení patří k nejkomplikovanějším částem v rámci umělých 

neuronových sítí. 

Testovací množina je puštěna na vstup po trénovací množině a jejím významem je 

otestovat natrénované vzorce. 

Validační množina má za úkol ověřit konečnou kvalitu neuronové sítě. To je zajištěno 

tím, že data ve validační množině jsou specifická v tom, že je síť ještě neměla k dispozici 

v procesu učení. 

Výsledná neuronová síť reportuje jednotlivé úspěšnosti pro každou z těchto tří množin. 

Není dobré se držet pravidla, že nejvyší úspěšnost je vždy nejlepší. Je nutné se dívat i na 

vyváženost jednotlivých množin a vybrat takovou síť, která nemá přílišné výkyvy. 

Při procesu učení se setkáváme s rizikem přeučení neuronové sítě (overfitting). Toto 

přeučení je jev, který nastává u sítí s velkým počtem neuronů. Tyto sítě většinou spolehlivě 

obstojí u trénovacích dat, ale na validační množině vykazují slabé výsledky. Při procesu učení 

je tedy nutné pozorovat jednotlivé dílčí výsledky všech tří množin a zavčas učení ukončit. [24] 

Příklad využití neuronových sítí: 

Odhad kvality ropných produktů 

Reakce spotřebitelů na nové zboží 

Optické rozpoznávání textů 
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Predikce měnových kurzů 

Dopravní signalizace 

Diagnostika strojů 

Diagnostika energetických systémů 

Chemická diagnostika 

Diagnostika kvality produktů bez testování 

Samoobslužné mechanismy 

Převod mluvené řeči do písemné podoby 
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6. Vakuové vývěvy a jejich aplikace 

 

6.1 Vakuové vývěvy 

       Na trhu existuje celá řada vakuových vývěv. Podle principu čerpání média 

rozlišujeme několik typů vývěv. Každý typ je vhodný pro jinou aplikaci, má své silné stránky 

a své slabé stránky. Tento soubor vlastností definuje odvětví, kde bude vývěva využívána. 

          Obrázek č.9 znázorňuje druhy vývěv a maximální vakuum, které je možné 

vytvořit. Uveden je i způsob, kterým dané vakuum měříme. 

 

 

Obr. 9 Přehled stupně vakua vývěvy a měření její hodnoty 

Zdroj: Milan, Erben, Univerzita Pardubice, Vakuová technika. [online]. 2008 [cit. 2018-02-17]. 

Dostupné z: https://www.upce.cz/sites/default/binary_www_old/fcht/koanch/soubory/vakuum-

erben.pdf 
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   Obrázek č.10 rozčleňuje jednotlivé typy vývěv dle principu čerpání. Tento přehled je 

nutný pro ujasnění slabých a silných stránek vývěv napříč všemi konstrukcemi. 

 

Obr. 10 Přehled typů vývěv 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



37 
 

A1. Adsorpční vývěvy 

 Vývěvy, které klasifikujeme jako adsorpční drží vysáté médium ve vnitřním 

prostředí vývěvy. Jejich pracovní výkon je cyklický a střídá se s fází klidu. Dále klasifikujeme 

tuto podskupinu na kryokondenzační D11 , kryosorpční D12, getrová D13. 

 

A2. Transportní vývěvy 

 Vývěvy, které klasifikujeme jako transportní evakuují čerpané médium skrz 

vývěvu. Pracovní činnost je tedy nepřetržitá a výkon je stabilní. Dále klasifikujeme tuto 

podskupinu na mechanické B1 a mechanické B2. 

 

B1. Mechanické vývěvy 

 Klíčovým prvkem je zde pracovní komora, která cyklicky zmenšuje a zvětšuje 

objem vnitřního prostředí vývěvy. Dále klasifikujeme tuto podskupinu na pístové C1 a rotační 

C2. 

 

B2. Hybnostní vývěvy 

 Pokud vývěva dodává čerpanému médiu energii, které umožní zrychlení částic, 

bavíem se o hybnostních vývěvách. Dále klasifikujeme tuto podskupinu na vodní D7, difůzní 

D8, molekulární D9, iontové D10. 

 

C1. Pístové vývěvy 

 Tato vývěva cyklicky pohybuje pístem uvnítř válce (Obr. 11). Pokud by nastala 

situace, kdy mezi plochu pístu a válce se dostane drobna nečistota, může tak dojít k postupnému 

zadření vývěvy. Proto je důležité dbát na to, aby stykové plochy na sebe dosedali přesně, bez 

přesahu či volností. Rychlost čerpání je dána P = Vn. Při čemž V je objem pracovní komory a 

n je počet otáček za časovou jednotku. Mezi slabé stránky těchto vývěv patří silné zpětné 

proudění plynu, který je způsoben netěsnosti pístů a ventilů. Mezi největší nevýhody však patří 
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nízká rychlost čerpání a to je dáno kmitavým pohybem pístu. Tento problém zapříčinil využití 

rotačního pohybu. Tyto vývěvy jsou dále děleny na membránové D1, Sprenglerova D2, 

Toeplerova D3. 

 

Obr. 11 Princip pístové vývěvy 

Zdroj: Milan, Erben, Univerzita Pardubice, Vakuová technika. [online]. 2008 [cit. 2018-02-17]. 

Dostupné z: https://www.upce.cz/sites/default/binary_www_old/fcht/koanch/soubory/vakuum-

erben.pdf 

C2. Rotační vývěvy 

 Princip chodu spočívá v zasouvání a vysouvání lopatek, které jsou vsunuty 

v rotoru. Do rotoru je totiž zabudována drážka, ve které lopatky volně konají pohyb a vlivem 

kontaktu stěny statoru mění svoji polohu (Obr. 12). Tento design předurčuje tento typ vývěv 

náchýlné k zadření rotoru o stator. To je dáno tím, že stykové plochy rotoru a statory musí být 

obrobeny s maximální přesností a při procesu výroby je nezbytné dodržet maximální podmínky 

čistoty, protože i nepatrné smítko dokáže zadřít vývěvu. Tento typ vývěv je využíván i jako 

předčerpávací vývěva, která je zapojena sériově s další vývěvou, která už čerpá vysoké vakuum.  

Tuto podskupinu dále rozdělujeme na D4, rtuťové D5, Rootsova D6. [14] 

 

Obr. 12 Princip rotační vývěvy 

Zdroj: Vývěva, encyklopeie wikipedia [online]. 1.9. 20018 [cit. 2018-03-18]. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDv%C4%9Bva 



39 
 

D4. Rotační olejové vývěvy 

Rotační olejové vývěvy jsou téměř srovnatelnými s rotačními. Zásadní rozdíl je ten, že 

vnitřní prostředí je naplněné olejem. Olej zde hraje těsnící roli a také zajištuje termoregulaci 

systému. Ve vnitřním prostředí vývěvy dochází ke stlačování odsávaného plynu a může tak 

dojít ke vzniku páry. Pokud se zplodiny dostanou do vnitřního okruhu vývěvy začne se tak 

snižovat výkon a životnost vývěvy. Z tohoto důvodu je zde funkce gas ballast, která umožňuje 

proplachování vnitřního prostředí. Vývěvy pracují za otáček 300 - 1 500 za min. (výjimečně až 

3 000 za min.). Dosahují jmenovité čerpací rychlosti jednotky až desítky l/s (jednotky až 

desítky, výjimečně stovky m3.hod-1.). Mezní tlak bývá několik Pa . K dosažení větší čerpací 

účinnosti bývají vývěvy spojeny paralelně či sériově. Zpětný proud je u těchto vývěv tvořen 

zpětným tokem čerpaného a zpětným tokem olejových par. Olej se vypařuje relativně rychle, 

neboť teplota vývěvy je dosti vysoká a v místech tření je olej lokálně přehříván, až se spaluje. 

Vzniklý kouř vystupující z vývěvy může obsahovat rakovinotvorné složky, na výstupu vývěvy 

proto bývá umístěn filtr nebo je kouř odváděn mimo pracoviště. [5] 

 

D5.Rotační vývěvy rtuťové 

Rotační rtuťové vývěvy jsou analogií olejových s tím rozdílem, že místo oleje je zde 

přítomna rtuť (Obr. 13). S tím je spojena i zvýšená potřeby bezpečnosti a design produktu, který 

za žádných okolností neumožňuje únik rtuti. Účinnost mokré vývěvy ovlivňuje především 

kvalita použitého maziva, resp. tlak jeho nasycených par. Velkou nevýhodou olejových vývěv 

je možnost vniku oleje do čerpaného prostoru. Tyto nedostatky řeší rtuťové nebo suché vývěvy. 

Při použití těchto vývěv v laboratoři i v technologickém provozu je třeba zamezit vniknutí 

organických či korozivních látek do vývěvy, protože v takovém případě obvykle dochází k 

jejímu zadření, případně úplnému zničení. Stejně tak může nastat situace, kdy se páry oleje z 

vývěvy při nízkých tlacích dostávají do evakuovaného prostoru. Z těchto důvodů bývají často 

pro pracovní použití mezi vývěvu a odsávaný prostor zařazeny tzv. vymrazovací prsty, kde 

dochází ke kondenzaci a zachycení par z vývěvy i z odsávaného prostoru. [14] 
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Obr. 13 Princip rotační rtuťové vývěvy 

Zdroj: Masarykova univerzita [online]. 1.12.2006 [cit. 2018-01-17]. 

Dostupné z: http://amper.ped.muni.cz/~navratil/html/FMkomplet2.htm 

 

D6. Rootsovy vývěvy 

Rootsovy vývěvy pracují na bázi Rootsova dmychadla. Dva precizně vycentrované 

rotory s minimálními mezerami mezi sebou se otáčejí rychlostí několik tisíc otáček za minutu 

a přečerpávají plyn ze systému (Obr. 14). Jejich výhodou je (relativně k rotačním olejovým 

vývěvám) vysoký čerpací výkon (až 25 000 m3.hod-1), nižší dosažitelný tlak a absence par 

oleje. Nepracují proti atmosféře, ale jsou "předčerpávány", nejčastěji rotační vývěvou. Tyto 

vývěvy mohou být velice masivní stroje, vážící několik stovek kilogramů. Rotory mohou mít i 

tvar šroubovic či závitnic a stejně jako v předchozích případech mohou být tato zařízení sériově 

či paralelně zapojována. Protože tyto vývěvy neobsahují mazací oleje mohou být uloženy 

jakýmkoliv způsobem. 

 

Obr. 14 Princip Rootsovy vývěvy 

Zdroj: Masarykova univerzita [online]. 1.12.2006 [cit. 2018-01-17]. 

Dostupné z: http://amper.ped.muni.cz/~navratil/html/FMkomplet2.htm 
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D5. Membránové, Sprengelova, Toepelrova 

 Membránová vývěva funguje na principu pístové. Rozdíl je ten, že pružná 

membrána nahrazuje píst (Obr. 15). Mezi výhody patří, že zde není tření. Vývěva není daleko 

tak náchylná k nečistotám jako vývěvy, kde k tření dochází. Další výhodou může být tichý 

chod. Klíčovým komponentem je zde membrána. Vyrábí se nejčastěji z chloroprenu. 

Mechanická pístová vývěva pracuje na principu cyklického zvětšování objemu pohybem pístu 

v těsném válci (Sprenglerova vývěva). Nevýhodou je časté opotřebení vstupních a výstupních 

ventilů vývěvy, jejichž kvalita provedení a těsnost jsou pro funkci vývěvy zcela klíčové. 

Výhodou je poměrně nízká pořizovací cena zařízení. [5] 

 

Obr. 15 Princip membránové vývěvy 

Zdroj: Milan, Erben, Univerzita Pardubice, Vakuová technika. [online]. 2008 [cit. 2018-02-17]. 

Dostupné z: https://www.upce.cz/sites/default/binary_www_old/fcht/koanch/soubory/vakuum-

erben.pdf 

 

D8. Vodní vývěva 

 Vodní vývěva je zástupcem skupiny vývěv s proudem pracovní tekutiny, kdy 

rychlý proud vody proudící z trysky strhává molekuly čerpaného plynu (Obr. 16). Chování 

tohoto jevu je popsáno Bernoulliho rovnicí. Tlak v místě rychle proudící kapaliny je nižší než 

v místě, kde kapalina proudí pomaleji, takže rozdíl tlaku nasává plyn z odčerpávaného prostoru 

a směs kapaliny s plynem je transportována z vývěvy ven.  

Podpůrným mechanismem je fakt, že proud kapaliny napomáhá pohybu plynu 

hybnostním impulsem ve směru čerpání. Menší vodní vývěva většinou dosahuje čerpací 

rychlosti několik desetin litrů/min a mezního tlaku několika kPa. 
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Obr. 16 Princip vodní vývěvy 

Zdroj: Milan, Erben, Univerzita Pardubice, Vakuová technika. [online]. 2008 [cit. 2018-02-17]. 

Dostupné z: https://www.upce.cz/sites/default/binary_www_old/fcht/koanch/soubory/vakuum-

erben.pdf 

D8. Difúzní vývěva 

 Princip vývěvy je založen na zrychlení olejových par na nadzvukovou rychlost. 

Molekuly čerpaného plynu se difúzí dostanou do proudu olejové páry a vzájemným střetem 

získají impulz ve směru čerpání. Olejové páry, které se dostaly na stěnu vývěvy zkapalní a 

stékají zpět (Obr. 17). Jako pracovní kapalina je dnes využíváno nejčastěji silikonových olejů 

(malá tenze par, odolnost proti oxidaci).Tato vývěva vyžaduje pro svůj běh vytvoření 

předvakua. Využita může být například olejová rotační vývěva. Tento typ vývěv může 

dosahovat čerpací rychlosti až 10 000 l.s-1. Difúzní vývěva je specifická v tom, že nemá 

pohyblivé, rotační části a fungováním se přibližuje ke kapalinové vývěvě, v oblasti vyššího 

vakua však působí pouze strhávání molekul plynu rychle proudící kapalinou nebo parou.  
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Obr. 17 Princip difúzní vývěvy 

Zdroj: Milan, Erben, Univerzita Pardubice, Vakuová technika. [online]. 2008 [cit. 2018-02-17]. 

Dostupné z: https://www.upce.cz/sites/default/binary_www_old/fcht/koanch/soubory/vakuum-

erben.pdf 

D9. Molekulární vývěva 

 Tato pumpa je svou konstrukcí blízká rotační olejové pumpě, s tím rozdílem, že 

asymetricky umístěný rotor nemá žádné planžety a molekuly zbytkové atmosféry strhává pouze 

nerovnostmi na svém povrchu (Obr. 18). Tato vývěva je schopna pracovat při velice vysokých 

otáčkách (16-20 tisíc otáček/minuta). Je velice komplikované vyrobit rotor, protože musí být 

dokonale vyvážet. Celý rotor je z jednoho kusu a obrábí se dle typu, klidně i 10hodin. Pokud je 

v procesu obrábění udělána jediná chyba (opotřebení nástroje, výpadek proudu, skrytá porezita) 

celý kus je nepoužitelný a je nutno začít od začátku. Vývěva i přes svůj nerobustní design je 

velice rozšířená a je dnes součástí celé řady spektroskopických zařízení, elektronových 

mikroskopů a urychlovačů částic (např. Large Hadron Collider v CERNu). Naproti tomu v 

průmyslu není často využívána z pochopitelných důvodů. [16] 
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Obr. 18 Princip molekulární vývěvy 

Zdroj: Milan, Erben, Univerzita Pardubice, Vakuová technika. [online]. 2008 [cit. 2018-02-17]. 

Dostupné z: https://www.upce.cz/sites/default/binary_www_old/fcht/koanch/soubory/vakuum-

erben.pdf 

 

D10. Iontová vývěva 

 Iontové vývěvy jsou kombinací vývěv hybnostních a zároveň adsorpčních.  

Molekuly plynu jsou uváděny do pohybu pomocí impulsu, plyn se tak pohybuje ve směru 

čerpání proudem nabitých částic. Zároveň jsou molekuly poutány ve vývěvě. Obrázek č.19 

znázorňuje funkci vývěvy. Na anodu je přivedeno napětí několik kV, vznikne tak výboj, který 

rozprašuje materiál elektrod na okolní stěny. Elektrony pohybují na dlouhých šroubovicových 

drahách, protože výboj probíhá v magnetickém poli permanentního magnetu, které je kolmé k 

rovině elektrod. Tento typ vývěv je využíván například prod dosažení vakua v elektronových 

mikroskopech, urychlovačích, hmotnostních spektrometrech nebo mikrovlnných generátorech. 

[16] 

 

Obr. 19 Princip iontové vývěvy 

Zdroj: Milan, Erben, Univerzita Pardubice, Vakuová technika. [online]. 2008 [cit. 2018-02-17]. 

Dostupné z: https://www.upce.cz/sites/default/binary_www_old/fcht/koanch/soubory/vakuum-

erben.pdf 
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6.2 Aplikace vývěv 

 Odvětví, kde je vakuum nezbytnou součástí je velice rozmanité a stále své 

uplatnění rozšiřuje. Tak jak se postupně vyvíjely vakuové vývěvy a řád vakua rostl, tak se 

rozšiřují oblasti využitelnosti. Již teď je v plánu, že v budoucnu bude vakuum využito ve 

výrobních procesech pro výrobu elektroautomobilů, jejichž díly jsou nutně vyráběné za 

přítomnosti vakua. Následující tabulka 1 znázorňuje využití vakua napříč různými odvětvími.  

Tab. 1 Přehled využití vakua 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následující podkapitoly se zabývají jednotlivými obory, kde je vakuum využito a jaký 

přinos pro člověka nese. Je zde celá řada oboru a aplikací, proto nezmiňuji všechny, ale pouze 

několik z nich. 
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Ultračisté materiály 

 Ultračisté materiály se výrabějí za téměr dokonalé čistoty, které je dosáhnuto 

právě pomocí vakua. Častým zdrojem kontaminace materiálu je štěna pece, nebo nástroje, které 

nejsou čisté. Tomuto jevu je zabráněno tím, že materiál je vyrábět ve vakuu, při čemž levituje 

díky statické elektřině. Není tak možné kontaminovat materiál stykovými plochami a superčistý 

materiál vzniká. Laserový paprsek roztaví materiál, který levituje, aby měl tvar rozžhavené 

koule. Základním důvodem pro tvorbu superčistého materiálu jsou neobvyklé vlastnosti, které 

se hodí do mnoha aplikací.  

Výroba takto modifikovaných materiálů se dynamicky vyvíjí a výsledné materiály se 

důsledně zkoumají, aby se co nejrychleji dostali z laboratoře do praxe. Jsou využívány 

například v elektrotechnice, lékařství a v dalších odvětvích. 

 

Věda a výzkum 

 Urychlovač částic (Obr. 20) patří k nejmodernějším technologiím, které se 

používají v oblasti výzkumné činnosti. Princip spočívá ve zrychlování částic na rychlosti 99,95 

c (rychlost světla) při jejichž srážení dochází k doposud nepopsaným jevům. Tyto částice jsou 

opakovaně urychleny pomocí rozdílu potenciálů elektrického pole. Urychlovače klasifikujeme 

na dva základní typy: lineární a kruhový. Dva svazky částic jsou proti sobě zrychlovány a 

sráženy. Dochází k rozptýlení částic a když mají dostatečnou energii, vznikají přitom další 

srážky a tím vznikají další produkty. Při simulaci je nezbytné snímat parametry, k čemuž je 

využíván částicový detektor. Tyto technologie jsou využívány pro výzkum základních částic 

kolem nás. Příkladem jsou atomy, elementární částice, kvarky. Zmíněné vakuum je vytvořeno 

v tunelu pro umožnění maximální rychlosti srážejících se částic. Běžná atmosféra je z pohledu 

této simulace hustá hmota, která je překázkou pro volný průchod paprsku. Proto je odsáta. 

Vlivem stále technologicky vyspělejších vakuových vývěv lze vytvořit vakuum vyššího stupně 

a tím tak umožnit srážejícím se částicím nabrat rychlost až 14 teraelektronvoltů TeV. 

 Je vyvinuto několik typů urychlovačů, při čemž každý se hodí pro jiný typ 

experimentů. Urychlovač LHCf analyzuje kosmické záření. TOTEM měří velikost částic, které 

vznikají srážením paprsků. LHCb se zabývá hmotou a antihmotou, tento věděcký experiment 

se snaží odpověd na otázku proč je vesmír složen z většiny z hmoty a ne z antihmoty. CMS a 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elementární_částice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvark
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ATLAS bádají stejně jako LHCb nad hmotou. V neposlední řadě je zde projekt ALICE, který 

se zabývá srážením olověných iontů a simulují tak podmínky Velkého třesku. [9] 

 

Obr. 20 Částicový urychlovač 

Zdroj: Internetový magazín [online]. 13.9.2005[ cit. 2018-01-10]. 

Dostupné z: https://www.tojemasakr.cz/clanky/kde-najdeme-nejvetsi-urychlovac-castic-na-svete/ 

 

Sekundární metalurgie 

 Upravování kovu ve vakuu patří k neodmyslitelným operacím, vykonávaných 

v rámci sekundární metalurgie. Účelem tohoto technologického pochodu je odplynění taveniny 

a snížit koncentraci uhlíku. Často tak eliminujeme plyny jako jsou kyslík, dusík, vodík. Obsah 

těchto plynů je možné sníží na hodnotu 0,005 %. Pro tyto pochody je běžně využíváno střední 

vakuum (5 až 50 Pa).  

Pochody sekundární metalurgie jsou standardizovány a požadavky jsou jasně 

deklarovány. Sledovány jsou zejména pochody odkysličování a oduhličování ocelí, snižování 

obsahu síry, eliminování vměstků, homogenizaci, regulování teploty a zabraňování reoxidaci. 

Lze říci, že čisté kovy s nízkým obsahem plynu vzikají ve vakuové metalurgii. Do metod 

tohoto procesu spadá recirkulační odplyňování a odplyňování pánve. 

Často je použito recirkulačního odplyňování, které je založeno na cyklickém (nebo 

nepřetržitém) odplyňování jednotlivých dávek taveniny. 

Vakua je zde dosahováno parou, proto je tento proces významný v kontextu 

vodohospodářství výrobního podniku. Potřebné parametry jsou zajištěny pomocí paroproudých 

čerpadel, nebo kombinací několika čerpadel.[12] 
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Rentgenové záření 

 Rentgenka je specializovanou elektronkou, která umožňuje vzniknout 

rentgenovému záření. (Obr. 21). Zdrojem záření je použita právě tato rentgenka, na jejíchž 

kvalitě velice záleží pro fungováná celého aparátu. Zařízení musí splňovat čtyři základní 

podmínky, aby mohl vzniknout rentgenový paprsek. Elektrony, proudící z elektronky potřebují 

vakuum pro volnou cestu. Anoda a materiál, z jehož je vyrobena je klíčový prvek pro zastavení 

elektronů. Kinetická energie je zvyšována pomocí anodového napětí. 

 

Obr. 21 Princip rentgenky 

Zdroj: Lucie, Súkupová, Rentgenka [online]. 15.7.2013 [ cit. 2018-01-12]. 

Dostupné z: http://www.sukupova.cz/rentgenka-a-produkce-rentgenoveho-zareni/ 

 

Dewardova nádoba 

 Dewardova nádoba, nebo spíš známější pojem termoska je nádoba s dvojitými 

stěnami. V mezeře mezi dvojitými stěnami je odsána atmosféra. Vzhledem k tomu, že mezi 

stěnami nejsou téměř žádné částice, únik tepla je minimalizován a médium uvnitř nádoby si 

déle udrží svojí teplotu. Vnitřní povrhy dewardovy nádoby je lesklý z důvodu eliminování 

úniku tepla zářením. Zavřemeli nádobu zátkou eliminujeme tak ztrátu tepla prouděním. 

Zkapalněné plyny jsou uchovávány v nádobě s netěsnou zátkou. Únik tepla je 

vyrovnáván odpařováním. Odpařování plynu vyrovnává únik tepla, ke kterému dochází  

K vůli nedokonalému vakuu nebo nebasolutní odráživostí stěn nádoby. Ke ztrátě 

energie docházi i vlivem přenosu tepla přes zátku do vnějšího prostředí. [17] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
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Obrábění elektronovým paprskem 

 Obrábění elektronovým paprskem nalézá své využití tam, kde je potřeba zhotovit 

díru o minimálních rozměrech. Tato technologie je umístěna v prostoru, který je vyplněn 

vakuem a obklopena korozivzdornou ocelí. Zdrojem elektronového svazku bývá většinou 

Wolframová katoda. Mezi katodou a anodou vzniká napětí pomocí, kterého získávají elektrony 

rychlost a směřují do otvoru v anodě. Elektromagnetické čočky řídí paprsek na určené místo 

v materiálu. Při kontaktu paprsku s materiálem se spustí proud urychlených elektronů, které 

zapříčiní natavování materiálu a jeho odpařování (Obr. 22). Vakuum zde opět zajiťuje volný 

průchod elektronů pro zvýšení účinků procesu. [11] 

 

Obr. 22 Princip obrábění elektronovým paprskem 

Zdroj: Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů, 

Nekonvenční metody obrábění [online]. 11.6.2008 [ cit. 2018-01-17] 

Dostupné z: https://www.mmspektrum.com/clanek/nekonvencni-metody-obrabeni-2.html 

 

Vakuová destilace 

 Vakuová destilace nálézá své využití při nutnosti dělit směs kapaliny, které tají 

při nižších teplotách. Důvodem je snížování teploty bodu varu při nížším tlaku. Toto je metoda 

pomocí, které oddělujeme sloučeniny, jež se rozkládají u svého bodu varu. 

Nízké vakuum se využívá také v petrochemii při destilaci ropy. Touto metodou je 

možné destilovat sloučeniny, které mají vysoký bod baru a sloučiny s menším poměřem bodu 

varu. Za nižšího tlaku se poměr zvětšuje a oddělování látek je tak účinnější. Destilací ropy 

získáváme různé typy olejů (lehké, střední, těžké) nebo asfaltu (Obr. 23). Dalším produktem je 

mazut, jež získáváme atmosférickou destilací (destilace při mírně zvýšením tlaku) je rozdělován 

vakuovou destilací. [9] 



50 
 

 

Obr. 23 Princip destilace ropy 

Zdroj: Technická portál Petroleum [online]. 1.1.2007 [ cit. 2018-03-10] 

Dostupné z: http://www.petroleum.cz/zpracovani/zpracovani-ropy-06.aspx 

 

Vakuové pece 

 Vakuová pec je agregát, ktery je konstruován pro realizování více 

technologických procesů. Jedná se například o žíhání, odplynění nebo kalení a to vše za 

přítomnosti vakua nebo inertních plynů. Vakuová pec je zařízení s robustní konstrukcí, která 

jsou řízena ústředním počítačem, jež řídí regulace a zaznamenává parametry celého výrobního 

pochodu. Jako topná tělesa jsou využívány grafitové tyče. Plynný dusík, který je vháněn tlakem 

až 6 bar je zajišťováno chlazení. Nezbytným prvkem pece je snímač teplot. To je realizováno 

pomocí termočlánků, které přenášejí akční veličinu do akčního orgánu. [6] 

 

Vakuové kalení 

 Jedná se o postup upravování kovů. Kov je zahřán na kalící teplotu a ihned poté 

je rychle schlazen. Díky této metodě můžeme získat odlišné mechanické vlastnosti, který 

postkytuje kalený kov. Pokud kalíme ocel, získáváme martenziz, jež zapříčiní, že kov ztvrdne 

a zkřehne zároveň. Vždy je proto nezbytné dbát na použitelnost tohoto procesu v závilosti na 

požadované aplikaci. 
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 Když je materiál ohříván tak na jeho povrchu probíhá reakce s kyslíkem. Tato 

reakce je silnější, čím víc roste teplota. Po krátké době této probíhající reakce začnou vznikat. 

Tato vrsta je odstraňována mechanicky. Abychom předešli vzniku okují, pracujeme 

s ochrannou atmosférou -  běžně využívaný je dusík. 

 Zvláštnost vakuového kalení je v ohřevu dílu ve vakuu, čímž je zamezeno 

oxidaci. Lze tak předejít vzniku okují a procesu odstraňování. Kalené kusy disponují lesklým 

povrchem i při teplotách kalení okolo 1300 ℃. V dnešní době je již standartem. V neposlední 

řadě mezi velké výhody patři šetrnost vůči životnímu prostředí. Celý proces se zrychlil a tím se 

zkrátil takt, z čehož vyplývají výrobní úspory. 

 Tyto výrobní úspory zapříčinili rozšíření materiálů, které je možné vakuově kalit 

s dostupností pro těměř veškeré aplikace. [13] 

 

Manipulátory 

 Manipulátory mají za úkol usnadnit manipulaci s materiálem (Obr. 24). Princip 

funkce je ve vytvoření podtlaku pod přísavkou, jež umožní přisátí objekti k manipulátoru. 

S rostoucí hmotností objektu je nutné vyvinout větší podtlak pro manipulování. Pracovat lze 

pouze s neporézními materiály, aby bylo možné vytvořit podtlak. Pokud objekt nemá hladkou 

plochu,  není vytvořen podtlak a těleso nebude uchyceno. Manipulátory jsou opatřeny opticko-

akustickým signalizačním systémem pro sledování a hlášení klesání podtlaku, což zapříčiní 

uvolňování uchyceného objektu. Jednoduchý design je celkou výhodou. A malá poruchovost, 

vyplývající z designu je také důležitým parametrem. 

 

Obr. 24 Vakuový manipulátor 

Zdroj: Internetová obchod, Tesort [online]. 1.1.2006 [ cit. 2018-03-11] 

Dostupné z: https://www.tesort.cz/produkt/samonasavaci-vakuovy-manipulator-u02 
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Vakuové vymrazování 

 Vakuové vymrazování je využíváno při nutnosti vysušení materiálu, který 

obsahuje tekutiny – lyofilizace. Běžně se této metody využívá v potravinářství z důvodů 

zvýšení trvanlivosti potravin. Dnes už i farmaceutický nebo výzkumný průmysl vymražování 

používá například při produkci kosmetiky a léků. 

 Při nízkém tlaku a nízké teplotě dochází k sublimaci zamrzlé vody. Touto 

metodou je zabráněno typickému přechodu vody z skupenství kapalného do skupenství 

plynného (což by znehodnotilo sušený materiál). 

 Vymražuje se především materiál, který podléhá zkáze. Jedná se tedy přednostně 

o organické buňky, které snáží hůře snáší vysoké teploty. Výsledným produktem vymražování 

je tzv. lyofilizát 

Obrázek č.25 s znázorňuje změny skupenství v závislosti na metodě sušení. Zelená 

šipka znázorňuje běžné, modrá zas vakuové vymrazování (červená nadkritické sušení). [15] 

 

Obr. 25 Přechod skupenství v procesu lyofilizace 

Zdroj: Emilie, Valentová, Lyofolizace [online]. 11.12.2014 [ cit. 2018-02-10] 

Dostupné z: http://docplayer.cz/45086441-Lyofilizace-aplikace.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Potravina
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nadkritické_sušení&action=edit&redlink=1
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7. Testovací sestava 

Pro zpřehlednení struktury práce je níže vypracován Obr. 26, popisující testování 

vývěvy, kde jednotlivé prvky, které se účastní tohoto procesu jsou očíslovány. 

 Bod č.1 značí vakuovou vývěvu. Tato kapitola se bude zabývat typy vývěv a 

především principy jejich činnosti. Pochopení principu chodu vývěvy je nutné k nastavení 

vhodného testování pro ověření její spolehlivosti. 

 Bod č.2 značí aplikace vakuových vývěv. Tato kapitola se bude zabývat 

možnými aplikacemi napříč různými obory. Znalost konečné aplikace, do které vývěva bude 

figurovat je také nutné pro nastavení optimálních požadavků, které musí testy splňovat. 

           Bod č.3 značí snímač vibrací – akcelerometr, který hraje klíčovou roli ve sběru 

dat, o která se tato práce opírá. Tato data budou dále v praktické části statisticky vyhodnocena 

a budou vstupem do neuronové sítě. 

 Bod č.4 značí testovací stanici, ve které je vývěva testována. Jedná se o finální 

test před odesláním k zákazníkovi. V této kapitole bude popsán průběh celého testu a 

požadavků, které musí splňovat. 

 Bod č.5 znázorňuje jádro této práce. Jedná se čistě o praktickou část, která se 

zabývá vytvořením aplikace v jazyce C, která by mohla být implementována do softwaru 

testovacích stanic. Tato aplikace vychází z dat naměřených akcelerometrem z bodu č.4 a 

pomocí umělé inteligence detekuje vývěvu, která dle vibračních hodnot nebude v budoucnu 

splňovat parametry garantované výrobcem. 
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Obr. 26 Testovací sestava 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

7.1 Snímač vibrací 

 

 Akcelerometr je senzor, který snímá zrychlení sil. Snímané síly rozlišujeme na 

statické a dynamické. Mezi statické síly patří například tíhová síla, zatímco dynamické síly jsou 

způsobeny pohybem – vibracemi. 

 Pokud je změřeno statické gravitační zrychlení lze určit úhel vychýlení 

vzhledem k Zemi. Dynamické zrychlení zase stanovuje směr, kterým je akcelerometr unášen.  

 V moderní elektronice je tento senzor využíván například jako prostředek pro 

předejití pádu robotizovaných autonomních zařízeních. Dalším využitím akcelerometru je 

detekce problémů s motorem na základě vibrační analýzy. Společnosti Apple a IBM využívají 
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tento snímač pro předejití poškození harddisků. Detekuje-li senzor vychýlení, které značí 

rychlou změnu polohy automaticky dá řídící jednotka pokyn k vypnutí harddisků. 

 Princip spočívá ve piezoelektrickém jevu. Jsou přítomny mikroskopické 

krystaly, jež při zrychlení generují napětí. Dalším druhem jsou pomocí snímání kapacitance. 

Mezi dvěma mikrostrukturami je určitá kapacitance. Pokud zrychlení mění polohu jedné ze 

dvou struktur tak se kapacitance mění. Změna kapacitance je přenášena na napětí, které je pro 

funkci akcelerometru klíčové. 

 Parametry akcelerometru: 

Počet os – dle využití lze volit mezi dvěma, nebo třemi osami. Pokud nám stačí snímat 

odchylku v 2D volíme dvouosé, chceme-li snímat odchylku v 3D volíme tříosé. 

Rozkmit – je nutné volit dle zamýšlené aplikace. Pro prosté snímání náklonu vlivem 

zemské gravitace stačí akcelerometry s rozsahem 1.5g. Pro snímání pohybu dopravních 

prostředků (auta, letadla) je doporučený rozsah 2g. Pro specifické aplikace, kde je očekávána 

rapidní změny rychlosti bude nezbytné poskytnout rozsah 5g či více. 

Citlivost – čím je citlivost vyšší tím se jedná o kvalitnější produkt. Tato vlastnost říká 

jak velkou změnu signálu dostaneme při změně zrychlení. Získáváme tak přesná data. 

Šířka pásma – jedná se o počet záznamů během jedné sekundy. Pro pozvolna 

přicházející změny zrychlení či vychýlení stačí běžně šířka pásma s frekvencí 50 Hz. Při 

požadavku měření rychle pohybujících se objektů (dopravní prostředky) bude potřeba volit 

šířku pásma v řádu stovek Hz. [19] 

Impedance – tento parametr je nezbytný zohledit vzhledem k ostatním zařízením, která 

jsou zapojena. Pro kompatibilitu jednotlivých impedancí jsou využívány zábrany, které ruší 

rozdíl odporů. 

Seznam měřených veličin pomocí akcelerometrem: 

- Zrychlení 

- Sklon 

- Rotace 

- Vibrace 

Seznam běžných aplikací akcelerometru: 
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- Samočinně se vyrovnávací roboty 

- Náklonový mod herních ovladačů 

- Alarmy automobilů 

- Detekce nehod/aktivace airbagu 

Akcelerometry prošly velkým vývojem a stali se tak použitelnými do robotických 

aplikací. Původně mechanické akcelerometry byly nahrazeny ty s křemíkovými čipy (Obr. 27). 

 

Obr. 27 Chip akcelerometru 

Zdroj: Martin, Juránek, Prostředky automatického řízení, VŠB-TU Ostrava [online]. 1.1.2006 [ cit. 

2018-03-17] 

Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~jur286/prostredky_aut_rizeni/preklad.htm 

 

Princip chodu piezoelektrického akcelerometru: 

 Aktivní část snímače je vyrobena z piezoelektrického materiálu. Obr. 28 

ilustruje tento piezoelektrický jev, který je závislí na deformaci kotouče. Jedná se o kondenzátor 

s tou úpravou, že mezi elektrodami je je vložen piezokeramický materiál. Vzniká tak síla, která 

působí kolmo na disk. [22] 

 

Obr. 28 Piezoelektrický jev 
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Zdroj: Martin, Juránek, Prostředky automatického řízení, VŠB-TU Ostrava [online]. 1.1.2006 [ cit. 

2018-03-17] 

Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~jur286/prostredky_aut_rizeni/preklad.htm 

 

A – oblast elektrody 

d – tloušťka disku 

F – síla působící kolmo na disk 

q – náboj disku 

u – napětí mezi dvěma stranami disku 

 

Piezoelektrický snímač má dvě základní části: 

a. Piezoelektrický materiál 

b. Seizmická hmota 

V základně snímače je uchycena piezoelektrická strana disku a k druhé straně je 

uchycena strana se seismickou hmotou (Obr. 29). Pokud je akcelerometr vystaven chvění tak 

se generuje síla, která působí na piezoelektrický prvek. Dle zákonu zrychlení  se výsledná síla 

rovná zrychlení seismické hmoty. Piezoelektrický jev zajistí, že výsledný náboj je úměrný 

vygenerované vnější síle. [22] 

 

Obr. 29 Struktura piezoelektricého snímače 

Zdroj: Martin, Juránek, Prostředky automatického řízení, VŠB-TU Ostrava [online]. 1.1.2006 [ cit. 

2018-03-17] 

Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~jur286/prostredky_aut_rizeni/preklad.htm 
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m – hmotnost seismické hmoty 

a – zrychlení, které působí na snímač 

 

7.2 Testovací stanice 

 Obr. 30 znázorňuje současný průběh testování vývěvy. Jednotlivé testy na sebe 

logicky navazují. Ty nejrizikovější jsou řazeny jako první, aby byl ušetřen čas při případném 

detekování neshodného produktu. 

 Testy jsou rozlišeny na ty, které probíhají když vývěva není vchodu – offline 

testování. A testování, které je realizováno pokud vývěva je v chodu. Tato kombinace testů je 

nezbytná pro nasimulování podmínek aplikace. 

Import Serial Number Data

Electrical safety test confirmation

Proof test confirmation

Pressure Drop test Confirmation

Sys vac leak test confirmation

Set orifice

Apply pump power

20 seconds wait

Controller Exec Firmware

Controller Support Firmware

Inverter Firmware

Inverter Parameter sets

Controller configuration

Rotation Test

EMS Tests

Check for Pump Warnings

Warm up

Gas Module Tests

Exhaust Pressure Test

Cyclic Load Test

Endurance Tests

Ultimate Performance

Vibration test

DP Temperature Check

MB Temperature Check

Vacuum System Leak Test

Electrical Safety Tests

Water System Pressure Tests

Serial number scanning

PERFORMANCE TESTOFFLINE TESTS

Hot Lock Test

Back Pressure Test

Run Hours Reset

Out of Box Test

Oil Check and Water Drain

Health Test
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Obr. 30  Posloupnost stávajícího testovacího procesu 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

Překlad do češtiny Obr. 30 je uveden níže. 

                    Off Line Testování              On Line Testování 

 

 

 

Off Line Testování 
 

1.1 Zkouška těsnosti 

Kritické díly jsou ještě před samotnou montáží podrobeny těstnostnímu testu. Jednotlivé 

díly jsou utěsněny a poté je znich odsáta atmosféra. Takto vytvořený podtlak musí díl udržet po 

stanovenou dobu. Poté je díl uvolněn do výroby. 

 Tento test je prováděn i v průběhu montáže. Po smontování několika dílů do sebe 

vzniká podsestava, která je také testována. Lze tak již v průběhu výrobu odhalit montážní chyby 

nebo nevhodné potkání tolerancí, které zapříčiní netěsnost sestavy. 

 

1.2 Zkouška elektrická bezpečnosti 

Po smontování celého produktu je kompletní vývěva otestována elektrickým testem za 

účelem ověření elektrické bezpečnosti produktu. Tento test je předepsán legislativou a bývá 

pravidelně auditován třetí stranou. 
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1.3 Zkouška vodním tlakem 

Vývěva má komplikovanou soustavu chladících trubek. Tato sestava se skládá z mnoha 

dílů, při čemž každý díl je montován do následujícího manuálně. Vzniká zde riziko nepřesné 

montáže, která by zapříčinila, že po čase by mohlo dojít k uvolnění spoje mezi dvěma 

chladícími trubicemi. 

Soustava bývá proto natlakována vodou a je vizuálně posuzována zdali není nikde 

detekován únik vody. 

 

On Line Testování 
 

Načtení seriových čísel 
 

Jednotlivé části vývěvy naskenovány a odepsány ze systému, čímž vznikne kanbanový 

požadavek na další díly. Zároveň se zde ujištuje, že jsou využita seriová čísla, která odpovídají 

skupinách jednotlivým dílů, jež patří do montáže tohoto konkrétního produktu. 

Evidence sériových čísel jednotlivých komponent je i důležité z hlediska pozdější 

možnosti dohledání podezřelé dodávky materiálu. 

 

Komunikace elektronických prvků 
 

Jednotlivé podsystémy vývěvy jsou zapojeny a je skrze ně poslán signál. Na základě 

odezvy se ověřuje zdali elektronické prvky reagují dle specifikace. Poté co jsou otestovány 

prvky jednotlivě následuje testování větších celků pro ověření jejich vzájemné komunikace. 

 

Firmware ovladače 
 

 Ověření, že v ovladačích je aktuální verze firmware. 

 

Parametry střídače 
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Ověření, že střídat má nastavené nejnovější parametry, které zároveň odpovídají 

produktu, kde je střídač použit. 

 

Restart ovladače 
 

Restartování umožní načtení parametrů ovladače a střídačů, aby byla ověřena jejich 

vzájemná komunikace. 

 

Rotační test 
 

Start pumpy a nastavení rychlosti na 30Hz. Monitorování snižování tlaku v jednotlivých 

částí vývěvy. 

Bezpečnostní zastavení 
 

Do produktu je zakomponováno tlačítko nouzového vypnutí. Při havarijních stavech, 

kdy je nutné okamžitě nutné ukončit chod zařízení je toto tlačítko zmáčknuto. Tento test sleduje 

odezvu na zmáčknutí tlačítka. 

Sledován je i následný restart softwaru, při čemž nesmí hlásit žádnou odchylku od 

běžného startu. Na druhou stranu musí uložit do paměti poslední zmáčknutí bezpečnostního 

tlačítka. 

 

Měření plynového průtoku 
 

Vývěva je zapnuta a tím začne vnitřním prostředním proudit čerpaný plyn. Ten je 

v testovacích podmínkách sledován a v čase se jeho hodnoty musí pohybovat dle stanovených 

limitů. 

Výstupem je graf zachycující změnu průtoku v čase, který porovnává ideální křivku 

s aktuálně naměřenou. Dle velikosti odchylek je vývěva posuzována. 
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Opakovaný start 
 

Významem tohoto testu je vyloučit montážní chyby, které by později zapříčinili zadření 

vývěvy. Opakovaným zapnutím a vypnutím vývěvy dochází ke střídavé zátěži a skokovým 

změnám vnitřních tlaků. 

 

Výkonový test 
 

Vývěva je puštěna na plný chod a pracuje stanovenou dobu v maximálním vytížení. 

Jednotlivé komponenty se vlivem změny teplot začnou roztahovat a je zde riziko zadření. Tímto 

výkonovým testem je simulována náročná zákaznícká aplikace produktu. Vývěva má robustní 

design, který nutně musí zaručovat spolehlivost v rámci celého spektra pracovních teplot. 

Vyhodnocován je průběh čerpání atmosféry s hlediska změny tlaků, průtoku plynů a 

v neposlední řade snímaná vibrací a hlučnosti. 

 

 

 Maximální stabilní tlak 
 

Vývěva má několik možností chodu. Každá možnost je specifická svoji rychlosti 

čerpání a je tak vhodná pro různé aplikace. Každý chod má své limity, které musí splňovat. 

Jedná se především o řád vytvořeného vakua.  

Pro každý chod je sledována spotřeba energie. Veškeré výchylky od normy jsou 

varujícími signály. 

 

Vibrační test 
 

Pomoci akcelerometru jsou po dobu testování snímány vibrace, ktreré vznikají chodem 

vývěvy. Na základě těchto vibrací je možné určit zdali je produkt bez vady, nebo zdali se stává 

podezřelým na určity typ vady. 

Obr. 31 ilustruje současné zapojení akcelerometru do testované vývěvy. 



63 
 

 

Obr. 31 Stávající zapojení akcelerometru do vývěvy 

Zdroj: vlastní vypracování 

 
Dlouhodobý test v chodu 

  

Vývěva je napojena na testovací stanici a je ponechána 8hodin, aby byla potvrzena její 

dlouhodobá schopnost splňovat požadavky. Po celou dobu je monitorován řád vytvořené vakua, 

průtok plynů uvnitř vývěvy a řada dalších parametrů. 
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8. Testovací software 

 

Obr. 32 ukazuje blokové schéma, jež popisuje postup praktické části. Jsou znázorněny 

jednotlivé fáze tvoření finální aplikace už od sběru dat. 

 

Obr. 32 Postup vypracování práce 

Zdroj: vlastní vypracování 

 



65 
 

 

 Záznamy níže zachycují vibrační hodnoty vývěv a to ve frekvencích 1 Hz až 

5000 Hz. Sloupce jsou jednotlivé vývěvy a čísla řádku jsou frekvence. Vzhledem k velkému 

objemu dat je přiložen pouze ukázkový náhled pro udělání představy jak se s daty pracovalo. 

 Účelem je tohoto bodu je stanovit problémové frekvence, na kterých dochází 

k překročení limitu vibrací. Tyto problémové frekvence jsou zvýrazněny žlutou barvou (Obr. 

33). Separování těchto frekvencí bude důležité, protože se jedná o vstupní data pro tvorbu 

neuronové sítě. 

 Důležité je si všimnout shluků frekvencí, u kterých dochází k překročení 

tolerance (Obr. 34).  
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Obr. 33 Označené významné vibrační frekvence 

 

Obr. 34 Shluk významných vibračních frekvencí 
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 V následující tabulce 2 jsou uvedeny pouze problémové frekvence a je k nim 

přiřazena vada, která je pro tuto frekvenční odchylku charakteristická. 

Tab. 2 Přehled chybových frekvencích a typ vady 

Chybová frekvence Evidovaná vada 

373 ložisko - klec 

1000 ložisko - klec 

1001 ložisko - klec 

1999 ložisko - vnější kruh 

2000 ložisko - vnější kruh 

2001 ložisko - vnější kruh 

2587 ložisko - vnější kruh 

2588 ložisko - vnější kruh 

2590 ložisko - vnější kruh 

2591 ložisko - vnější kruh 

2592 ložisko - vnější kruh 

2593 ložisko - vnější kruh 

2594 ložisko - vnější kruh 

2595 ložisko - vnější kruh 

2596 ložisko - vnější kruh 

2598 ložisko - vnější kruh 

2599 ložisko - vnější kruh 

2600 ložisko - vnější kruh 

2601 ložisko - vnější kruh 

2602 ložisko - vnější kruh 

2604 ložisko - vnější kruh 

2605 ložisko - vnější kruh 

2606 ložisko - vnější kruh 

2616 ložisko - vnější kruh 

2618 ložisko - vnější kruh 

2619 ložisko - vnější kruh 

2620 ložisko - vnější kruh 

3393 ložisko - kulička 

3394 ložisko - kulička 

3395 ložisko - kulička 

3405 ložisko - kulička 

4403 ložisko - vnitřní kruh 

4404 ložisko - vnitřní kruh 

4405 ložisko - vnitřní kruh 
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4406 ložisko - vnitřní kruh 

4407 ložisko - vnitřní kruh 

 

 

Dle tabulky 2, největší shluky chybových frekvencí pozorujeme na frekvenčním rozsahu 

2000 Hz až 2620 Hz. Tento rozsah je charakteristický pro vadu ložiska, konkrétně vnější kruh. 

Nyní se dostáváme k práci se softwarem STATISTIKA, pomocí něhož budeme 

generovat neuronové sítě. Pro využití naměřených dat je nutné transponovat řádky a sloupce. 

Další podmínkou pro úspěšné zpracování vstupních dat je nutná slovní klasifikace jednotlivých 

vývěv (Obr. 35). Pro zpřehlednění má každá vada svoji barvu. 

 

 

Obr. 35 Klasifikace vad s barevným rozlišením 

 

 Nyní jsou data předzpracována tak, aby s nimi šlo pracovat v softwaru 

STATISTIKA. V dalším kroku jsou generovány neuronové sítě a poté analyzovány jejich 

procentuální úspěšnosti. 

 Vygenerovaná neuronová síť (Obr. 36) klasifikuje vývěvu bez vady a vývěvu 

s vadou č.1. s úspěšností sítě 100%.  
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Obr. 36 Vygenerováná neuronová síť pro klasifikaci vady typu 1 

 

Na Obr. 37 je vidět, že bylo vygenerováno několik typů neuronových sítí.  My zvolili 

tu s nejstabilnějšími výsledky. 

 

Obr. 37  Navrhované vygenerované neuronové sítě 
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Vygenerovaná neuronová síť (Obr. 38) klasifikuje vývěvu bez vady a vývěvu s vadou 

č.2. s úspěšností sítě 93.7%. 

 

Obr. 38 Vygenerováná neuronová síť pro klasifikaci vady typu 2 

Vygenerovaná neuronová síť (Obr. 39) klasifikuje vývěvu bez vady a vývěvu s vadou 

č.3. s úspěšností sítě 100%. 

 

Obr. 39 Vygenerováná neuronová síť pro klasifikaci vady typu 3 
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Na Obr. 40 je vidět, že bylo vygenerováno několik typů neuronových sítí.  My zvolili 

tu s nejstabilnějšími výsledky, což je síť VVPS. 

 

Obr. 40  Vygenerovánané neuronové síťě  

Vygenerovaná neuronová síť (Obr. 41) klasifikuje vývěvu bez vady a vývěvu s vadou 

č.4 s úspěšností sítě 92.3%. 

 

Obr. 41 Vygenerováná neuronová síť pro klasifikaci vady typu 4 
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Na Obr. 42 je vidět, že bylo vygenerováno několik typů neuronových sítí.  My zvolili 

tu s nejstabilnějšími výsledky, což je síť RBF 

 

Obr. 42 Vygenerovánané neuronové síťě 

 

 Nyní máme vytvořené neuronové sítě, které dokáží klasifikovat každou, ze čtyř 

vad. Pro tyto sítě je zároveň vygenerován zdrojový kod v jazyce C, který je implementován do 

okenní aplikace. Tato aplikace bude později moct být instalována do softwaru testovacích stanic 

a pomůže klasifikováni vývěv. 

 Aplikace je psána v jazyce C# k vůli nutnosti vytvoření okenního rozhraní. Proto 

nastává problém, protože neuronové sítě jsou v jazyce C a zbytek aplikace v C#. Je nutné 

vytvořit podpůronou aplikaci, která konvertuje kód z C do C#. Tohoto výsledku je docíleno 

především pomocí regulérních výrazů. 

 Velkým přínosem vytvoření této aplikace je, že pokud je potřeba rozšiřovat 

aplikaci o další neuronové sítě, které klasifikují další vady, je jednoduché je do aplikace přidat. 
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Kdyby tato podpůrná aplikace neexistovala tak by bylo nezbytné ručně vygenerováné sítě 

přepisovat do jiného jazyka. 

 Na Obr. 43 je uvedeno rozhraní, které očekává vybrání souboru s příponou .c 

 

Obr. 43 Aplikace pro převedení kódu z jazyka C na C# 

 Zadání probíhá standartním způsobem jak při většině aplikací (Obr. 44). 

 

Obr. 44 Zadání zdrojovéhu kódu do aplikace 

 

 Obrázek 45 ukazuje rozhraní aplikace po zkonvertování kódu. Je vypsáno 

informativní hlášení, že vložený kód byl změněn na jazyk C#. 

 

 

Obr. 45 Informativní okno aplikace 
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 Na obrázku 46 je zachycena již vytvořená aplikace. 

 

Obr. 46 Vytvořená diagnostická aplikace 

 Zvýrazněný sloupec na obrázku xx zachycuje významné frekvence, na kterých 

testování probíhá. Těchto frekvencí je celkem 66 z původních 5000. Tato separace 66ti 

frekvencí byla nutná pro rychlost výpočtu algoritmu a přesnost rozhodování přitom byla 

zachována. 
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Obr. 47 Vytvořená diagnostická aplikace 

 Zvýrazněný sloupec na obrázku 47 ukazuje na místo kde se zobrazují testované 

hodnoty. Tyto hodnoty je možné vkládat ze souboru pomocí tlačítka „Načíst data“ nebo je 

možné data přímo manuálně zapisovat do pole. Tlačítko bylo naprogramováno, že načítá 

souboru formátu .CSV při čemž hodnoty mohou být desetinná nebo celá čísla. 

 Příklad datového .csv vstupu ukazuje obrázek 48. 
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Obr. 48 Příklad vstupu ze souboru .CSV 

 Při programování sloupců „Frekvence“ a „Hodnota“ byly použity funkce set a 

get. Ty zajišťují, že do sloupce „Frekvence“ není oprávněn cokoliv zapisovat zatímco do pole 

„Hodnota“ je uživatelovi umožněno zadat vlastní hodnoty. 

 

Obr. 49 Vytvořená diagnostická aplikace 
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 Obrázek 49 ukazuje tlačítko pomocí, kterého spouštíme testovací algoritmy. 

Aplikace byla pro usnadnění nastavena tak, že toto tlačítko se spouští automaticky při zadání 

hodnot do sloupce „Hodnota“. Uživatel tak má rychlou zpětnou vazbu, jak algoritmy 

vyhodnocují aktuální hodnoty. 

 

 

Obr. 50 Vytvořená diagnostická aplikace 

 Obrázek 50 ukazuje na čtyři algoritmy, které naprogramovány tak, aby 

simulovali současně nastavené algoritmy v provozních podmínkách. 

 Každé ze čtyř polí detekuje jeden typ vad. Pod každým tímto polem běží 

rozhodovací algoritmus, jehož výsledkem je rozhodnutí jestli produkt má daný typ vady či 

nikoliv. 
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Obr. 51 Vytvořená diagnostická aplikace 

 Obrázek 51 ukazuje čtyři algoritmy, které byly vygenerovány pomocí 

neuronových sítí. Je to nové doporučené testování, které vychází ze  velkého počtu testovaných 

produktů a tím vytvoří profil každé vady a dokáží tak predikovat výsledky.  
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Obr. 52 Vytvořená diagnostická aplikace po spuštění testování 

 Obrázek 52 ukazuje již spuštěnou aplikaci, která má zadána data pro testovaní. 

Všech osm algoritmů pro identifikaci vad jsou spuštěny a již znázorňují výsledek. Pokud daný 

algoritmus vyhodnotí vadu tak relevantní pole zčervená a vypíše hlášení „Vada“, pokud 

algoritmus nezachytí žádné podezřelé produkty tak zezelená a vypíše hlášku „OK“. 

 Limity pro každou z 66 frekvencí zachycuje tabulka 2. Tyto limity byly 

vytvořeny experimentálně a definují současné nastavení testů. Přesahuje-li testovací hodnota 

tento limit, indikuje to na možný určitý typ vady. 
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Tab. 2 Testovací limity pro každou frekvenci 
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Porovnávání stávajícího testování s neuronovými sítěmi 

 Tyto dvě skupiny algoritmů poskytují rozdílné klasifikační výsledky. Jsou 

diskutovány dva důvody pro rozdílné výsledky . 

A. Rozsah vstupních dat, na kterých se trénovala neuronová síť. 

Jako vstupní data byla poskytnuta výrobní testovací data z produktů: 

a. Byly zcela prohlášeny za shodné 

b. Byly prohlášeny za neshodné 
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c. Byly vráceny zákazníkem 

Ve vytvořené aplikaci má uživatel možnost zadat libovolnou hodnotu pro 

každou frekvenci. Neuronové sítě, ale nebyly trénovány do nereálných 

extrémních případů. Pokud bychom nastavili na každou frekvenci vibrační 

hodnotu 0 tak neuronová síť tento průchod doposud neviděla. Proto jej nedokáže 

klasifikovat správně. V takovém případě by se jednalo o produkt, který je 

dokonale bez vibrací – což je nereálné. Naopak druhým extrémem bude pokud 

nastavíme na každé frekvenci 10 000 mg. Tento produkt je samozřejmě vadný a 

má veškeré možné vady, ale neuronová síť takto extrémní případ nedokáže 

klasifikovat, protože na testovacích  datech takové průchody nebyly. 

 

B. Trénovací data se záměrně skládala z reklamovaných produktů, které 

stávající testování nepodchytilo. 

Tento fakt vede zákonitě ke změně testovacích limitů na základě výstupu 

neuronových sítí.  Došlo tedy ke zpřesnění detekce vad v rámci standartních 

průchodů produktu. 
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9. Závěr 
 

 Praktická část této práce se zabývá ověřením stávajícího způsobu 

testování a navrhuje automatické vyhodnocování vakuových vývěv pomocí 

vytvořené aplikace. 

 Hlavním přínosem této práce je vytvoření okenní aplikace, která 

umožňuje automatické nahrání testovaných dat a poté jejich analýzu pomocí 

neuronových sítí. Tyto sítě dokáží na základě dat z vibračního testování 

rozpoznat vývěvu, která překračuje limity a je tudíž neshodná. 

 Byl vyvinut software pro přesnější klasifikaci jednotlivých vad, 

což ušetří náklady spojené s případným reklamačnám řízením nebo 

neopodstatněným opravováním vývěv, které byly klasifikovány jako neshodné 

a přitom se jednalo o shodné produkty. 

 Významnou výhodou aplikace je, že je napsána tak, aby její další 

úpravy a rozšiřování byly možny zakomponovat bez nutnosti přepisování dlouhé 

části zdrojového kódu. To zajišťuje pomocná aplikace, která převádí kód 

z jazyka C do jazyka C#.  

 Algoritmus, který rozpoznává shodné a neshodné vývěvy je 

vygenerován pomocí softwaru Statistica, modulem pro neuronové sítě.  

 Aplikace klasifikuje čtyři typy vad. Pro každou vadu byla 

vygenerována vlastní neuronová síť, která prošla procesem učení, aby splňovala 

maximální požadavky na přesnost identifikace.   

 Při rozpoznávaní chyby typu1 má neuronová sít vynikající 

výsledky. Její úspěšnost klasifikace je 100%. Takto přesné výsledky jsou dány 

větší diverzitou mezi shodnými vývěvami a těmi, co mají vadu typu1. 

 Při rozpoznávání chyby typu2 má neuronová sít velmi dobré 

výsledky. Její úspěšnost klasifikace je 93,8%. To znamená, že z měsíční 

produkce 2 000 vývěv je možnost, že 120 vývěv bude klasifikováno špatně. 

Z těchto 120ti pump se ale jedná z 97% o klasifikaci dobré vývěvy jako 

neshodné. Což je lepší než opačný případ, kdy by závod opouštěli neshodné 
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produkty. Tato síť potřebuje pro své zaostření více dat, aby klasifikace byla 

100% jak je to tomu u chyby1. 

 Při rozpoznávání chyby typu3 má neuronová sít vynikající 

výsledky. Její úspěšnost klasifikace je 100%. Takto přesné výsledky jsou dány 

větším diverzitou mezi shodnými vývěvami a těmi, co mají vadu typu2. 

 Při rozpoznávání chyby typu4 má neuronová sít pouze dobré 

výsledky. Její úspěšnost klasifikace je 92,3%. To znamená, že z měsíční 

produkce 2 000 vývěv je možnost, že 160 vývěv bude klasifikováno špatně. 

Z těchto 120ti pump se ale jedná z 95% o klasifikaci dobré vývěvy jako 

neshodné. Což je lepší než opačný případ, kdy by závod opouštěli neshodné 

produkty. Tato síť potřebuje pro své zaostření více dat, aby klasifikace byla 

100% jak je to tomu u chyby1. 

 Aplikace v této fázi je připravena pro implementaci do 

testovacích stanic, připadně lze využít jako vyhodnocovací nástroj pro práci 

s databázemi. 

 Klasifikace vad typu1 a typu3 jsou 100% a lze se tedy na funkci 

neuronové sítě spolehnout. U vad typu2 a typu4 bude nezbytné naučení sítě na 

více datech, případně změnění testovacích limitů, aby byly shodné a neshodné 

pumpy více diverzikovatelné. 
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Přílohy 

 Příloha 1. – aplikace převádějící C kód do C sharp 

Níže je popsáno jádro zdrojového kódu, které zajišťuje konverzi kódu. Tohoto 

převodu je docíleno pomocí regulérních výrazů. U každého regulérního výrazu je 

vepsán komentář, který popisuje, co daná část kódu zpracovává. 

 

private RegexReplacer[] getRegexReplacers() 
        { 
            return new RegexReplacer[] { 
 
    //řádky, na kterých je #define odstraň 
                new RegexReplacer("#define.*", ""), 
 
    //řádky, na kterých je #include odstraň 
                new RegexReplacer("#include.*", ""), 
 
    //řádky, na kterých je #ifndef odstraň 
                new RegexReplacer("#ifndef.*", ""), 
 
    //řádky, na kterých je #endif odstraň 
                new RegexReplacer("#endif", ""), 
 
    //řádky, na kterých je int main odstraň 
    //zde je odstraněna metoda main 
                new RegexReplacer("int main(.*\n)*", ""), 
 
    //pokud začíná funkce číslem tak jej odstraň 
                new RegexReplacer("\\d\\d([a-zA-Z]{3,})", "$1"), 
 
    //odstranění komentářů 
                new RegexReplacer("/\\*(.*)\\*/", ""), 
 
    //odstranění komentářů 
                new RegexReplacer("/\\*(.|\n)*?\\*/", ""), 
 
    // změna statických proměných na privátní 
                new RegexReplacer("static double (\\S+)\\[\\]", "private double[] 
$1"), 
 
    // změna statických proměných na privátní 
                new RegexReplacer("static double (\\S+)\\[([^\\]]*)\\]", "private 
double[] $1 = new double[$2]"), 
 
    // změna syntaxe proměnných 
                new RegexReplacer("double (\\S+)\\[([^\\]]*)\\]", "double[$2] $1"), 
 
    // změna syntaxe proměných 
                new RegexReplacer("double\\[([^\\]]*)\\] (\\S+);", "double[] $2 = new 
double[$1];"), 
 
    // změna volání matematické funkce 
                new RegexReplacer(" exp\\(", " Math.Exp("), 
 
    // odstranění ukazatelů 
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                new RegexReplacer("double \\*w = Weights, \\*t = Thresholds;", "int w 
= 0, t = 0;"), 
    // odstranění ukazatelů 
                new RegexReplacer("\\*w\\+\\+", "Weights[w++]"), 
 
    //odstraneni ukazatelu 
                new RegexReplacer("\\*t\\+\\+", "Thresholds[t++]"), 
 
          // odstranění ukazatelů 
                new RegexReplacer(" in(\\s|\\[|,){1}", " input$1"), 
 
    // přidání public 
                new RegexReplacer("void RunPadded", "public void RunPadded"), 
 
                //odstranění prázdných řádků 
                new RegexReplacer("\n((\\s)*\n)+", "\n"), 
            }; 

 

Vytvoření dialogového okna. 

public partial class MainWindow : Window 
    { 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        public void SetStatus(string text) 
        { 
            this.StatusLabel.Content = text; 
        } 
 
        private void SelectFileButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
        {             
            this.SetStatus("Vložte soubor."); 
            OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog(); 
            openFileDialog.DefaultExt = "c"; 
            openFileDialog.Filter = "C files |*.c"; 
            SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog(); 
            saveFileDialog.DefaultExt = "c"; 
            saveFileDialog.Filter = "C files |*.c"; 
            if (openFileDialog.ShowDialog() == false || saveFileDialog.ShowDialog() == 
false) 
            { 
                this.SetStatus("Aborted! Both files must be selected!");                 
            } else { 
                this.SetStatus("Soubor vybrán, otevírám."); 
                string fileContent = File.ReadAllText(openFileDialog.FileName, 
Encoding.GetEncoding(1250)); 
                this.SetStatus("Konvertuji."); 
                CodeProcessor Processor = new 
CodeProcessor(openFileDialog.SafeFileName); 
                fileContent = Processor.ProcessCode(fileContent); 
                this.SetStatus("Zapisuji."); 
                File.WriteAllText(saveFileDialog.FileName, fileContent, 
Encoding.UTF8); 
                this.SetStatus("Vložený kod byl změněn z jazyka C na jazyk C#."); 
            }             
        } 

    } 
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Příloha 2. Zdrojový kód vytvořené diagnostické aplikace 

 

Stávající algoritmus pro klasifikaci vady č.1. 

class Algorithm5 : Algorithm 
    { 
        private const int dataSize = 3; //kolik dat z 66 bere 
        private const int dataOffset = 0; //odkud data bere 
        /** Unipolar binary perceptron by hard limits */ 
        private int FirstLayerPerceptron(double input, double threshold) 
        { 
            return input >= threshold ? 1 : 0; // porovnávám input-vložená frekvence s 
thresholdem - limit, vrací 1 nebo 0 
        } 
 
        private int SecondLayerPerceptron(double[] inputs, double threshold) 
        { 
            bool res = false; 
            for (int i = 0; i < inputs.Length; i++) 
            { 
                res = res || inputs[i] >= threshold;  
            } 
            return res ? 1 : 0; //pokud jsem našel tak je výstup jedna, pojud ne tak 
nula 
        } 
 
        private double[] Thresholds = new double[dataSize] 
        { 
            1.75,50,50 //limity 
        }; 
 
        private double[] Acts = new double[dataSize]; 
 
        void Run(double[] inputs, double[] outputs, int outputType) //zde se pracuje 
už s daty, která jsou relevantní (vybraná) 
        { 
            int i; 
            for (i = 0; i < inputs.Length; i++) 
            { 
                Acts[i] = FirstLayerPerceptron(inputs[i], Thresholds[i]); 
            } 
            if (SecondLayerPerceptron(Acts, 1) > 0) 
                outputs[0] = 2.0; 
            else 
                outputs[0] = 1.0; 
        } 
 
        public void RunPadded(double[] inputs, double[] outputs, int outputType) 
//proces braní správných dat 
        { 
            double[] input = new double[dataSize]; 
            for (int i = 0; i < input.Length; i++) 
            { 
                input[i] = inputs[i + dataOffset]; 
            } 
 
            Run(input, outputs, outputType); 
        } 
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    } 
Stávající algoritmus pro klasifikaci vady č.2. 

class Algorithm6 : Algorithm 
    { 
        private const int dataSize = 46; 
        private const int dataOffset = 3; 
        /** Unipolar binary perceptron by hard limits */ 
        private int FirstLayerPerceptron(double input, double threshold) 
        { 
            return input >= threshold ? 1 : 0; 
        } 
 
        private int SecondLayerPerceptron(double[] inputs, double threshold) 
        { 
            bool res = false; 
            for (int i = 0; i < inputs.Length; i++) 
            { 
                res = res || inputs[i] >= threshold; 
            } 
            return res ? 1 : 0; 
        } 
 
        private double[] Thresholds = new double[dataSize] 
        { 
            
50,50,50,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
,5,5,5,5 
        }; 
 
        private double[] Acts = new double[dataSize]; 
 
        void Run(double[] inputs, double[] outputs, int outputType) 
        { 
            int i; 
            for (i = 0; i < inputs.Length; i++) 
            { 
                Acts[i] = FirstLayerPerceptron(inputs[i], Thresholds[i]); 
            } 
            if (SecondLayerPerceptron(Acts, 1) > 0) 
                outputs[0] = 2.0; 
            else 
                outputs[0] = 1.0; 
        } 
 
        public void RunPadded(double[] inputs, double[] outputs, int outputType) 
        { 
            double[] input = new double[dataSize]; 
            for (int i = 0; i < input.Length; i++) 
            { 
                input[i] = inputs[i + dataOffset]; 
            } 
 
            Run(input, outputs, outputType); 
        } 
 

    } 
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Stávající algoritmus pro klasifikaci vady č.3. 

class Algorithm7 : Algorithm 
    { 
        private const int dataSize = 7; 
        private const int dataOffset = 49; 
        /** Unipolar binary perceptron by hard limits */ 
        private int FirstLayerPerceptron(double input, double threshold) 
        { 
            return input >= threshold ? 1 : 0; 
        } 
 
        private int SecondLayerPerceptron(double[] inputs, double threshold) 
        { 
            bool res = false; 
            for (int i = 0; i < inputs.Length; i++) 
            { 
                res = res || inputs[i] >= threshold; 
            } 
            return res ? 1 : 0; 
        } 
 
        private double[] Thresholds = new double[dataSize] 
        { 
            1,1,1,1,1,50,50 
        }; 
 
        private double[] Acts = new double[dataSize]; 
 
        void Run(double[] inputs, double[] outputs, int outputType) 
        { 
            int i; 
            for (i = 0; i < inputs.Length; i++) 
            { 
                Acts[i] = FirstLayerPerceptron(inputs[i], Thresholds[i]); 
            } 
            if (SecondLayerPerceptron(Acts, 1) > 0) 
                outputs[0] = 2.0; 
            else 
                outputs[0] = 1.0; 
        } 
 
        public void RunPadded(double[] inputs, double[] outputs, int outputType) 
        { 
            double[] input = new double[dataSize]; 
            for (int i = 0; i < input.Length; i++) 
            { 
                input[i] = inputs[i + dataOffset]; 
            } 
 
            Run(input, outputs, outputType); 
        } 
 

    } 
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Stávající algoritmus pro klasifikaci vady č.4. 

class Algorithm8 : Algorithm 
    { 
        private const int dataSize = 10; 
        private const int dataOffset = 56; 
        /** Unipolar binary perceptron by hard limits */ 
        private int FirstLayerPerceptron(double input, double threshold) 
        { 
            return input >= threshold ? 1 : 0; 
        } 
 
        private int SecondLayerPerceptron(double[] inputs, double threshold) 
        { 
            bool res = false; 
            for (int i = 0; i < inputs.Length; i++) 
            { 
                res = res || inputs[i] >= threshold; 
            } 
            return res ? 1 : 0; 
        } 
 
        private double[] Thresholds = new double[dataSize] 
        { 
            3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 
        }; 
 
        private double[] Acts = new double[dataSize]; 
 
        void Run(double[] inputs, double[] outputs, int outputType) 
        { 
            int i; 
            for (i = 0; i < inputs.Length; i++) 
            { 
                Acts[i] = FirstLayerPerceptron(inputs[i], Thresholds[i]); 
            } 
            if (SecondLayerPerceptron(Acts, 1) > 0) 
                outputs[0] = 2.0; 
            else 
                outputs[0] = 1.0; 
        } 
 
        public void RunPadded(double[] inputs, double[] outputs, int outputType) 
        { 
            double[] input = new double[dataSize]; 
            for (int i = 0; i < input.Length; i++) 
            { 
                input[i] = inputs[i + dataOffset]; 
            } 
 
            Run(input, outputs, outputType); 
        } 
 

    } 
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Vytvořený algoritmus pomocí neuronových sítí ke klasifikaci vady č.1. 

class Algorithm1 : Algorithm 
    { 
 
        private double[] Thresholds = 
        { 
1.1257715693980701, 1.3339202155871683, 0.44266568033349696, 
0.83956980095135736 
}; 
        private double[] Weights = 
        { 
1.8825160964238039, 
2.1274148015135719, 
0.48066781080424548, 
3.2854631243457555, 3.7195304762293944, 2.3600523667508222 
}; 
        private double[] Acts = new double[10]; 
        void Run(double[] inputs, double[] outputs, int outputType) 
        { 
            int i, j, k, u; 
            int w = 0, t = 0; 
            if (inputs[0] == -9999) 
                Acts[0] = 0.2182383780260756; 
            else 
                Acts[0] = inputs[0] * 0.016445475027546171 + -0.023845938789941949; 
            for (u = 0; u < 3; ++u) 
            { 
                Acts[1 + u] = 0.0; 
                for (i = 0; i < 1; ++i) 
                    Acts[1 + u] += Weights[w++] * Acts[0 + i]; 
                Acts[1 + u] -= Thresholds[t++]; 
                if (Acts[1 + u] > 100.0) 
                    Acts[1 + u] = 1.0; 
                else if (Acts[1 + u] < -100.0) 
                    Acts[1 + u] = -1.0; 
                else 
                { 
                    double e1 = Math.Exp(Acts[1 + u]), e2 = Math.Exp(-Acts[1 + u]); 
                    Acts[1 + u] = (e1 - e2) / (e1 + e2); 
                } 
            } 
            for (u = 0; u < 1; ++u) 
            { 
                Acts[4 + u] = 0.0; 
                for (i = 0; i < 3; ++i) 
                    Acts[4 + u] += Weights[w++] * Acts[1 + i]; 
                Acts[4 + u] -= Thresholds[t++]; 
                if (Acts[4 + u] > 100.0) 
                    Acts[4 + u] = 1.0; 
                else if (Acts[4 + u] < -100.0) 
                    Acts[4 + u] = 0.0; 
                else 
                    Acts[4 + u] = 1.0 / (1.0 + Math.Exp(-Acts[4 + u])); 
            } 
            switch (outputType) 
            { 
                case 0: 
                    if (Acts[4] >= 0.91951680543184944) 
                        outputs[0] = 2.0; 
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                    else 
                        outputs[0] = 1.0; 
                    break; 
                case 1: 
                    for (i = 0; i < 1; ++i) 
                        outputs[i] = Acts[4 + i]; 
                    break; 
                case 2: 
                    { 
                        int winner = 0; 
                        for (i = 1; i < 3; ++i) 
                            if (Acts[1 + i] < Acts[1 + winner]) 
                                winner = i; 
                        for (i = 0; i < 1; ++i) 
                            outputs[i] = Weights[1 * winner + i]; 
                    } 
                    break; 
                case 3: 
                    { 
                        int winner = 0; 
                        for (i = 1; i < 3; ++i) 
                            if (Acts[1 + i] < Acts[1 + winner]) 
                                winner = i; 
                        outputs[0] = winner; 
                    } 
                    break; 
            } 
        } 
        public void RunPadded(double[] inputs, double[] outputs, int outputType) 
        { 
            double[] input = new double[1]; 
            input[0] = inputs[1]; 
            Run(input, outputs, outputType); 
        } 
 

    } 
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Ukázka vygenerovaného algoritmu pomocí neuronových sítí ke klasifikaci vady. Pro 

velký objem je přiložen pouze kód pro klasifikaci vady 3. 

class Algorithm3 : Algorithm 
    { 
 
        private double[] Thresholds = 
        { 
-2.6039004935424863, -1.2140751955851001, -2.2067833717943812, -0.1711568089608112, 
0.7877726781370461, -1.6941936520332956, -1.2694904536068972, -0.023478947226750611, 
-1.6302901821442726, -2.4638059270664061, -2.07002510052682, 0.7032597871881161, 
1.274956140192484, 2.2316639672418606, -0.86615687531163088, -1.710115661850427, 
1.2143841108752109, 0.044115850573879588, 
3.5975295820598387 
}; 
        private double[] Weights = 
        { 
1.1741422135557196, -0.75263269247690634, -0.54450706442735186, -0.80515006668846789, 
-0.68644467828628897, -0.071019096795408937, -0.0067473891774650144, 
0.048696087485560688, -0.18287682881015316, -0.64921679868009996, -
0.28178896321891123, 
-0.19690110052379212, -0.17947576257283088, -0.13763864584389507, 
0.95350260240707263, -0.66603357851181255, -0.30681664947318554, -0.69430050737921589, 
-0.26138711322861308, -0.17990579968440984, -0.17527201234679082, 
-0.019368274237247719, -2.0929317899086972, -1.7615190208420111, -1.8024701160563201, 
-1.9038813722544299, -2.5181283298451618, -0.63064375091513414, 
0.024971936282379897, 0.16964150232897851, 0.15448171750673031, 0.36397882143852484, 
0.45342359715495739, -0.008961680800174867, 0.086023541428128278, 
-0.036540825954797351, 0.058496264798565484, 0.028149497080385263, -
0.0022029233873925892, 
0.053507285727282902, 0.054925771850579161, -0.00075494165516538925, 
-0.011511925776372556, -0.49986205789020238, -0.78676999850894325, -
0.48499325181531189, 
-0.028584323276531064, -0.36455171276301512, 0.038282539772197886, 
0.019708151576583594, -0.011268462008493237, 0.0037372663075154987, -
0.082476969723309188, 
-0.13714386957550997, -0.056534033110288651, -0.078729243504553792, 
0.12474991684589729, -0.23326431694237981, -0.83746059081178448, -0.20930040810669129, 
-0.24349838745097585, -0.23420599329892205, -0.13712979689327615, 
0.012532853745724548, 0.065973136053704237, 0.049233492417046887, 0.04084448511502102, 
0.054443141147506473, -0.0059533491685145913, 0.035324103230873052, 
-0.018823766743512785, -0.013907844923836434, -0.013198412078846205, -
0.081972756792389259, 
-0.08885292048598431, -0.04042200837432379, -0.052240222736047968, 
-0.02278472315863761, 0.0019223559866682408, 0.03309201291544827, 0.28395387796156069, 
0.17210390770685186, 0.028378156898411534, 0.05128776430710702, 
-0.033839354437459425, -0.0007118433283188879, 0.017580535924809286, -
0.032802655242243892, 
0.042715643776719339, -0.014936202405929373, 0.037061326257073396, 
-0.80217082973894704, 1.1027697883544239, 1.2286834168141707, 0.56819799639400703, 
1.0243923705694771, -0.0072387972330665365, -0.07050114848197922, 
-0.065209834456959381, -1.7368610356014786, -2.2124199487414162, -1.7162586201203724, 
-0.94419968645755104, -0.86321779368026685, -0.12027777815038425, 
-0.032929055456549387, 0.027295919758751456, -0.018698178127730614, -
0.002144278318036541, 
0.0017006834474865978, 0.033513039258600004, -0.035992241814216938, 
0.051962116814921494, 0.012034051947064285, -0.010596195753860602, -
0.018051283288863837, 
0.00078202166610271198, 0.0040661460904551829, 0.039868903050974146, 
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-0.011507190224879471, -0.068699729190872846, -0.01513231291949426, 
0.00028412312246394941, 
-0.091432871446739547, -0.094277200511437662, -0.12252213360863067, 
-5.0967950309959011, -5.3266153293567937, -5.0000482342848107, -4.1404767410946546, 
4.650690960066993, -2.6827324567827171, -3.312132977652678, -0.93448936329407317, 
-5.4193687455896074, -3.279434845467168, -1.8587056189158482, 2.4433004320525242, 
2.6172415277898824, 4.8853255564576648, -3.3029176490540921, -0.89233436017719936, 
1.2695977024860359, -1.5729418980175982 
}; 
        private double[] Acts = new double[52]; 
        void Run(double[] inputs, double[] outputs, int outputType) 
        { 
            int i, j, k, u; 
            int w = 0, t = 0; 
            if (inputs[0] == -9999) 
                Acts[0] = 0.26300136738596297; 
            else 
                Acts[0] = inputs[0] * 0.023297532791277404 + -0.027164923234629448; 
            if (inputs[1] == -9999) 
                Acts[1] = 0.066980494807059004; 
            else 
                Acts[1] = inputs[1] * 1.097694840834248 + -0.016465422612513721; 
            if (inputs[2] == -9999) 
                Acts[2] = 0.038380281690140843; 
            else 
                Acts[2] = inputs[2] * 0.46948356807511737 + -0.0070422535211267607; 
            if (inputs[3] == -9999) 
                Acts[3] = 0.044310962953644881; 
            else 
                Acts[3] = inputs[3] * 0.81766148814390838 + -0.010629599345870808; 
            if (inputs[4] == -9999) 
                Acts[4] = 0.13743688743688742; 
            else 
                Acts[4] = inputs[4] * 0.4826254826254826 + -0.0057915057915057912; 
            if (inputs[5] == -9999) 
                Acts[5] = 0.092839171119215219; 
            else 
                Acts[5] = inputs[5] * 0.3675119441381845 + -0.005512679162072767; 
            if (inputs[6] == -9999) 
                Acts[6] = 0.11497370151216303; 
            else 
                Acts[6] = inputs[6] * 0.71225071225071224 + -0.010683760683760682; 
            for (u = 0; u < 18; ++u) 
            { 
                Acts[7 + u] = 0.0; 
                for (i = 0; i < 7; ++i) 
                    Acts[7 + u] += Weights[w++] * Acts[0 + i]; 
                Acts[7 + u] -= Thresholds[t++]; 
                if (Acts[7 + u] > 100.0) 
                    Acts[7 + u] = 1.0; 
                else if (Acts[7 + u] < -100.0) 
                    Acts[7 + u] = -1.0; 
                else 
                { 
                    double e1 = Math.Exp(Acts[7 + u]), e2 = Math.Exp(-Acts[7 + u]); 
                    Acts[7 + u] = (e1 - e2) / (e1 + e2); 
                } 
            } 
            for (u = 0; u < 1; ++u) 
            { 
                Acts[25 + u] = 0.0; 
                for (i = 0; i < 18; ++i) 
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                    Acts[25 + u] += Weights[w++] * Acts[7 + i]; 
                Acts[25 + u] -= Thresholds[t++]; 
                if (Acts[25 + u] > 100.0) 
                    Acts[25 + u] = 1.0; 
                else if (Acts[25 + u] < -100.0) 
                    Acts[25 + u] = 0.0; 
                else 
                    Acts[25 + u] = 1.0 / (1.0 + Math.Exp(-Acts[25 + u])); 
            } 
            switch (outputType) 
            { 
                case 0: 
                    if (Acts[25] >= 4.9044862363917102e-016) 
                        outputs[0] = 2.0; 
                    else 
                        outputs[0] = 1.0; 
                    break; 
                case 1: 
                    for (i = 0; i < 1; ++i) 
                        outputs[i] = Acts[25 + i]; 
                    break; 
                case 2: 
                    { 
                        int winner = 0; 
                        for (i = 1; i < 18; ++i) 
                            if (Acts[7 + i] < Acts[7 + winner]) 
                                winner = i; 
                        for (i = 0; i < 7; ++i) 
                            outputs[i] = Weights[7 * winner + i]; 
                    } 
                    break; 
                case 3: 
                    { 
                        int winner = 0; 
                        for (i = 1; i < 18; ++i) 
                            if (Acts[7 + i] < Acts[7 + winner]) 
                                winner = i; 
                        outputs[0] = winner; 
                    } 
                    break; 
            } 
        } 
        public void RunPadded(double[] inputs, double[] outputs, int outputType) 
        { 
            double[] input = new double[7]; 
            input[0] = inputs[3]; 
            input[1] = inputs[50]; 
            input[2] = inputs[51]; 
            input[3] = inputs[52]; 
            input[4] = inputs[60]; 
            input[5] = inputs[61]; 
            input[6] = inputs[62]; 
            Run(input, outputs, outputType); 
        } 
 

    } 
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Vytvoření uživatelské okenní aplikace. 

public partial class MainWindow : Window 
    { 
        public List<DataPoint> ParsedDataList; 
        public int DataSize = 66; 
        public List<AlgorithmHolder> algorithms; 
 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            ParsedDataList = new List<DataPoint>(DataSize); //vyrobím 66řádku, které 
ztělesnují frekvence - a nastavím jejich hodnoty na nulu 
            for (int i = 0; i < DataSize; i++) 
            { 
                DataPoint dataPoint = new DataPoint(i+1, 0); 
                ParsedDataList.Add(dataPoint); 
            } 
            DataGrid.ItemsSource = ParsedDataList; //ten bar co ukazuje frekvence, a 
hodnotu 
            this.algorithms = new List<AlgorithmHolder>(4); 
            this.algorithms.Add(new AlgorithmHolder(new Algorithm1(), this.Result1, 
this.Status1)); 
            this.algorithms.Add(new AlgorithmHolder(new Algorithm2(), this.Result2, 
this.Status2)); 
            this.algorithms.Add(new AlgorithmHolder(new Algorithm3(), this.Result3, 
this.Status3)); 
            this.algorithms.Add(new AlgorithmHolder(new Algorithm4(), this.Result4, 
this.Status4)); 
            this.algorithms.Add(new AlgorithmHolder(new Algorithm5(), this.Result5, 
this.Status5)); 
            this.algorithms.Add(new AlgorithmHolder(new Algorithm6(), this.Result6, 
this.Status6)); 
            this.algorithms.Add(new AlgorithmHolder(new Algorithm7(), this.Result7, 
this.Status7)); 
            this.algorithms.Add(new AlgorithmHolder(new Algorithm8(), this.Result8, 
this.Status8)); 
        } 
 
        private void RunAlgorithms() 
        { 
            double[] data = new double[DataSize]; 
            for (int i = 0; i < DataSize; i++) 
            { 
                data[i] = 0; 
            } 
            foreach (DataPoint dataPoint in ParsedDataList) 
            { 
                data[dataPoint.Frekvence - 1] = dataPoint.Hodnota; 
            } 
            foreach (AlgorithmHolder holder in this.algorithms) 
            { 
                holder.TestData(data); 
            } 
        } 
 
        private void RunAlgorithms(object sender, DataGridCellEditEndingEventArgs e) 
        { 
            this.RunAlgorithms(); 
        } 
 
        private void RunAlgorithms(object sender, EventArgs e) 
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        { 
            this.RunAlgorithms(); 
        } 
 
        private void RunAlgorithms(object sender, DataTransferEventArgs e) 
        { 
            this.RunAlgorithms(); 
        } 
 
        private void AlgorithmRunButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            this.RunAlgorithms(); 
        } 
 
        private void DataLoadButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog(); 
            openFileDialog.DefaultExt = "csv"; 
            openFileDialog.Filter = "CSV files |*.csv"; 
             
            foreach (DataPoint dataPoint in ParsedDataList) 
            { 
                dataPoint.Hodnota = 0; 
            } 
            if (openFileDialog.ShowDialog() != false) 
            { 
                string line; 
                double value; 
                int i = 0; 
                StreamReader csvFile = new StreamReader(openFileDialog.FileName); 
                while ((line = csvFile.ReadLine()) != null) 
                { 
                    value = Double.Parse(line.Replace('.', ','));             
                    foreach (DataPoint dataPoint in ParsedDataList) 
                    { 
                        if (dataPoint.Frekvence == i +1) 
                        { 
                            dataPoint.Hodnota = value; 
                        } 
                    } 
                    i++; 
                } 
                RunAlgorithms(); 
            } 
            this.DataGrid.Items.Refresh(); 
        } 

    } 
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Nastavení měnění barev tlačítek na základě výsledků klasifikace. 

public class AlgorithmHolder 
    { 
        private Algorithm Processor; 
        private GroupBox groupBox; 
        private Label label; 
 
        public AlgorithmHolder(Algorithm processor, GroupBox groupBox, Label label) 
        { 
            this.Processor = processor; 
            this.groupBox = groupBox; 
            this.label = label; 
        } 
 
        public void SetStatus(int status) 
        { 
            if (status > 0) 
            { 
                this.groupBox.Background = Brushes.Green; 
                this.label.Content = "OK"; 
            } else if (status < 0) { 
                this.groupBox.Background = Brushes.Red; 
                this.label.Content = "Vada"; 
            } else { 
                this.groupBox.Background = Brushes.Yellow; 
                this.label.Content = "N/A"; 
            } 
        } 
 
        public void TestData(double[] data) 
        { 
            double[] outputs = new double[1]; 
            Processor.RunPadded(data, outputs, 0); 
            if(outputs[0] == 2) 
            { 
                this.SetStatus(-1); 
            } else { 
                this.SetStatus((int)outputs[0]); 
            } 
        } 

    } 


