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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vyuţitím umělých neuronových sítí pro predikci rychlosti 

atmosférické koroze. První kapitoly jsou věnovány teoretickému rozboru atmosférické koroze 

a umělých neuronových sítí. Cílem diplomové práce je návrh a ověření modelu umělé 

neuronové sítě. Model neuronové sítě bude na základě vstupních enviromentálních 

proměnných predikovat korozní ztrátu konstrukční uhlíkové oceli. Následující kapitola 

obsahuje vytvoření predikčního modelu umělé neuronové sítě pomocí programového 

prostředku Statistica - Neuronové sítě. Závěr práce je věnován zhodnocení a porovnávání 

dosaţených výsledků, včetně popisu praktického vyuţití. 

Abstract 

This thesis is focused on the usage of the artificial neuronal network through which the 

speed of an atmospheric corrosion is predicted. Theoretical analysis of the atmospherical 

corrosion and the artificial neuronal network is mentioned in the first part. The aim of the 

thesis is to design and verify the artificial neuronal network model. The model will predict 

corrosion loss of the structural carbon steel according to enter environment variables. Second 

part includes the creation of the predictor artificial neuronal network model which is 

constructed by Statistica – Neuronal network program. At the close of the thesis the achieved 

results are compared and summed up, including the description of practical application. 
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Al   Hliník 
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Cr   Chrom 

N   Dusík 

P   Fosfor 
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CO2   Oxid uhličitý 

R.h.   Relativní vlhkost [%]  

p.h.   Kyselost  

mm   Sráţky [mm] 

T   Teplota [°C] 

TOW   Čas ovlhčení 

RMS   Střední kvadratická chyba regrese 

REL_RMS  Relativní chyba 

PSO   Průměrná střední chyba 

ANN   Artificial Neural Networks 
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1 Úvod 

Ve všech technicky vyspělých zemích je velice závaţným problémem koroze kovů. 

Vznikají tímto kaţdoročně vysoké náklady na odstranění poškození kovových materiálů.  

Nejobvyklejším typem korozního poškození konstrukčních materiálů – ocelových 

konstrukcí mostů, strojních zařízení, potrubí, dopravních prostředků, atd. je atmosférická 

koroze. Náklady na odstraňování tohoto poškození lze aţ o 1/3 sníţit vhodnou volbou 

protikorozních opatření. 

Dnes, v době vysoké informatizace a vědeckých disciplín hlavním problémem není, 

jak shromaţďovat údaje, ale jak je vyuţívat nejuţitečněji. Neţádoucí účinek tohoto jevu je, ţe 

se pracuje s obrovským mnoţstvím dat, ze kterých se musí získat potřebné informace. 

Vyhodnocení a kvantifikace korozních procesů je stále časově náročná a klasické 

matematické funkce jsou nedostatečně citlivé pro predikci těchto nelineárních procesů. 

V současné době byly pro predikci ţivotnosti konstrukčních kovů odvozeny regresivní 

rovnice – tzv. rovnice znehodnocení, ale jejich nepřesnost výsledků je aţ 50%. 

Novější přístup s vyuţitím databází testovaných materiálů pro predikci těchto jevů 

jsou umělé inteligence. Mezi široce pouţívané umělé inteligence patří umělé neuronové sítě. 

Získaná databáze ovlivňujících parametrů z atmosféry a korozní ztráty uhlíkové oceli 

vytvořily zdroj vstupních a výstupních parametrů vhodný pro ANN modelování.  

V diplomové práci je teoreticky rozebrána problematika atmosférické koroze a 

neuronových síti. Cílem této diplomové práce je navrhnutí a ověření predikčního modelu 

umělé neuronové sítě pomocí programového prostředku Statistica - Neuronové sítě. Takovýto 

model neuronové sítě by měl predikovat korozní úbytek konstrukční uhlíkové oceli na 

základě vstupních enviromentálních parametrů, které ovlivňují korozi kovů v atmosférickém 

prostředí.  
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2 Popis procesu atmosférické koroze kovových materiálů 

Na výrobky, stroje, zařízení, konstrukce, apod., které jsou vystaveny venkovním 

atmosférickým podmínkám, působí všechny negativní vlivy tohoto prostředí - znečištění 

ovzduší, sráţky, vlhkost, sluneční záření, a podobně. Kovové předměty bývají téměř vţdy 

vystaveny účinkům vzduchu, který má určitou vlhkost (obsah vodních par). Změnou teploty 

v průběhu dne a noci dochází ke sráţení par (kondenzaci), které se sráţejí rychleji neţ vzduch. 

Vytvářejí kapičky rosy, které mohou slouţit jako elektrolyt potřebný ke korozi. Účinek 

atmosférické koroze podstatně zvyšují některé chemické látky (SO2, CO2 apod.) obsaţené ve 

vzduchu a posléze rozpuštěné v kondenzované páře. Proto je třeba kovové předměty chránit 

povrchově (nátěry) nebo legováním (přidáváním určitého mnoţství přísad). Sníţení vlivu 

koroze dosáhneme především správnou konstrukcí výrobků, pouţitím vhodného materiálu, 

mechanickou a strukturní úpravou materiálu, úpravou prostředí, které způsobuje korozi, 

ochrannými povlaky. Ukázka vlivu atmosférické koroze je znázorněna na obr 1. [4] 

 

Obr. 1. Vliv atmosférických podmínek [4] 

2.1 Mechanismus atmosférické koroze 

Koroze je definována jako znehodnocení kovů fyzikálně chemickými interakcemi 

s prostředím. Děje probíhají na rozhraní fáze kov-prostředí. Ve většině případů se při 

atmosférickém korozním procesu uplatňují elektrochemické reakce - anodická a katodická. 

Anodická reakce odpovídá oxidaci kovu (korozi) a katodická reakce odpovídá současné 
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redukci některé z oxidujících sloţek prostředí. Tyto elektrochemické děje probíhají při 

atmosférické korozi v tenké vrstvě elektrolytu Obr. 2. Základní podmínkou pro vznik a 

průběh atmosférické koroze je tedy vytvoření vrstvy elektrolytu na povrchu kovu kondenzací 

vzdušné vlhkosti. Tloušťka této vrstvy se v reálných podmínkách pohybuje mezi 5 – 150 m.   

V této vrstvě pak probíhají chemické reakce, v jejichţ důsledku dochází ke korozi. Proces, 

zejména v počátečním období, má elektrochemickou povahu. Protoţe vrstvy povrchových 

elektrolytů jsou tenké a periodicky vysychají, vylučují se produkty reakcí ve formě tuhých 

povrchových vrstev, které se posléze podílejí na korozních reakcích a proces koroze dostává i 

chemickou povahu. [4]  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.  Mechanismus atmosférické koroze [4] 

Ke kondenzaci vzdušné vlhkosti dochází, přestoupí-li obsah vlhkosti ve vzduchu tzv. 

kritickou relativní vlhkost. Hodnota kritické relativní vlhkosti je ovlivněna vlastnostmi 

atmosféry (teplota, relativní vlhkost, tlak vzduchu, atd.) a znečištěním ovzduší. V běţných 

atmosférách se jako kritická hodnota relativní vlhkosti uvádí 70%. Tato hodnota se mění se 

znečištěním prostředí a  kvalitou povrchu. Také při rychlých změnách teploty je další 

moţností vzniku vrstvy elektrolytu kondenzace vlhkosti (orosení). Atmosférická koroze tedy 

není souvislý proces -  probíhá  v obdobích, kdy je povrch kovu ovlhčen. Převáţná část 

případů atmosférické koroze probíhá s kyslíkovou depolarizací. Měřené elektrochemické 

veličiny (korozní potenciály, korozní odpory, apod.) postihují korozní děje pouze v počátku, 

kdy nevznikla silná vrstva korozních produktů jako při reálné korozi v atmosférických 

podmínkách. Při odvozování dlouhodobého  chování korozních materiálů v atmosférických 

podmínkách je nutno zvaţovat komplexní systém, ve kterém ke korozi dochází: kov – korozní 

zplodiny – atmosféra. Pro kinetiku atmosférické koroze je rozhodující mechanismus působení 

aniontu kyseliny nebo soli odpovídajícího dominantní znečišťující sloţce atmosféry. [4] 



4 

 

Při reálném korozním procesu v atmosférických podmínkách se vţdy projevuje 

současně vliv mnoha faktorů. Doba ovlhčení povrchu je závislá na mnoha faktorech - teplotě, 

relativní vlhkosti vzduchu, mnoţství a druhu sráţek, rychlosti větru, intenzitě slunečního 

záření, tvaru povrchu, jeho drsnosti a čistotě, stupni zakrytí povrchu, atd. Sloţení elektrolytu 

je závislé na povaze a koncentraci nečistot v ovzduší i na povrchu kovu. Korozní rychlost je 

silně ovlivňována koncentrací nečistot ve vzduchu - nejvýznamnější je SO2. Prachové částice 

usazené na povrchu mohou silně zhoršit korozní odolnost kovů, protoţe v nich můţe docházet 

k absorpci vody a k zachycování dalších nečistot. [4]  

 

2.2 Vliv složení materiálu a korozních produktů na rychlost koroze 

Chemické sloţení korodujícího materiálu je jedním ze základních faktorů, 

ovlivňujících kinetiku atmosférické koroze. Paradoxem však je, ţe čistota kovu nemá 

rozhodující vliv na korozi (výjimku tvoří pouze Al, Mg), ţe převaţujícím procesem je 

kyslíková depolarizace. Ocel typu CORTEN je důkazem toho, ţe malými přísadami legur lze 

docílit zvýšení korozní odolnosti vůči atmosférické korozi. U ocelí jsou to především Cu, P, 

Cr, Ni, Be a Al v mnoţstvích nepřevyšujících desetiny procent. Vzhledem k měnící se 

vlastnosti povrchu kovů spojených s tvorbou korozních produktů, můţe dojít ke změnám 

jejich korozních rychlostí v čase. Zatímco hliník a měď korodují okamţitě, oxidační vrstva, 

kterou formují, má účinný ochranný charakter. Rychlost koroze zinku v městské atmosféře se 

zdá být lineární po iniciační periodě sniţování korozní rychlosti. Chování ocelí je silně závislé 

na obsahu legujících prvků, které vykazují lepší reakce v daném prostředí. U některých kovů 

(ocel, zinek) iniciační expozice v atmosférických podmínkách má podstatný vliv na ochranné 

vlastnosti budoucí vrstvy korozních produktů. To, ţe za iniciační vrstvu se povaţuje i vrstva 

několik měsíců stará, dokumentuje výzkum korozních rychlostí vzorků ocelí exponovaných v 

průmyslové atmosféře, které po přenosu do příměstského prostředí korodují ještě delší dobu 

tak, jako kdyby byly v průmyslové atmosféře. Výsledkem rozsáhlých výzkumných prací je 

zjištění, ţe pro kinetiku atmosférické koroze je rozhodující mechanismus působení aniontu 

kyseliny nebo soli té sloţky atmosféry, která ji nejvíce znečišťuje. Proces vytváření ochranné 

vrstvy korozních zplodin na kovech v atmosféře probíhá v beznapěťových podmínkách pouze 

v ideální představě. Stabilita pasivního stavu je reálně porušována vlivem eroze (déšť, mráz, 

vítr), dilatačními vlivy při změnách objemu. [6] 
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2.2.1 Vliv kontaminantů 

Kaţdá látka je odstraňována z ovzduší suchou nebo mokrou cestou. Suchá depozice 

zahrnuje všechny mechanismy záchytu atmosférických nečistot na povrchu, a proto její 

rychlost závisí na několika proměnlivých činitelích, např. vlastnosti povrchu, vlhkosti, 

ročního období. Mokrá depozice probíhá dvěma cestami. Rozlišujeme vymývání sráţkami a 

skrytou depozici na povrchu. Skrytá depozice zahrnuje záchyt vody z mlhy a ve formě 

aerosolů na povrchu kovu (např. i při rosném bodě, námraza). Obě ovlivňují atmosférickou 

korozi konstrukčních kovů v atmosféře. Agresivita atmosféry je závislá na řadě 

meteorologických podmínek a v průběhu roku se mění. Je důleţité znát vzájemné chování 

atmosférických polutantů, jejich rozptyl, přeměny a samotný vliv na materiály. Mezi 

znečišťovatele, které se bezprostředně dotýkají koroze patří plyny jako SO2, CO2, ozón a 

obsah dalších tuhých fází v prachovém podílu atmosféry. Většinou jsou to škodliviny z 

energetiky, průmyslu, dopravy, bytové-komunální sféry, zemědělství a likvidace odpadů. 

Tyto sloţky spolu s H2O, CO2, CmHn a přízemním aerosolem patří do skupiny velmi 

proměnlivých atmosférických sloţek se střední dobou setrvání v ovzduší τ, která se pohybuje 

řádově ve dnech. Mnohé z nich jsou však přirozenou součástí atmosféry, takţe o škodlivém 

účinku lze hovořit aţ po překročení přípustné úrovně koncentrací (primární a sekundární 

emisní limity). [6] 

 

2.2.2 Vliv SO2 jako hlavní antikorozní látky 

Oxid siřičitý patří k největším stimulátorům atmosférické koroze. Pro ocel a částečně i 

zinek je korelace mezi stupněm znečištění SO2 a korozními rychlostmi velmi dobrá. Zdrojem 

SO2 můţe být oxidace H2S, který je produktem přírody. Velká část pochází ze spalování paliv 

obsahujících síru. Oxid siřičitý z atmosféry selektivně absorbuje všechny kovy, nejméně 

citlivý je hliník. Ocel s korozní vrstvou je schopna absorbovat SO2 dokonce i ze suchého 

vzduchu při teplotě 0
°
C. Při stejné vlhkosti se oxidací SO2 formuje kyselina sírová 

katalyzovaná kovy nebo kovovými oxidy. U většiny neţelezných kovů je SO2 v procesu 

korozních reakcí pohlcován. U ţeleza jsou však sírany hydrolyzované na oxidy a kyselina 

sírová se regeneruje. Oxid siřičitý pak funguje jako katalyzátor. Kdyţ vycházíme z faktu, ţe 

oxid siřičitý je ve vodě 1300 krát rozpustnější neţ kyslík, jeho koncentrace v roztoku můţe 

být větší, neţ bychom předpokládali na základě parciálního tlaku. Vysoká rozpustnost dělá 
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oxid siřičitý více efektivním katodovým reaktantem neţ kyslík, navzdory nesrovnatelně niţší 

koncentraci v ovzduší. [6]  

2.2.3 Vliv H2S 

Je produkován rozkladem organických sirných sloučenin nebo činností bakterií 

redukujících sírany v anaerobních podmínkách. Rychle oxiduje na SO2. Při normálních 

atmosférických podmínkách je odpovědný za matný charakter stříbra a mědi. [6]  

 

2.2.4 Vliv chloridů 

Vyskytují se většinou v přímořské atmosféře. Nejvyšší koncentrace chloridů jsou v 

pobřeţních regionech, přičemţ směrem do vnitrozemí se rapidně sniţují. Podobně jako sírany 

vytvářejí s povrchem ţeleza rozpustné soli, které se koncentrují v jamkách a tak korozně 

působí. Korozní rychlosti kovů v různých lokálních prostředích se značně liší, vzhledem k 

vlivu převládajícího větru. Praktická korozní rychlost je však určována mikroklimatem, který 

bezprostředně obklopuje konstrukci. [6] 

 

2.2.5 Vliv dusíkatých sloučenin 

Pocházejí jak z přírodních, tak z umělých zdrojů. Během bouří se formuje v atmosféře 

amoniak, ale jeho koncentrace v Evropě narůstá hlavně pro nadměrné pouţívání dusíkatých 

hnojiv. Do popředí se dostávají oxidy dusíku, u kterých byl zjištěn synergický efekt s ozonem 

na korozi některých kovů. [6]  

 

2.2.6 Ostatní znečišťující látky v ovzduší 

Kromě vlivu těchto agresivních plynných látek je důleţitý i vliv obsahu dalších 

pevných částic v prachovém podílu atmosféry. Můţeme je rozdělit na dvě skupiny. Na inertní 

neabsorbující částice, obvykle křemičité povahy, které ovlivňují korozi tím, ţe v místě 

kontaktu na povrchu dochází k různé aeraci. Druhou skupinou jsou částice schopné absorpce 

SO2 za spolu absorpce vodní páry nebo kondenzace vody, např. uhlí a prachové částice. 

Dalším negativem můţe být přítomnost mikrobiologických systémů produkujících sulfo-
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organické kyseliny, organické a anorganické sulfidy nebo obsahujících inhibitory odstraňující 

dusík čímţ zvyšují korozní agresivitu atmosféry a bimetalickou korozi. [6]  

 

2.2.7 Vliv teploty 

Teplota můţe i nemusí být významným faktorem. Závisí to na vlastnostech kovu, 

který je korozní, namáhaný v prostředí. Rychlost vysušování roztoku elektrolytu z povrchu 

kovu v přímém styku s atmosférou nebo přes vrstvu korozních produktů je silně závislá na 

teplotě. V tomto pojetí se proto do popředí dostává spíše povrchová teplota kovu jako teplota 

okolí. A ta je dále ovlivněna orientací vzorku ke slunci, intenzitou záření, schopností odráţet 

záření od povrchu kovu, resp. od korozních produktů, směrem a rychlostí větru, izolačními 

vlastnostmi nerozpustných korozních produktů atd. Výsledkem tepelných změn můţe dojít ke 

zvýšení samotné korozní rychlosti kovu nebo sníţení v důsledku sniţování přítomné vlhkosti. 

Tenké plechy umějí rychleji vyrovnávat teplotu s okolním vzduchem, a proto mnohem snáze 

formují vrstvu elektrolytu na povrchu jako masivní konstrukce, které mají vyšší tepelnou 

kapacitu a ochlazují se pomaleji. [6]  

 

2.2.8 Doba ovlhčení (TOW) 

Čas ovlhčení (TOW) kovového povrchu určuje trvání elektrochemického průběhu 

korozního procesu. Zahrnuje tvorbu elektrolytu na povrchu kovu. Podmínky, za kterých je 

tento elektrolyt stabilní při teplotě okolí a v konečném důsledku rychlost odpařování při 

změně atmosférických podmínek. Kritické hodnoty relativní vlhkosti rozeznáváme primární, 

sekundární ba dokonce aţ terciární. Primární kritická relativní vlhkost odpovídá stavu, pod 

kterým nedochází k viditelné korozi kovu. V případě ţeleza a ocelí při 60% R.h. dochází ke 

korozi pomalou rychlostí, při 75-80% prudce roste korozní rychlost v důsledku kapilární 

kondenzace vlhkosti na zkorodovaný povrch a při 90% relativní vlhkosti je pozorovatelný 

další nárůst,který je připisován dosaţením vhodného tlaku pro tvorbu nasycených ţeleznatých 

roztoků. Na úzkou souvislost mezi ročním průběhem relativní vlhkosti a intenzitou 

atmosférické koroze přišel Schikorr. [6]  
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2.2.9 Vliv srážek a příspěvek kondenzace 

U většiny korodujících konstrukčních kovů a slitin vlhkost podporuje výskyt koroze i 

při absenci znečištění. Vodní sloţka zvyšuje elektrickou vodivost, má leptací účinky, reakce 

na tenké vrstvě elektrolytu se vyskytují s různou aerací. Důvodem jsou lokální rozdíly v 

chemickém sloţení kovu, teplotě a potenciály. Při expozici kovu v atmosféře dochází také ke 

zvýšené korozi v rozích, hranách a převisech. Kdyţ se plynné znečištění koncentruje v niţších 

přízemních výškách, např. SO2, rosa je potom kyselejší jako déšť, který je formován ve 

vyšších výškách. Rosa na rozdíl od sráţek umí pokrýt vlhkostí kompletně celý povrch kovu, 

koncentrace jsou relativně vyšší, protoţe nestéká a tím působí agresivněji. Kyselé sráţky ve 

formě mlhy a jemných částeček roztoků kyselin rozptýlený v atmosféře jsou velmi 

nebezpečné a to kvůli velmi dobré penetrační schopnosti, coţ znásobuje jejich negativní 

dopad. Vedle zvlhčování povrchu kovu mohou mít sráţky významný vliv při vyplavování 

neţádoucích rozpustných částic a výsledkem je markantní sníţení korozních rychlostí. 

Sloţitost průběhu korozního poškozování kovů v atmosféře souvisí se sloţitostí proměnných, 

které určují průběh korozních reakcí. Stále existují mezery v poznání kinetiky a mechanismu 

atmosférické koroze a diskutuje se i o sloţitém vlivu environmentálních parametrů. Jedním z 

nich je moţnost interakce mezi polutanty v atmosféře a meteorologickými parametry. [6]  

 

2.3 Klasifikace a odvození korozní agresivity atmosféry 

 Základní normou pro klasifikaci korozní agresivity je ČSN ISO 9223 Koroze 

kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér.  Klasifikace, která rozděluje korozní agresivitu 

atmosfér do pěti stupňů C1  - C5 (viz Tabulka 1). Ve smyslu normy jsou moţné dva způsoby 

odvození stupně korozní agresivity: 

 na základě stanovených ročních korozních úbytků čtyř standardních kovů 

 podle úrovní ročních průměrů rozhodujících činitelů koroze – doby ovlhčení a 

úrovní znečištění  
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Tabulka. 1. Stupně korozní agresivity atmosféry [3] 

ČSN ISO 9223, ČSN EN 12500 a ČSN EN 

11303 

ČSN EN ISO 12944-2 a ČSN ISO 14713 

Stupeň Korozní agresivita Stupeň Korozní agresivita 

C 1 velmi nízká C 1 velmi nízká 

C 2 nízká C 2 nízká 

C 3 střední C 3 střední 

C 4 vysoká C 4 vysoká 

C 5 velmi vysoká C 5 - I velmi vysoká průmyslová 

  C 5 - M velmi vysoká přímořská 

 

2.3.1 Postupy při stanovení korozní agresivity atmosféry 

 

 

Klasifikace korozní agresivity 

atmosfér, stanovení a odvození  

(ČSN ISO 9223) 

Korozní agresivita stanovená  

na základě ročních korozních 

úbytků standardních vzorků kovů 

 

Odvození korozní agresivity na 

základě environmentálních údajů 

Stupně korozní agresivity C1 – C5 

(ČSN ISO 9223) 

Normativní odvození korozní 

agresivity na základě 

vypočtených korozních 

úbytků standardních kovů  

(ČSN ISO 9223) 

Informativní odvození 

korozní agresivity z 

porovnání podmínëk expozice 

s charakteristikou typických 

atmosférických prostředí 

(ČSN ISO 9223) 

Měření environmentálních parametrů 

ovlivňujících korozní agresivitu atmosférického 

prostředí (ČSN ISO 9225) 

Stanovení korozních 

úbytků standardních kovů 

(ČSN ISO 9226) 

Směrné hodnoty korozních úbytků 

konstrukčních kovů pro jednotlivé 

stupně korozní agresivity 

(ČSN ISO 9224) 
 

Obr. 3. Postupy při stanovení korozní agresivity atmosféry [3] 

Oba způsoby jsou metodicky podpořeny samostatnými navazujícími normami (ČSN 

ISO 9226 pro stanovení ročních korozních úbytků a ČSN ISO 9225 pro stanovení znečištění). 
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Údaje o znečištění je ovšem moţno přebírat i z publikovaných informací. Schéma na Obr. 3. 

vyjadřuje vzájemné vazby v systému klasifikace korozní agresivity. ČSN ISO 9223 uvádí 

postupy pro odvození stupně korozní agresivity atmosfér na základě od korozních úbytků čtyř 

standardních kovů (uhlíková ocel, zinek, měď a hliník) po expozici v dané lokalitě po dobu 1 

roku (Tabulka 2 a Obrázek 4). Příprava vzorků, způsob expozice a vyhodnocení korozních 

úbytků je specifikováno v normě ČSN ISO 9226. [3] 

 

Tabulka. 2.  Stupně korozní agresivity atmosféry [3] 

Stupně 

korozní 

agresivity 

Hmotnostní úbytky na jednotku plochy (g/m
2
) 

uhlíková ocel Zinek měď Hliník 

C1  10  0,7  0,9 Zanedbateln

á 

C2 > 10 aţ 200 > 0,7 aţ 5 > 0,9 aţ 5  0,6 

C3 > 200 aţ 400 > 5 aţ 15 > 5 aţ 12 > 0,6 aţ 2 

C4 > 400 aţ 650 > 15 aţ 30 > 12 aţ 25 > 2 aţ 5 

C5 > 650 aţ 1500 > 30 aţ 60 > 25 aţ 50 > 5 aţ 10 

 

 
 

Obr. 4. Expozice standardních vzorků na atmosférické stanici [3] 

 

Vzhledem k tomu, ţe v mnoha případech není moţné postup na základě ročních 

korozních úbytků standardních kovů pouţít (ekonomické, časové důvody), mohou být stupně 

korozní agresivity také určeny při zváţení environmentálních údajů pro danou lokalitu. Tato 

klasifikace vychází z hodnot rozhodujících činitelů koroze v atmosférickém prostředí: 

znečištění SO2 a vzdušnou salinitou, a doba ovlhčení korodujících povrchů, vyjádřená jako 
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roční suma hodin s relativní vlhkostí nad 80% při teplotě vyšší neţ 0
°
 C. Platná ČSN ISO 

9223 uvádí oba postupy k odvození stupně korozní agresivity jako rovnocenné. [3]  

2.3.2 Zkoušky odolnosti atmosférické korozi 

Jak je zřejmé z předchozího textu na průběh atmosférické koroze má vliv velmi 

mnoho faktorů. I kdyţ jsou základní mechanismy atmosférické koroze a rychlost koroze 

obecně známy je někdy nutné ověřit tyto údaje zkouškami. Zkoušky přímo v atmosférických 

podmínkách, prováděné buď na zkušebních vzorcích, nebo sledováním a vyhodnocováním 

stavu napadení některých dílů či součástí zařízení, značně zvyšují spolehlivost a pouţitelnost 

získaných výsledků. Atmosférické korozní zkoušky spočívají ve vystavení vzorků vlivu 

atmosférických podmínek na zkušebních stanicích a v pravidelném hodnocení vzorků.  

Expozice vzorků se provádí podle ČSN EN ISO 8565 Kovy a slitiny. Atmosférické korozní 

zkoušky. Základní poţadavky na staniční zkoušky. Norma doporučuje pouţívat ke zkouškám 

ploché vzorky o rozměrech 150 mm x 100 mm, ale připouští i vzorky jiných tvarů, např. 

šrouby, trubky, tyče, úhelníky a montáţní sestavy. Vzorky mohou být exponovány ve volné 

atmosféře (stojany) nebo částečně chráněné před atmosférickými sráţkami a slunečním 

zářením (pod přístřeškem, v ţaluziové budce). Celková doba trvání zkoušky závisí na typu 

vzorku a účelu zkoušky. Provádění korozních zkoušek je experimentálně a časově náročné. 

Na stanicích se provádí nepřetrţité měření environmentálních parametrů - teplota, vlhkost, 

sluneční záření, mnoţství sráţek, znečištění SO2, NOx a O3, pH a vodivost sráţek, obsah 

chloridů, síranů a dusičnanů ve sráţkách. Vzhledem k malé rychlosti atmosférické koroze se 

doporučuje, aby zkušební expozice trvala 1 rok, 2 roky, 5 let, 10 let nebo 20 let v závislosti na 

korozní odolnosti zkoušeného materiálu. Atmosférické zkušebnictví je nezastupitelnou 

součástí jak základního, tak aplikovaného výzkumu korozního chování materiálů. [6]  

 

3 Rozbor problematiky umělých neuronových sítí 

V posledních desítkách let prudce vzrostl zájem o obor výpočtů pomocí neuronových 

sítí. Tento zájem je podpořen poţadavky výpočtů algoritmů, které klasická výpočetní technika 

není schopna řešit. Podnětem k vytváření umělých neuronových sítí je výskyt menších 

ţivočichů, kteří pomocí neuronů dovedou řešit velmi sloţité úlohy, které jsou problémem pro 

velké výpočetní systémy, v reálném čase. Pro řešení jim nevadí vstupní šum a mohou 

zpracovávat i úlohy s vysokou redundancí dat na vstupu ve stále se vyvíjejícím světě. Vývoj 
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těchto přírodních neuronových systémů byl u ţivočichů dán nutností boje o přeţití v přírodě. 

[7] 

Přesný algoritmus práce přírodních neuronových systémů není doposud znám. Přesto 

experimentální výsledky na modelech těchto systémů dávají dnes velmi slibné výsledky. Tyto 

systémy, včetně umělých, dovedou zpracovat velké mnoţství údajů. Ale stav umělých sítí 

není zdaleka na takové úrovni. Přesto dnes lze například z praktických vyuţití jmenovat 

rozpoznávání psaného písma, rozpoznávaní lidských tváří a řízení vozidla. Je tu snaha 

napodobovat strukturu a činnost mozku, protoţe dokáţe zjednodušovat a zobecňovat. [7] 

 

3.1 Biologické základy 

Mozek se skládá z velkého mnoţství druhů specializovaných buněk a subbuněčných 

organismů, které jsou vzájemně propojeny a u nichţ se neustále vyvíjí jak jejich struktura, tak 

i jejich vzájemné vztahy. Nejdůleţitější z nich jsou neurony Obr. 5. Jsou to buňky 

specializované na přenos, zpracování a uchování informací. Těchto neuronů je v mozku 40-

100 miliard. Je jich několik druhů a jsou navzájem propojeny do velmi sloţitých neuronových 

sítí. Udává se, ţe na kaţdý neuron připadá v průměru 10 aţ 100 tisíc spojení s jinými neurony, 

coţ odpovídá řádově 10
14

 aţ 10
16

 informační mohutnosti lidského mozku. [7]   

 

Obr. 5. Biologický neuron pod mikroskopem [13] 
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Neuron se skládá z těla, tzv. somatu, do kterého vede vstupní přenosový kanál 

v podobě dendritů, výstup je zajišťován axonem, Obr. 6. Z axonu odbočují axonové terminály 

zakončené blánou, jenţ se stýkají s dentrity jiných neuronů. K přenosu informace mezi 

terminály axonu a dentrity dochází přes mezi neuronové rozhraní, tzv. synapse. [1]   

 

 

Obr. 6. Biologický neuron [7]   

Synapse jsou dvojího druhu. Některé mohou být excitační, v tom případě umoţňují 

šíření vzruchu a jeho zesílení, anebo inhibiční, způsobující útlum vzruchu. Paměť nervové 

soustavy funguje na principu zakódování synaptických vazeb. Šíření informací je moţno díky 

membránám somatu a axonu, které při podráţdění elektrickým impulsem jisté prahové 

intenzity samy generují elektrický impuls. Synaptická propustnost se kaţdým průchodem 

signálu mění, coţ dává neuronu schopnost paměti. [1]  

 

3.2 Matematické modely neuronů 

3.2.1 Umělý neuron 

Základem matematického modelu neuronů a neuronové sítě je umělý neuron Obr. 7, 

který je povaţován za zjednodušené matematické vyjádření funkce biologického neuronu. 

Umělý neuron má n obecně reálných vstupů x1,…,xn, které modelují dentrity. Všechny vstupy 

jsou ohodnoceny odpovídajícími obecně synaptickými váhami w1,…,wn které určují míru 

propustnosti vstupního signálu. Ve shodě s neurofyziologickou motivací mohou být 
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synaptické váhy jak kladné tak i záporné. Zváţená suma vstupních hodnot představuje vnitřní 

potenciál neuronu z. [9]   

 

 

Obr. 7. Blokové schéma matematického modelu neuronu [7]   

Tento model neuronu uvedli jiţ v roce 1943 pánové McCulloch a Pitts a jeho činnost 

vyjádřili vztahem:  

z= wi∙xi
n
𝑖=1                                      (1) 

Hodnota vnitřního potenciálu z po dosazení tzv. prahové hodnoty h indukuje výstup 

(stav) neuronu y, který modeluje elektrický impuls axonu. Nelineární nárůst výstupní hodnoty 

𝑦 = 𝜎(𝑧) při dosaţení prahové hodnoty potenciálu h je dán tzv. aktivační (přenosovou) funkcí 

σ . Nejjednodušším typem aktivační funkce je tzv. ostrá nelinearita, která má tvar:  

𝜎 𝑧 =  
1 𝑗𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖ž𝑒 𝑧 ≥ ℎ
0 𝑗𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖ž𝑒 𝑧 < ℎ

    (2) 

Formální úpravou lze docílit, ţe funkce  bude mít nulový práh. Pak vlastní práh 

neuronu se záporným znaménkem lze chápat jako váhu w0 = - h dalšího formálního vstupu   

x0 = 1 s konstantní jednotkovou hodnotou, jak je naznačeno na Obr. 7.  Matematická funkce 

neuronu je potom dána vztahem:  

𝑦 = 𝜎 𝑧 =  
1 𝑗𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖ž𝑒 𝑧 ≥ ℎ
0 𝑗𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖ž𝑒 𝑧 < ℎ

 , 𝑘𝑑𝑒 𝑧 =  𝑤𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=0

    (3) 

w0 = - h 

x0 = 1 
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3.2.2 Perceptron 

Jeden z nejpouţívanějších modelů neuronů je tzv. perceptron, jehoţ potenciál je 

definovaný jako váţený součet vstupujících signálů. Vstupy perceptronu jsou reálná čísla, 

výstup nabývá diskrétních hodnot z mnoţiny {0,1}. Pokud vnitřní potenciál překoná jeho 

prahovou hodnotu, která je definovaná, dojde k excitaci neuronu na hodnotu 1. V opačném 

případě je neuron inhibitován na hodnotu 0. [9]   

3.2.3 Adaline 

Základ je velmi podobný předchozímu perceptronu. Vstupy jsou rovněţ reálné, liší se 

především tím, ţe výstupy jsou ve formě reálného čísla. Adaline má jednotkovou přenosovou 

funkci (σ=1) nulový práh (h=0). Výstupem je reálné číslo dané hodnotou potenciálu neuronu.  

   

3.2.4 Spojitý perceptron 

Přenosová funkce tohoto perceptronu je spojitá a diferencovatelná. Funkce pouţívané 

pro přenos jsou standardní sigmoida a hyperbolický tangens. Jestliţe se vnitřní potenciál 

neuronu blíţí hodnotě +∞, pak dochází k plné excitaci neuronu na 1. V opačném případě, tedy 

vnitřní potenciál se blíţí k hodnotě -∞ dochází k plné excitaci neuronu na 0. [9]   

 

3.2.5 Vstupy neuronu 

Přestoţe neuronové sítě jsou schopny rozpoznat sloţité strukturální a nečíselné 

obrazce, jsou v podstatě číselné. Nejčastěji se setkáváme s dvojím typem. 

 Kvalitativní vstupy nabývající hodnoty z diskrétních číselných mnoţin, 

např.{+1,-1}. Kaţdý vstup se váţe k určité manifestaci některé vlastnosti a 

kvalitativní hodnoty vyjadřující existenční stav této manifestace (v uvedeném 

případě -1 znamená, ţe modelový objekt danou manifestaci nemá, naopak +1 

znamená, ţe manifestaci má. 

 Kvantitativní vstupy nabývají hodnoty z určených číselných intervalů. Podle 

interpretace mohou tyto vstupy představovat. 

- Skutečné hodnoty měřených systémových proměnných 

- Fuzzy hodnoty jazykových proměnných zavedených na universech 

systémových proměnných. 
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Kaţdý vstup neuronu můţe být modifikován váhou wij, která reprezentuje citlivost, 

s jakou můţe působit na výstup neuronu. Vzhledem k tomu, ţe většina vstupů jsou 

výstupy z jiných neuronů, mají váhy roli propustnosti synaptických tělísek přírodních 

nervových buněk. Výpočty hodnot vah a jejich postupné ladění, představují 

podstatnou část učících algoritmů sítí, na počátku učení se váhy nastavují na určité 

defaultové hodnoty, (bud podle přání uţivatele sítě nebo automaticky). [9]   

3.2.6 Aktivační a přenosové funkce 

Kaţdý neuron transformuje vstupní hodnoty alespoň dvěma funkcemi. 

Aktivační funkcí, která přiřazuje hodnoty vstupů a jejich modifikace vahami a tím 

posouvá výslednou hodnotu vzhledem k určitému aktivačnímu prahu. 

Přenosovou funkcí, která převádí hodnotu výstupu aktivační funkce do funkce 

hodnoty výstupu neuronu. Zpravidla se pouţívají lineární a nelineární přenosové funkce jak je 

znázorněno na Obr. 8,9 a 10.  

 

 

Obr. 8. Lineární a symetrická saturační lineární aktivační funkce [9]         
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Obr. 9. Aktivační funkce radiálního a trojúhelníkového základu [9]         

 

Obr. 10. Symetrická silně omezená a tansigmoidální aktivační funkce[9]         

3.3 Umělé neuronové sítě 

Neuronovou sítí nazýváme takovou strukturu, která slouţí pro rozprostřené paralelní 

zpracování informací, která se skládá z velmi vysokého počtu n výkonných prvků. Kaţdý 

výkonný prvek můţe současně přijímat libovolný konečný počet různých vstupních informací 

a po jejich zpracování předávat shodné informace na konečný počet výstupů. Transformace 

vstupního signálu na výstupní se děje podle přenosové funkce. Na výstup má vliv i lokální 

paměť, která je reprezentována hodnotami váhových koeficientů u jednotlivých vstupů. [7]   

 

3.3.1 Typy neuronových sítí 

Neuronové sítě jsou sloţeny z neuronů, které představují stavební jednotky. Sítě mají 

různou topologii, dle počtu vrstev označujeme jako jedno aţ vícevrstvé sítě. Jedno a 

dvouvrstvé sítě bývají obvykle speciální např. (Hopfieldová, Kohonenova), které mají svůj 

učící se algoritmus a topologii. Ostatní vícevrstvé sítě pouţívají obvykle algoritmus 

Backpropagation. [1]   

 

3.3.2 Učení neuronových sítí 

Neuronová síť i neuron jsou v daném okamţiku popsány maticí resp. soustavou 

koeficientů - vah. Tyto váhy wi jsou tedy časově proměnné. Změna těchto vah je cílem 

učícího procesu. Během adaptační etapy dochází k adaptaci parametrů sítě s cílem dosáhnout 



18 

 

takového stavu, kdy bude síť reagovat na předloţené vzory poţadovaným způsobem. Činnost 

učení vychází z funkce paměti. 

Učení lze charakterizovat jako získávání znalostí o světě, včetně pocitů, reakcí a stavů. 

Učení rozlišujeme 

 neasociativní - je předkládán jednou nebo opakovaně jistý jednoduchý 

stimulus, nebo skupina stimulů bez uvaţování jejich souvislostí. Účelem je si 

později tyto stimuly vybavit. 

 asociativní - kdy cílem je extrakce vztahů mezi stimuly, resp. mezi stimuly a 

reakcí organizmu. 

Proces učení můţe probíhat mnoha různými způsoby. Jedno z mnoha dělení je podle 

vzájemného uspořádání etap učení během činnosti uvaţované sítě. Proces učení tedy můţe 

probíhat buď  

 jednorázově (tj. jednou pro celé období aktivní činnosti sítě, která pak jen 

odpovídajícím způsobem reaguje na signály do ní přiváděné), nebo  

 po jistých obdobích – tedy se můţe po jistých obdobích učení adaptivně 

opakovat (podle vzniklé situace).  

Algoritmus učení lze rozdělit na učení s učitelem nebo bez něj. Síť, která pouţívá 

učení s učitelem, se snaţí přizpůsobit svou odezvu na vstupní informace tak, aby se 

momentální výstup, co nejvíce podobal poţadovanému originálu. Naopak síť pouţívající 

učení bez učitele vychází z informace, které jsou obsaţena ve vstupních vektorech. [1]   

Styl učení znamená, jak se přistupuje k zjištění vah sítě. V jednom případě se jedná o 

zjištění výpočtem, tedy deterministické učení. V druhém případě se vyuţívá k zjištění vah 

pomocí generátoru náhodných čísel, tedy stochastickém učeni. Způsob získávání vah se 

obvykle pouţívá jen při startu sítě. [1]   

Někde mezi těmito základními způsoby učení je hodnocené (známkované) učení, kdy 

trénovaná neuronová síť nedostává pro své učení k dispozici ţádné učební vzory, ale dílčí 

výsledky procesu učení jsou průběţně hodnoceny – známkovány takovým způsobem, ţe 

proces učení vede k ţádoucímu cíli. Problémem učení můţe být přetrénovanost, kdy síť uţ 

neurčuje charakteristické prvky pro výstupní skupiny (výsledky), ale kaţdý vstup trénovacích 

dat se můţe stát samostatným výstupem, tedy skupinou lišící se od ostatních jiţ 

v nepodstatných detailech. Rozdíl v toku informací v neuronové sítě rozdělujeme na dopředné 
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a rekurentní. Učení závisí, zda tok informace jde z neuronů na stejné úrovni zpětně 

k neuronům v niţší vrstvě a naopak. [1]   

3.4 Vícevrstvé neuronové sítě 

Organizační dynamika specifikuje architekturu sítě, případně její změnu. Tato změna 

topologie se většinou uplatňuje v rámci adaptivního reţimu a to tak, ţe síť je v případě 

potřeby rozšířená o další neurony a příslušné spoje. Převáţně se však předpokládá s pevnou 

architekturou neuronové sítě, která se jiţ nemění. [9]     

3.4.1 Topologie vícevrstvých sítí 

Rozlišujeme v zásadě dva typy architektury sítě, cyklickou (rekurentní) a acyklickou 

(resp. dopřednou). V případě cyklické topologie existuje v síti skupina neuronů, která je 

zapojená v kruhu (tzv. cyklu). To znamená, ţe v této skupině neuronů je výstup prvního 

neuronu vstupem druhého neuronu, jehoţ výstup je opět vstupem třetího atd., aţ výstup 

posledního neuronu v této skupině je vstupem prvního neuronu. [9]     

Zpětná vazba neuronu je nejjednodušším příkladem, jehoţ výstup je zároveň jeho 

vstupem. Nejvíce cyklu je v tzv. úplné topologii cyklické neuronové sítě, kde výstup 

libovolného neuronu je vstupem kaţdého neuronu. Takový obecný příklad cyklické 

neuronové sítě je na Obr. 11, zde jsou vyznačeny všechny cykly. [9]     

 

 

Obr. 11. Příklad cyklické architektury [9]         

 

V acyklických neuronových sítích naopak cyklus neexistuje a všechny cesty vedou 

jedním směrem. Na Obr.12 je příklad, kde je vyznačena nejdelší cesta.  
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Obr. 12. Příklad acyklické architektury [9]         

U tohoto druhu sítí lze neurony rozdělit do tzv. vrstev, které jsou uspořádány tak, ţe 

spoje mezi neurony vedou jen z niţších vrstev do vyšších a obecně mohou přeskočit jednu 

nebo více vrstev. Takovým speciálním příkladem architektury je tzv. vícevrstvá neuronová 

sít. V této síti je nultá (dolní), tzv. vstupní vrstva tvořena vstupními neurony a poslední 

(horní), tzv. výstupní vrstva se skládá z výstupních neuronů. Ostatní, tzv. skryté (mezilehlé) 

vrstvy jsou sloţeny ze skrytých neuronů. Vrstvy se tedy číslují od nuly, která odpovídá 

vstupní vrstvě. Tu potom nepočítáme do počtu vrstev sítě. V topologii vícevrstvé sítě jsou 

neurony jedné vrstvy spojeny se všemi neurony bezprostředně následující vrstvy. Proto lze 

zadat jen počty neuronu v jednotlivých vrstvách, typicky oddělenými pomlčkou, v pořadí od 

vstupní k výstupní vrstvě. Příklad takové třívrstvé sítě 3-4-3-2 s jednou vyznačenou cestou je 

na Obr.13 kde kromě vstupní a výstupní vrstvy jsou dvě skryté vrstvy. [9]     

 

Obr. 13. Příklad třívrstvé neuronové sítě 3-4-3-2 s jednou vyznačenou cestou [9]         

Výstupní vrstva 

Vstupní vrstva 

     

Skryté vrstvy 
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Zvláštním případem hierarchické sítě je redukovaná síť, která má u vnitřních vrstev 

méně neuronů neţ u vnějších. Příklad je uveden na Obr. 14.  Pouţívá se při ztrátové kompresi 

dat související s přibliţným uchováním a přenášením akustické a video informace. Vstupní 

neurony mají plné informace, které předají menšímu počtu skrytých neuronů za účelem 

zmenšení prostoru v paměti a posléze opět rekonstruována na původní počet výstupních 

neuronů. [9]     

 

Obr. 14. Příklad dvouvrstvé redukované sítě [9]         

 

3.4.2 Dopředné šíření signálu ve vícevrstvých sítí 

Odezva neuronové sítě se získává dopředným šířením vstupního vektoru sítí 

k výstupním neuronům probíhajícím tímto algoritmem. Nejprve jsou excitovány na úroveň 

odpovídající vstupnímu vektoru neurony vstupní vrstvy (na vstup se zavede vektor čísel, 

nejčastěji v intervalu <0,1> nebo <-1,1>). Takto excitované signály jsou pomocí vazeb 

přivedeny k následující vyšší vrstvě a upraveny (zesíleny či zeslabeny) pomocí synaptických 

vah. Kaţdý neuron této vyšší vrstvy provede sumaci upravených signálů od neuronů niţší 

vrstvy a je excitován na úroveň danou svou přenosovou funkcí. Tento proces probíhá přes 

všechny vnitřní vrstvy aţ k vrstvě výstupní, kde pak získáme excitační stavy všech jejich 

neuronů. V podstatě jsme tímto způsobem získali odezvu neuronové sítě na vstupní podnět 

daný excitací neuronů vstupní vrstvy. Takto probíhá šíření signálů i v biologickém systému, 

kde vstupní vrstva můţe být tvořena např. zrakovými buňkami a ve výstupní vrstvě mozku 

jsou pak identifikovány jednotlivé objekty sledování. [1]   

Výstupní vrstva 

     

Skrytá vrstva 

Vstupní vrstva 
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3.4.3 Učení vícevrstvých neuronových sítí a metoda Backpropagation 

Backpropagation - algoritmus zpětného šíření neboli sítě se zpětným šířením chyby.  

Algoritmus zpětného šíření chyby je nejdůleţitějším a nejpouţívanějším algoritmem pro učení 

sítí. Základem je vrstvená síť, kde nejsou ţádné zpětné vazby. Chyba se šíří zpětně přes 

všechny vrstvy k první vrstvě. Musí ale být známa vstupní a výstupní dvojice hodnot. Pro 

přenosovou funkci se u těchto sítí pouţívá sigmoida  a hyperbolický tangens. [7] 

 Učení podle tohoto algoritmu probíhá ve třech fázích.  

V první fázi je předloţeno zadání. Na toto zadání reagují neurony jednotlivých vrstev 

sítě, postupně od vstupní vrstvy aţ po výstupní. Jakmile síť vrátí výstupní hodnoty, je moţné 

zjistit chybu výstupu.  

Ve druhé fázi dochází k šíření informací o chybě a to směrem od výstupní vrstvy zpět. 

Chybu neuronů ve skryté vrstvě určuje součet chyb neuronů následující vrstvy vynásobených 

odpovídajícími vahami. U vstupní vrstvy není třeba chybu zvaţovat, neboť vstupní vrstva 

pouze distribuuje vstupní hodnoty.  

Ve třetí fázi, kdy uţ je pro kaţdý neuron chyba známá, je moţné podle pravidla učení 

adaptovat váhy.  

Backpropagation má však i několik nepříjemných vlastností. Především je to 

skutečnost, ţe chybová funkce je závislá na všech vahách a díky tomu je to funkce velice 

komplexní, tedy má mnoho lokálních minim. Gradientní metoda vede vţdy do nejbliţšího 

minima, které nemusí být globální. Druhým problémem je mnoţství učících parametrů, které 

nejsou algoritmem určeny, a přitom na nich závisí úspěšná konvergence chybové funkce. 

Vhodné nastavení těchto parametrů můţe značně ovlivnit úspěšnost učení. Tato metoda 

konverguje relativně pomalu, zejména pro velké váhy, kde jsou změny sigmoidy velmi malé. 

[7] 

Vylepšení algoritmu se zpětným šířením chyby spočívá v zavedení ”setrvačnosti” ve 

změnách vah, kdy změna váhy záleţí i na velikosti předchozí změny váhy. Jiné vylepšení 

spočívá ve změně délky kroku . Další vylepšení můţe být v dynamické změně strmosti  

aktivační funkce; na začátku učení sítě se pouţívá pozvolnější aktivační funkce s menším  , 

ke konci učení se pak její strmost zvyšováním  zvětšuje. [7] 
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3.5 Použití vrstvených sítí 

3.5.1 Rozpoznávání 

Základem optických neuronových sítí je rozlišování vstupních obrazců a vzorů. Ke 

správnému rozpoznání musí síť projít stádiem učení. Data mají obvykle velké mnoţství 

nepodstatných informací. K  vybírání těch podstatných slouţí tzv. klasifikátory. Klasifikátor 

je mechanismus, který vybírá vlastnosti objektu. Má za úkol sniţovat pravděpodobnost chyby, 

která můţe vzniknout chybným vyhodnocením nebo překrýváním dat. Klasifikátor se testuje 

nezávisle na trénovacím souboru dat. Pokud jsou klasifikátory známé lze je přímo síti 

nadefinovat. Nutnou podmínkou úspěšnosti je, aby typické vstupy navrhoval a třídění 

odpovědi na ně prováděl znalec v daném oboru. Jako typické jsou známy práce o klasifikaci 

EEG, EKG, sonarových signálů, tj. rozlišení umělých cylindrických útvarů na mořském dně 

od přirozených (Gorman, Sejnowsky, 1988). Rozpoznávání psaných znaků a vyslovovaných 

číslic (Burr, 1988) a desítky či stovky aplikací, které denně přináší různé odborné časopisy a 

sborníky konferencí. [11]  

3.5.2 Predikce 

K předvídání dat je zapotřebí dlouhodobých záznamů, ze kterých se vybírá určitý úsek 

a hledá se závislost následujícího výstupu na tomto předcházejícím úseku dat. Mějme časovou 

posloupnost x1,x2,…,xj,…,xT,xT+1, kde prvky xi (pro i = 1,… ,T) jsou známy (změřeny). Pro 

zvolené m < < T, předpokládáme na vstup sítě vţdy m-tici známých hodnot a pomocí (m+1) 

hodnoty na výstupu učíme (při m+1 < < T) přitom obvykle pouţíváme techniku posuvného 

okénka délky m, které probíhá od x1 aţ po xT-m (tato technika se pouţívá často i při zpracování 

signálu, kdy z jednoho dostatečně dlouhého záznamu vygenerujeme řadu příkladů). Pokud je 

síť schopná extrahovat v adaptačním módu dobře zákonitosti "historie", bude v aktivním 

módu schopna předpovědět i xT+1, předloţíme-li na vstup poslední m známých hodnot. Takto 

je moţné předpovídat na základě dostatečně mnoha historických dat, teplotu, zátěţ 

energetických zdrojů, poptávku na trhu ba dokonce vývoj na burze. Jako i v ostatních 

případech neuronové sítě, technika se ve sloţitějších případech váţe na vhodné 

předzpracování dat a volbu jejich vhodného kódování. [11] 

3.5.3 Řízení 

Neuronové sítě jsou schopny napodobovat různé řídící systémy tím, ţe je po delší 

dobu "pozorují" a s postupem adaptace stále lépe kopírují. Tak jsou schopny nahradit např. 



24 

 

člověka, který na základě své dlouholeté praxe intuitivně převádí jisté indikační příznaky na 

řídící povely. Typický příklad extrakce znalostí, které "expert" není schopen formulovat ve 

tvaru pravidel. Podobně jsou neuronové sítě vyuţívány k modelování senzomotorických 

reakcí robota, ke kontrole jakosti výrobků, jako součásti automatických navigačních systémů 

atd. [11]  

3.5.4 Komprese dat 

Komprese se provádí tak, ţe síť učíme na identitu, tedy má stejný vstup a výstup. 

Vnitřní vrstva musí mít méně neuronů neţ vstupní a výstupní. Pak je síť nucená vícerozměrný 

vstup transformovat do méně rozměrného prostoru, reprezentovaného vnitřní vrstvou. Síť se 

pak “rozstřihne“ ve střední vrstvě a její přední část se pouţívá pro kompresi a zadní část pro 

dekompresi. Naučíme-li síť m-k-m na identitu, takţe y=x, reprezentují neurony skryté vrstvy 

komprimovaná data. Ke kompresi dat většího rozsahu, např. potencionálně nekonečného, jak 

je v případě stromových struktur, můţeme pouţít síť 2k–k-2k a jiţ zkomprimovanou polovinu 

doplnit o další část struktury. Obecně je ovšem obtíţnější dosáhnout identity ve všech fázích 

takového postupu, jde-li však o strukturu vytvářenou podle poměrně jednoduchých pravidel, 

je to moţné. [11] 
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4 Zpracování naměřených dat, návrh a ověření funkčnosti 

umělé neuronové sítě pro predikci korozní ztráty 

Postup návrhu vhodného modelu neuronové sítě pro predikci atmosférické koroze 

konstrukční uhlíkové oceli se bude skládat z několika kroků. Na začátku budeme muset 

získaným datům dát vhodnou formu pro pouţití v programovém prostředku Statistica. 

Následně jednoznačně určit, které parametry budou povaţovány za vstupní a které za 

výstupní. Teoretické dovednosti pro koroze ocelí počítají s těmito vstupními parametry T - 

teplota, TOW – doba ovlhčení, R.h. - Relativní vlhkost, mnoţství sráţek, koncentrace 

znečišťujících látek. Určení výstupního parametru, který je o korozi rychlosti, hmotnostní 

ztrátě nebo tloušťky. Tyto data upravené v MS Excel budou načteny do programu Statistica, 

kde s nimi budeme pracovat.  

Vhodná volba ANN architektury je hlavní rys ovlivňující flexibilitu modelu. To je 

počet vrstev, počet neuronů v kaţdé vrstvě a způsob, jakým jsou neurony navzájem 

propojeny. Je třeba rozhodnout kolik vrstev a neuronu bude pouţito. Počet vstupů a výstupů 

je znám z teoretické znalosti atmosférického korozního procesu. Vstupní a výstupní vrstvy 

jsou definovány, ale vnitřní architektura skryté vrstvy je stále v plném rozsahu aţ do našeho 

testování. Klíčovým problémem je navrhnout přesný model systému a vhodně přizpůsobivý 

algoritmus, který musí pracovat také v případě silné nelinearity. 

 Spustí se modul neuronové sítě a pouţije se inteligentního průvodce řešení. Ten 

navrhne dle určených parametrů nejlépe vyhovující modely umělé neuronové sítě. Ty se pak 

budu testovat, aţ najdeme námi nejlépe vyhovující model sítě pro predikci korozního úbytku 

uhlíkové oceli. Zaměříme se na navrţené modely vykazující nejniţší moţnou střední 

kvadratickou chybu a relativní dobrý výkon na validačních datech.   
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4.1 Data 

Pro potřeby diplomové práce byla získána z SVÚOM s.r.o. v Praze (ze Státního 

výzkumného ústavu ochrany materiálu). Na základě informací, jsou data z dlouhodobé 

expozice vzorků konstrukční uhlíkové oceli. Tato data byla naměřena na třech různých 

místech České republiky. Kopisty v Českém středohoří, Kašperské hory na Šumavě a Praha.  

Data byla vepsána do tabulkového programu MS Excel. Z celkových sedmi parametrů 

byly určeny jako vstupní parametry doba expozice – rok, T – teplota, Rh – relativní vlhkost 

vzduchu, mm – mnoţství sráţek, pH sráţek a koncentrace znečišťujících látek oxidem 

siřičitým. Zbývající výstupní parametr je m – hmotnostní korozní úbytek materiálu. Na Obr. 

15 je ukázka dat a jejich rozdělení. 

 

Doba 
expozice  

[rok] 
Teplota  

[°C] 
R.h.    
[%] 

SO2 
[µg.m-3] 

Srážky 
[mm] 

Kyselost 
pH 

Korozni ubytek  
[g.m-2] 

1 6,2 78,5 20,5 985,5 5,0 204,9 

1 7,2 79,2 24,5 678,6 5,0 154,7 

1 5,4 77,3 28,8 735,6 5,1 206,8 

1 7,0 77,0 19,7 850,8 3,9 224,0 

1 6,6 73,3 18,0 873,6 4,6 153,0 

1 7,3 74,4 11,4 970,8 4,6 148,0 

2 5,8 78,5 21,6 934,3 5,0 257,2 

2 6,8 78,2 23,3 750,1 5,0 252,9 

2 5,7 76,1 27,4 848,4 5,1 334,9 

3 5,7 78,4 21,3 964,4 5,0 314,9 

3 6,4 78,9 23,3 742,8 5,0 323,5 

3 5,6 76,4 27,1 848,4 5,1 380,3 

5 5,9 78,9 22,5 930,7 5,0 442,7 

5 6,1 78,2 25,0 776,1 5,0 471,6 

10 6,0 78,5 23,8 853,4 5,0 580,1 

 Vstupní hodnoty Výstupní hodnota 

Obr. 15. Ukázka vstupních a výstupních parametrů 
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4.2 Programový prostředek STATISTICA Neuronové sítě 

Popularita metodologie neuronových sítí rychle stoupá v nejrůznějších oblastech 

základního výzkumu i v aplikacích zaměřených na vytěţování dat (data mining), v oblastech 

obchodních předpovědí a řízení rizik, inţenýrství a další. Systém STATISTICA Neuronové sítě 

je technologicky nejpokročilejší a nejvýkonnější aplikace technologie neuronových sítí 

dostupná na současném trhu. Systém nabízí mnoţství jedinečných prostředků a je určen nejen 

pro specialisty v oboru neuronových sítí (kterým nabízí mimořádný rozsah typů sítí a 

trénovacích algoritmů), ale i pro nové uţivatele této technologie (pro které je k dispozici 

"inteligentní průvodce řešením") Obr. 16, nástroj, který uţivatele provede všemi kroky 

potřebnými pro vytváření neuronových sítí. 

 

 

Obr. 16. Statistica průvodce řešením 
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Mezi jedinečné vlastnosti systému patří:  

Výjimečná snadnost pouţití, kombinovaná s nedostiţným analytickým výkonem; 

"inteligentní průvodce řešením" ten provede uţivatele krok za krokem postupem pro 

vytvoření skupiny rozdílných sítí a výběrem nejvhodnější sítě s nejlepším výkonem (coţ je 

úloha, která by jinak vyţadovala zdlouhavý postup metodou "pokusů a omylů" při solidních 

znalostech základní teorie).  

Propracované trénovací algoritmy, podpora sloţitých kombinací sítí a síťových 

architektur prakticky neomezené velikosti, organizovaných v "síťových sadách"; selektivní 

trénování segmentů sítě. Výkonné vyšetřovací a analytické techniky, včetně algoritmů pro 

výběr vlastností vstupů, Systém STATISTICA Neuronové sítě lze přímo propojit s programy 

STATISTICA nebo provozovat jako samostatný program (systém dokáţe číst a pořizovat 

datové soubory programu STATISTICA, případně pouţívat jeho grafické prostředky). 

Plná integrace v rámci systému STATISTICA; všechny výsledky, grafy, reporty atd. 

mohou být dále upravovány pomocí grafických a analytických nástrojů systému 

STATISTICA. Lze tak např. provádět další analýzy reziduí, vytvářet komentované souhrnné 

reporty apod. 

Datové soubory lze snadno upravovat vestavěným editorem dat s funkcemi známými z 

editorů tabulkových procesorů. Úpravy mohou zahrnovat přiřazení názvů (jmen) případům i 

proměnným, přidávání a rušení případů či proměnných, identifikaci vstupních a výstupních 

proměnných nebo rozdělení případů do souborů pro trénování, ověřování a testování. Při 

výběru vhodné sítě můţeme vybírat z mnoţství modelů neuronových sítí. 

Systém Statistica Neuronové sítě podporuje všechny důleţité třídy neuronových sítí 

pro řešení reálných aplikací. Mezi ně patří: Vícevrstvé perceptrony (dopředné sítě), Síť s 

radiálovou funkční bází (Radial Basis Function Networks), Kohonenova samoorganizující se 

síť (Kohonen Self-Organizing Feature Maps), Pravděpodobnostní (Bayesovské) neuronové 

sítě, Neuronové sítě zobecněné regrese, Lineární modelování.  Systém Statistica - Neuronové 

sítě lze provozovat i na relativně malých nebo starších systémech, vzhledem k výpočtově 

náročné povaze mnoha procedur však doporučujeme pouţít alespoň systém s procesorem 

Pentium a 16 MB RAM. 

Uţivatelé si také mohou objednat přídavný modul pro tvorbu zákaznických aplikací 

(např. v C nebo C++) přímo z řešení vytvořených v tomto programu.  
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4.3 Návrh modelu neuronové sítě 

Pomocí programového prostředku Statistica - neuronové sítě, se navrhne model 

neuronové sítě, který bude predikovat korozní úbytek konstrukční uhlíkové oceli. Uhlíková 

ocel je vystavena atmosférickým podmínkám. Postup pro vytvoření takového modelu 

vyţadoval upravit získaná data do takového tvaru, aby jej bylo moţno pouţít v programu 

Statistica. Data byla vepsána do tabulky č. 3. v programu Microsoft Office Excel. Jsou zde 

popsány veličiny a jejich hodnoty.  

 

Tabulka. 3. Data  

 

 

 

Doba 

expozice  

[rok]

Teplota  

[°C]

R.h.     

[%]

SO2 

[µg.m-3]

Srážky 

[mm]

Kyselost 

pH

Korozni ubytek  

[g.m-2]

Doba 

expozice  

[rok]

Teplota  

[°C]

R.h.     

[%]

SO2 

[µg.m-3]

Srážky 

[mm]

Kyselost 

pH

Korozni ubytek  

[g.m-2]

1 9,0 70,2 168,2 295,2 4,1 878,6 2 8,3 79,6 102,7 700,3 4,7 734,7

1 8,7 74,8 145,6 600,0 4,1 691,6 2 9,2 74,9 106,2 473,7 4,7 537,1

1 8,0 72,5 120,0 350,4 4,1 483,7 2 8,0 80,1 103,3 607,6 4,5 558,2

1 9,6 73,0 83,3 626,0 4,8 557,0 2 9,8 76,0 14,2 464,0 5,2 236,0

1 8,9 71,0 49,0 431,6 4,7 350,0 3 8,2 78,9 99,3 693,9 4,7 758,1

1 9,7 75,0 49,2 512,7 4,4 352,0 3 8,8 75,2 104,9 457,0 4,7 657,4

1 8,1 79,0 27,2 585,6 4,9 293,0 3 8,4 79,4 94,6 603,1 4,7 611,0

1 9,9 76,0 18,3 419,5 4,6 239,4 4 9,8 76,0 12,5 513,0 5,3 319,0

1 9,2 80,0 17,9 510,0 4,4 224,0 5 8,2 78,3 99,6 713,8 4,7 906,6

1 8,9 78,0 5,7 834,0 5,3 184,0 5 8,6 76,1 105,4 473,1 4,7 860,7

1 8,3 76,0 18,1 442,2 6,1 183,0 5 9,0 77,3 77,4 533,1 5,1 750,8

2 8,8 74,1 165,0 409,2 4,1 1093,5 10 8,4 77,2 102,5 593,4 4,7 1279,8

2 8,8 74,1 140,3 475,0 4,1 728,8 1 6,2 78,5 20,5 985,5 5,0 204,9

2 8,2 73,1 116,3 463,2 4,8 630,7 1 7,2 79,2 24,5 678,6 5,0 154,7

2 9,4 76,8 17,8 413,9 4,4 332,9 1 5,4 77,3 28,8 735,6 5,1 206,8

3 8,8 74,4 159,7 397,2 4,1 1368,7 1 7,0 77,0 19,7 850,8 3,9 224,0

3 9,1 73,5 126,8 463,4 4,1 940,4 1 6,6 73,3 18,0 873,6 4,6 153,0

3 8,0 74,0 110,0 484,8 4,8 692,1 1 7,3 74,4 11,4 970,8 4,6 148,0

5 8,6 74,5 147,4 468,0 4,1 1576,5 2 5,8 78,5 21,6 934,3 5,0 257,2

5 8,7 73,5 120,8 545,2 4,1 1299,9 2 6,8 78,2 23,3 750,1 5,0 252,9

10 8,7 74,0 132,0 450,0 4,1 2080,3 2 5,7 76,1 27,4 848,4 5,1 334,9

1 8,5 80,0 101,5 734,8 4,7 520,4 3 5,7 78,4 21,3 964,4 5,0 314,9

1 8,5 77,1 114,0 426,6 4,7 353,7 3 6,4 78,9 23,3 742,8 5,0 323,5

1 8,4 77,8 105,2 568,4 4,7 366,8 3 5,6 76,4 27,1 848,4 5,1 380,3

1 9,7 76,4 55,6 567,6 4,7 438,0 5 5,9 78,9 22,5 930,7 5,0 442,7

1 9,0 73,9 40,5 738,2 4,7 271,0 5 6,1 78,2 25,0 776,1 5,0 471,6

1 10,0 77,3 29,3 579,2 5,1 241,0 10 6,0 78,5 23,8 853,4 5,0 580,1

1 7,5 79,3 32,3 538,8 4,5 232,0

1 9,9 76,0 15,3 522,0 5,6 182,0

1 9,4 78,7 8,8 601,0 7,0 138,0

1 9,3 71,9 6,3 384,1 5,4 103,0

1 9,3 74,0 11,1 491,1 5,7 100,0

Výstupní hodnoty

Vstupní hodnoty

Legenda
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Tabulka je rozdělena na data vstupující do umělé neuronové sítě a data výstupní. Doba 

expozice, teplota, relativní vlhkost, oxid siřičitý, sráţky a kyselost představují šest vstupních 

veličin a jedinou výstupní veličinou je korozní úbytek.  

Načtení těchto dat z vytvořené tabulky je moţno přímo ze souboru, který jsme 

vytvořili v Microsoft Office Excel. Při importu tabulky s daty je třeba upřesnit, který list 

načíst, vybrat příslušné řádky a sloupce, popř. určit zda daný řádek, sloupec slouţí jen 

k popisu proměnných. Pro představu je celý postup zobrazen na Obr. 17. 

 

 

 

 

 

Obr. 17. Postup při importu  
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Tabulka s daty je načtena do programu Statistica jak je vidět na Obr. 18. Data je 

moţno dále zpracovávat s typickými funkcemi tabulkového editoru. Námi předem upravená 

data jsou připravena pro další krok k navrţení modelu neuronové sítě.  

 

 

Obr. 18. Načtená data v programu Statistica 

 

Následující akcí se spustí modul neuronové sítě, v kterém budeme vyuţívat 

„inteligentní průvodce řešením", Obr. 20. Tento průvodce nás provede několika kroky, které 

jsou nutné k dokončení návrhu modelu. Nejprve je třeba označit vstupní a výstupní data. 

Pokud data jsou slovně určena, označíme je jako kategorické vstupní. Na Obr. 19. je 

zobrazeno rozdělení proměnných ze získané databáze. Jako vstupní parametry jsou označeny 

doba expozice, teplota, relativní vlhkost, sráţky, kyselost a koncentrace znečišťujících látek 

oxidem siřičitým. Zbývající výstupní parametr je korozní úbytek. 
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Obr. 19. Výběr vstupních a výstupních dat 

Po těchto zvolených vstupech a výstupech, následuje nastavení počtu testovaných sítí 

a také počtu sítí naučených, které má program vybrat a ponechat Obr. 20. Bylo vybráno 600 

testovacích sítí a 20 ponechání. Následně určujeme jaké typy sítí, jejich minimální, maximální 

počet neuronů v skrytých vrstvách, má pouţít pro učení. Typy neuronových sítí, které mohou 

být vybrány: síť lineární, PNS nebo ZRNS, RBF, třívrstvá a čtyřvrstvá perceptronová síť.  

Obr. 21, 22 ukazují jednotlivé moţnosti nastavení. Nastavili se třívrstvá a čtyřvrstvá 

perceptronová síť, a ke kaţdé maximálně 20 skrytých neuronů. Tyto nastavení jsou základem 

pro trénování a testování neuronové sítě na předloţených datech.  
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Obr. 20. Průvodce řešením 

 

Obr. 21. Výběr typu neuronových sítí 

 

Obr. 22.  Určení min. a max. neuronů v skrytých vrstvách 

Program po skončení fáze učení, vypíše poţadovaný počet sítí a k nim i jednotlivé 

základní údaje. S navrţenými modely se dá pracovat. Na Obr. 23 je zobrazen výpis výsledků 

vybraných neuronových sítí a jejich parametrů (trénovací, testovací a validační výkon a 

chyba, typ sítě a typy trénovacích algoritmů). V okně jsou také zobrazeny moţnosti, které 

můţeme vyuţít pro další zpracování (přehled modelů, předpovědi, grafy, rezidua, citlivostní 

analýza a popisné statistiky).  
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Obr. 23. Okno s výpisem výsledných sítí  

Při testování aţ 1200 sítí byly vyzkoušeny všechny typy sítí typy lineární, ZRNS nebo 

PNS, RBF, třívrstvá perceptronová a čtyřvrstvá perceptronová síť, bylo nastaveno aţ 20 

neuronů v skrytých vrstvách. Nejlépe vyhovoval model na Obr. 24 síť třívrstvá perceptronová 

6-4-1 se čtyřmi neurony ve skryté vrstvě. Tento námi vybraný model vykazoval nejlepší 

výsledky pro predikci korozního úbytku uhlíkové oceli.  

 

Obr. 24. Blokové schéma a struktura sítě 6-4-1 třívrstvá perceptronová síť 

Korozní 
úbytek

Vícevrstvá

umělá neuronová síť 
perceptronová 

6-4-1

Teplota

R.h.

Srážky

SO2

Kyselost

Doba 
expozice
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Tato neuronová síť byla vygenerována v modulu Generátor zdrojového kódu. 

Vygenerovaný kód neuronové sítě je v programovacím jazyku C nebo C++, který je moţno 

pouţít pro sestrojení samostatného programu. Vygenerovaný zdrojový kód byl načten do 

uţivatelského programu DEV – C++ a následnou kompilací byla vytvořena prozatímní DOS 

samostatná aplikace. Tuto aplikaci lze spustit pod operačním systémem Windows. Po spuštění 

lze zadat postupně 6 vstupních parametrů a ANN model nám vypíše výsledek, jak je vidět na 

Obr. 25.  Tato aplikace i vygenerovaný zdrojový kód je provizorním řešením. Pro uţivatelsky 

příjemnější verzi, by se vygenerovaný kód dále upravil. 

 

 

Obr. 25. Ukázka aplikace 
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4.4 Srovnání reálných a predikovaných dat 

Pro zjištění správného naučení sítě je potřeba porovnat reálná a predikovaná data 

neuronové sítě. Tuto míru nepřesnosti vyjadřuje predikční chyba.  

 

RMS =
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kde n je  počet vzorů trénovací či testovací mnoţiny, 

 yi - predikované hodnoty výstupu neuronové sítě, 

 oi - skutečné hodnoty výstupu objektu.  

 

Tento vztah pro výpočet chyby RMS (Root Mean Squared) nekompenzuje pouţité jednotky.  

Vztah pro výpočet relativní chyby REL_RMS pouţité jednotky kompenzuje.  

 

REL_RMS = 
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kde n je počet vzorů trénovací či testovací mnoţiny, 

 yi - predikované hodnoty výstupu neuronové sítě, 

 oi - skutečné hodnoty výstupu objektu. 

 

 

 

 

 



37 

 

Míru nepřesnosti neuronové sítě vyjadřuje také průměrná střední hodnota chyby:  

 

PSO = 
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ii
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 (6) 

 

kde n je počet vzorů trénovací či testovací mnoţiny, 

 yi - predikované hodnoty výstupu neuronové sítě, 

 oi - skutečné hodnoty výstupu objektu. 

 

Tabulka. 4. Chyby 

Chyby Neuronové Sítě 

RMS 40 [g.m-2] 

REL_RMS 6 % 

PSO 9 % 

 

V tabulce č. 5 jsou zobrazeny výsledky, které byly spočítány na základě reálných a 

predikovaných dat, jejich reziduí. Výsledky vybraného modelu jsou velmi uspokojivé.  

Tabulka. 5. Citlivostní analýza 

Doba expozice 
[rok]  

Teplota   
[°C] 

R.h. 
 [%] 

SO2 
[µg.m-3] 

Srážky 
[mm] 

Kyselost 
pH 

42,578 1,287 2,846 48,254 2,514 13,446 

 

V tabulce 6 jsou vypsány hodnoty citlivostní analýzy, pro přehlednost jsou zobrazeny 

v grafu na Obr. 26. Ten znázorňuje poměrný vliv vstupních proměnných, ze kterých lze určit 

dominantní vliv jednotlivých proměnných. Největší dominantními veličinami jsou doba 

expozice a oxid siřičitý. 
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Obr. 26.  Poměrný vliv vstupních proměnných na rychlost koroze 

 

4.4.1 Grafické srovnání reálných a predikovaných hodnot 

 

 

Obr. 27.  Srovnání predikované a reálné hodnoty 
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Obr. 28. Srovnání predikované a reálné hodnoty mnoţství korozního úbytku  

 

V Obr. 29 a 28 jsou vyobrazeny jednak reálné tak i predikované hodnoty. Výsledné 

hodnoty byly predikovány pomocí modelu neuronové sítě. Srovnání vykazuje přijatelnou 

odchylku predikovaných dat od reálných dat. Tato odchylka vykazuje, jak se neuronové síť 

naučila pracovat se vstupními daty a výstupní predikovat. Můţeme tedy konstatovat, ţe 

neuronová síť se naučila predikovat s dostatečnou přesností.  
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Obr. 29. Histogram reziduí UNS 

 

Z Obr. 29. je patrné, ţe většina predikovaných hodnot se liší od změřených hodnot 

v korozním úbytku do ± 20 g.m
-2

. Gaussova křivka s maximem kolem 0 vykazuje, ţe model 

má minimum chyb.  
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5 Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska využití 

v praxi  

Atmosférická koroze je proces, který je velmi sloţitý, zejména z důvodu sloţitosti 

spojené s fyzikálně-chemickými procesy odpovědnými za korozi. Je to silně nelineární systém 

v závislosti na různých klimatických podmínkách a znečištění ovzduší oxidem siřičitým a 

salinitou. Není jednoduché analyzovat parametry ovlivňující proces degradace materiálů, 

zejména konstrukcí, které jsou vystaveny náročným klimatickým podmínkám. 

Navrhování protikorozních opatření i určení korozní agresivity lokality je součástí 

projektování konstrukcí a jiných objektů konstrukčních kovů. Pokud by toto stanovení mělo 

být provedeno přesně podle norem, vyţadovalo by roční expozici vzorků a s tímto i spojené 

náklady. Ostatní metody pro určení korozní agresivity na základě environmentálních údajů a 

rovnic jsou ovšem zatíţeny velkou chybou. Můţeme se stále v dnešní době setkávat 

s nepřesným stanovením korozní agresivity dané lokality a tím tedy i s nevhodnými návrhy 

protikorozních opatření. Na jedné straně je důsledkem u řady objektů a konstrukcí selhání 

protikorozní ochrany před uplynutím její ţivotnosti a tím zvýšení nákladů na odstranění 

důsledků. Na druhé straně se často určuje korozní agresivita lokality jako velmi vysoká a tím 

se na protikorozní ochranu konstrukcí a objektů zbytečně navýší náklady, i kdyţ je plánovaná 

relativně krátkodobá ţivotnost. Pro některé materiály a povrchové úpravy (zinek, ţárové 

zinkové povrchy) jsou jiţ k dispozici v zahraničí software umoţňující uţivateli (projektant, 

správce objektu, a další) určit ţivotnost povrchové úpravy, nebo minimální tloušťku povlaku 

potřebnou k dosaţení této ţivotnosti zadáním základních klimatických údajů lokality.  První 

mapy korozní agresivity v ČR a korozních úbytků základních konstrukčních materiálů na 

základě rovnic znehodnocení zpracoval SVÚOM s.r.o. v Praze (ze Státního výzkumného 

ústavu ochrany materiálu). Upřesněné výsledky predikce by mohly být vyuţité pro zpřesnění, 

vytvoření speciálních map ČR pro korozní agresivitu a úbytky materiálu. 

V průmyslově vyspělých zemích tvoří dle odhadu ekonomické ztráty způsobené 

korozí 3-5% HDP, tj. v ČR korozní ztráty mohou tvořit cca 110 – 185 mld. Kč ročně. Dle 

odborných údajů lze vhodným protikorozním opatřením předejít o cca 1/3 korozních ztrát, tj. 

sníţit o cca 11 – 18 mld. Kč roční náklady na odstranění koroze. V případě úspěšného řešení 

by byly nepřímé přínosy sníţením korozních ztrát významné, projeví se dlouhodobě na 

kvalitě infrastruktury, sníţení počtu havárií, prodlouţení ţivotností konstrukčních materiálů a 
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jejich protikorozních povrchových úprav. V dlouhodobém horizontu bude mít upřesnění 

metod predikce velký význam pro řadu projektantů, stavebních i dalších organizací. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout model umělých neuronových sítí, 

který by na základě vstupních proměnných predikoval korozní ztrátu konstrukční uhlíkové 

oceli. Získána data byla pouţitá v programovém prostředku Statistica – neuronové sítě 

k vytvoření predikčního modelu korozního úbytku. Navrţený model predikuje korozní ztrátu 

s dostatečnou přesností. Tento výsledek předurčuje vyuţití umělé inteligence v oblasti 

atmosférické koroze. Jako perspektivní se zdá být predikce ztráty kovových konstrukcí a 

materiálů ze zinku, mědi a hliníku. 
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6 Závěr  

Diplomová práce je zaměřena na vytvoření vhodného modelu umělé neuronové sítě 

pro predikci korozní ztráty konstrukčního materiálu pod vlivem atmosférických podmínek. 

Teoretická část je věnována popisu atmosférické koroze, která v dnešní době je 

velkým problémem ve všech vyspělých zemích. Je nejrozsáhlejším typem korozního 

poškození konstrukčních materiálu, je třeba tomuto problému věnovat hodně pozornosti a 

snaţit se předcházet jejím následkům. Práce se věnuje vyuţití umělé inteligence 

v problematice atmosférické koroze. Mezi široce pouţívané umělé inteligence patří bezesporu 

umělé neuronové sítě, které jsou zaloţené na funkci biologických neuronových sítí lidského 

mozku. Problematika umělých neuronových sítí je rozebrána v teoretické části. 

V další kapitole je popsán postup návrhu modelu ANN v programovém prostředku 

Statistica – neuronové sítě. Ze získaných dat se určily vstupní a výstupní proměnné. Návrh 

vhodného modelu byl uskutečněn mnoha pokusy. Predikované hodnoty navrţeným modelem 

byly porovnány s reálnými daty. Tento model vykazoval výsledky s 6 % relativní chybou. 

Výsledky predikovaných hodnot modelem neuronové sítě se liší od změřených hodnot 

v korozním úbytku do ± 20 g.m
-2

. Citlivostní analýza prokázala, ţe největší dominantní vliv 

vstupních poměných má doba expozice a oxid siřičitý. Zpřesnění modelů neuronových sítí by 

se mělo projevit zvětšením databáze enviromentálních dat. Navrţený model vykazuje, ţe 

neuronové sítě slouţí jako silný nástroj pro predikci atmosférické koroze uhlíkové oceli. 

Modely umělých neuronových sítí by měly pomoci v budoucnosti při rozhodování, jaký typ 

materiálu se bude moci pouţít na místní atmosférické podmínky.  

Diplomová práce prokázala, ţe vyuţití umělých neuronových sítí pro predikce 

rychlosti atmosférické koroze a korozní agresivity je perspektivní. 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

7 Seznam použité literatury  

[1]  JANČÍKOVÁ, Z.: Umělé neuronové sítě v materiálovém inženýrství. Ostrava: GEP 

 ARTS, 2006.  ISBN  80-248-1174-X 

[2]  KOSKO, B.: Neural Networks and Fuzzy Systems. Prentice – Hall International Inc.,  

      Englewood Cliffs, New Persey, 1992. ISBN 0-13-612334-1 

[3]  KNOTKOVÁ, Dagmar, et al Korozní agresivita  atmosféry  jako podklad pro odvození 

 životnosti konstrukčních materialů a povrchových úprav. In . [s.l.] : [s.n.], 2006. s. 

 11.  VZ  MŠMT  2579478701. 

[4]  ČR. Přednáška 2 : Atmosférická koroze kovů a kovových povlaků. In ATG s.r.o. 

 5.5.2008, 3, s. 1- 21.  ISSN KOROZE/KTG-C. 

[5]  HALAMA, Maroš, et al. Vyuţitie umelých neurónových sietí pre predikci atmosférickej 

 korózie  konštrukčných materiálov . KONSTRUKCE. 2007, 1, s. 36-38. 

[6]  HALAMA, Maroš. Bimetalická korózia konštrukčných kovov v atmosfére. Košice, 

2006. 140 s.  Dizertační práce. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH.  

[7] BÍLA J. Umělá inteligence a neuronové sítě v aplikacích. Praha: Vydavatelství ČVUT, 

1995. ISBN 80-01-01275-1. 

[8]  HALAMA, M – ŠMÍD, P. – EGGER, Bernhard: How to predict atmospheric corrosion? 

 TU & ASO & Equilibria s.r.o, Košice (2006) ISBN 80-8073-676-6 

[9]  ŠÍMA, Jiří; NERUDA, Roman. Teoretické otázky neuronových sítí. Praha : 

Matfyzpress, 1996. 390 s. ISBN 80-85863-18-9. 

[10] MAŘÍK, Vladimír; ŠTEPÁNKOVÁ, Olga; LAŢANSKÝ, Jiří. Umělá inteligence (4). 

 Praha : Academia,  2003. 475 s. ISBN 80-200-1044-0. 

[11] MAŘÍK, Vladimír; ŠTEPÁNKOVÁ, Olga; LAŢANSKÝ, Jiří. Umělá inteligence (1). 

 Praha : Academia,  2003. 475 s. ISBN 80-200-0496-3. 

[12]  Purkynka.tk [online]. 2006 [cit. 2010-03-23]. Dostupné z WWW: <http://iss.unas.cz/>. 

[13]  JIŘINA, M. Neuronové sítě. c2005 [cit. 2010-03.10]. Dostupný na  

 WWW:<http:// gerstner.felk.cvut.cz/biolab/33KP/prednasky_ann/prezentace_ns.ppt>. 

[14]  STATISTICA Automatizované neuronové sítě [online]. 2004 [cit. 2010-04-25]. 

 Statsoft  CR. Dostupné z  WWW: <http://www.statsoft.cz/produkty/4-neuronove-

 site/20- statistica-automatizovane-neuronove-site- z/detail/>. 

[15] CAI, J.- COTTIS, R.A.: Phenomenological modeling of atmospheric corrosion using an 

 artificial neural network, Corrosion Science 41 (1999) 2001-2030. 

[16] D. Knotkova, V. Kucera, S.W. Dean, P. Boschek, Classification of the Corrosivity 

 of the Atmosphere - Standardized classification System and Approach for 

 Adjustment, ASTM STP 1421 Outdoor Atmospheric Corrosion, pp. 109, 2002 

 

 



45 

 

8 Seznam obrázků  

Obr. 1. Vliv atmosférických podmínek [4] ................................................................. 2 

Obr. 2. Mechanismus atmosférické koroze [4] ........................................................... 3 

Obr. 3. Postupy při stanovení korozní agresivity atmosféry [3] ................................. 9 

Obr. 4. Expozice standardních vzorků na atmosférické stanici [3] .......................... 10 

Obr. 5. Biologický neuron pod mikroskopem [13] ................................................... 12 

Obr. 6. Biologický neuron [7] ................................................................................... 13 

Obr. 7. Blokové schéma matematického modelu neuronu [7] ................................. 14 

Obr. 8. Lineární a symetrická saturační lineární aktivační funkce [9] ..................... 16 

Obr. 9. Aktivační funkce radiálního a trojúhelníkového základu [9] ....................... 17 

Obr. 10. Symetrická silně omezená a tansigmoidální aktivační funkce[9] ............ 17 

Obr. 11. Příklad cyklické architektury [9] .............................................................. 19 

Obr. 12. Příklad acyklické architektury [9] ............................................................ 20 

Obr. 13. Příklad třívrstvé neuronové sítě 3-4-3-2 s jednou vyznačenou cestou [9] 20 

Obr. 14. Příklad dvouvrstvé redukované sítě [9] .................................................... 21 

Obr. 15. Ukázka vstupních a výstupních parametrů ............................................... 26 

Obr. 16. Statistica průvodce řešením ...................................................................... 27 

Obr. 17. Postup při importu .................................................................................... 30 

Obr. 18. Načtená data v programu Statistica .......................................................... 31 

Obr. 19. Výběr vstupních a výstupních dat ............................................................ 32 

Obr. 20. Průvodce řešením ..................................................................................... 33 

Obr. 21. Výběr typu neuronových sítí .................................................................... 33 

Obr. 22. Určení min. a max. neuronů v skrytých vrstvách ..................................... 33 

Obr. 23. Okno s výpisem výsledných sítí ............................................................... 34 

Obr. 24. Blokové schéma a struktura sítě 6-4-1 třívrstvá perceptronová síť .......... 34 

Obr. 25. Ukázka provizorní aplikace ...................................................................... 35 

Obr. 26. Poměrný vliv vstupních proměnných na rychlost koroze ........................ 38 

Obr. 27. Srovnání predikované a reálné hodnoty ................................................... 38 

Obr. 28. Srovnání predikované a reálné hodnoty mnoţství korozního úbytku ...... 39 

Obr. 29. Histogram reziduí UNS ............................................................................ 40 



46 

 

 

9 Seznam tabulek 

Tabulka. 1. Stupně korozní agresivity atmosféry [3] ................................................... 9 

Tabulka. 2. Stupně korozní agresivity atmosféry [3] ................................................. 10 

Tabulka. 3. Data ......................................................................................................... 29 

Tabulka. 4. Chyby ...................................................................................................... 37 

Tabulka. 5. Citlivostní analýza .................................................................................. 37 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


