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ABpToAhT KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4 

ABpToACT KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK R 

CÍib afpboTAČkÍ moÁCb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK S 

Afjp lc afppboTATflk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK S 

jlabokÍ jbTlav ŘÍwbkÍ s jbTAirodff KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T 

svrŽfTÍ BbwhlkTAhTkÍel jĚŘbkÍ TbmilTv s jbTAirodff KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U 

kbrolklsÉ pÍTĚ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U 

svrŽfTÍ jlabokÍCe jbTla jĚŘbkÍ mŘf hlkTolib jbTAirodfChÝCe molslwŮ KKKKKKKKKKKK NM 

roČlsÁkÍ TbmilT leŘÁTÝCe jATbofÁiŮ sb sfafTbikÉj pmbhTor KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NM 
ržáíí éočííačového rozkladu obrazu ohřáíého maíeráálu za éoužáíí webové kamery KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NM 
mrogram „Camcoder analyzer“ – analýza obrazu KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NN 
mrogram „Camcoder analyzer“ – analýza obrazu éomocí dvou kamer KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NP 
wákladní ověření funkčnosíá érogramu KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR 
lvěření funkčnosíá na haíedře íváření, sŠB Tr lsírava, za éoužáíí vybavení máná-válcovací síoláce KKKKKKKKKKKKKKK NS 
sýsledek učení a měření éomocí érogramu „Camcoder analyzer“ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU 
lsvěílení – wářávkové svěílo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU 

gbaklTifsÉ jĚŘbkÍ J olwmfp KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NV 
peznam jednoílávých měření KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NV 
Celkové zhodnocení érovedených íesíů KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON 

svrŽfTÍ s TbCekfChÉ moAuf A sb sÝrCb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR 

wÁsĚo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OS 

ClkCirpflk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OT 

mrBifhACb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU 
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Absírakí 
 

qaío érácÉ sÉ zabČvá éříkladó užáíí modÉrních mÉíod řízÉní v mÉíalurgáckČch érovozÉch a 

dokazujÉ jÉjách možnČ éřínos éřá řÉšÉní konkréíních éroblémů a ío éřÉdÉvším z éohlÉdu úséoró 

nákladůK mrácÉ sÉ konkréíně zabČvá snímáním obrazu ohřáíČch íělÉs a vóhodnocÉním snímků 

užáíím nÉuronovČch sííí éro rozšířÉní bázÉ daí v érodukcá éro snadnější řÉšÉní důvodu vznáku 

dÉfÉkíů u ángoíůI kíÉré jsou určÉnó k dalšímu zéracování a kíÉré musí míí éožadované vlasínosíáK 

s érovÉdÉném řÉšÉní jsou s vČhodou éoužáíó wÉbová kamÉróI kíÉré érovádí éřÉvod obrazu do 

dágáíální éodobó a umožňují íak érovésí rozklad na jÉdnoílávé oI dI B složkóI kíÉré jsou náslÉdně 

éoužáíó jako vsíué éro učÉní nÉuronové sííěK káslÉdujÉ uélaínění éoznaíků o dané éroblÉmaíácÉ 

přá návrhu koncÉécÉ řÉšÉníI včÉíně vóívořÉní éočííačového érogramu éro určování íÉéloíó 

maíÉráálu na základě naučÉné nÉuronové sííěK s závěrÉčné čásíá érácÉ jsou érovÉdÉnó íÉsíó 

funkčnosíá navržÉného řÉšÉní v rÉálnČch aélákacích včÉíně nasíínění možného užáíí vóívořÉné 

řÉšÉní vÉ vČucÉK 



 R 

Absírací 
 

qhás work dáscussÉs ÉxamélÉs of íhÉ usÉ of modÉrn conírollág mÉíhods aí mÉíallurgácal 

élanís and dÉmonsíraíÉs íhÉ éoíÉníáal bÉnÉfáís of solváng séÉcáfác éroblÉms maánló án íÉrms of 

cosí savángsK tork séÉcáfácalló dÉals wáíh érovádáng vásual daía of íÉméÉraíurÉ mÉasurÉmÉnís of 

hoí maíÉráals and Éxamánáng of íhÉsÉ daía bó mÉans of nÉural nÉíworks ío ÉxíÉnd basÉ of daía án 

éroducíáon for ÉasáÉr soluíáon of íhÉ rooí causÉ of dÉfÉcíÉd slabsI whách arÉ áníÉndÉd for furíhÉr 

érocÉssáng and whách havÉ ío havÉ íhÉ dÉsárÉd éroéÉríáÉsK qhÉ carráÉd ouí soluíáon usÉs a chÉaé 

wÉbcam íhaí éÉrforms íhÉ vádÉo íransfÉr ánío dágáíal formI allowáng  dÉcoméosáíáon of oI dI B 

coméonÉnísI whách arÉ íhÉn usÉd as ánéuí for lÉarnáng of nÉural nÉíworksK qhÉ éaéÉr coníánuÉs 

bó aéélácaíáon of knowlÉdgÉ abouí íhÉ éroblÉms án dÉságnáng an aééroéráaíÉ soluíáon concÉéí as a 

sósíÉm áncludáng a coméuíÉr érogram for dÉíÉrmánáng íhÉ íÉméÉraíurÉ of íhÉ maíÉráal lÉarnÉd bó 

íhÉ nÉural nÉíworkK fn fánal chaéíÉr íÉsís of funcíáonaláíó arÉ carráÉd ouí of íhÉ éroéosÉd soluíáon 

án rÉalJworld aéélácaíáonsI áncludáng ouílánáng íhÉ éossáblÉ usÉ of íhÉ soluíáons án ÉducaíáonK 

 



 S 

CílÉ dásÉríační érácÉ 
 

NK  oozbor možnosíí éoužáíí nÉuronovČch sííí v mÉíalurgáckém érovozuI a ío v rámcá řÉšÉní 

éroblému vČskóíu dÉfÉkíů kovaného maíÉrááluK moéás základů éóromÉíráÉ a éroblÉmaíákó 

nÉuronovČch síííK 

OK kavržÉní koncÉécÉ řÉšÉní éro určování íÉéloíó maíÉráálu na základě  

  naučÉné nÉuronové sííěK 

PK  kavržÉní éoířÉbného hardwarového a sofíwarového vóbavÉníK 

4K mrovÉdÉní íÉsíů funkčnosíá navržÉného řÉšÉní v rÉálnČch aélákacíchK 

RK kasíínění možnČch úloh éro éoužáíí v íÉchnácké éraxá a vÉ vČucÉK 

 

Aáms of dássÉríaíáon 
 

NK  Analósás of éossábláláíó of usagÉ of nÉural nÉíworks án éroducíáon érocÉssI  

  ÉséÉcáalló for mÉans of dÉcrÉasáng occurancÉ of dÉfÉcís of forgÉd maíÉráalK aÉscráéíáon of   

  basács of éóromÉíró and nÉural nÉíworksK 

OK  mroéosal of soluíáon for maíÉráal íÉméÉraíurÉ dÉíÉrmánaíáon bó mÉans of nÉural  

  nÉíworksK 

PK aÉságn of nÉÉdÉd hardwarÉ and sofíwarÉ ÉquáémÉníK 

4K AííÉsíaíáon of funcíáonaláíó of éroéosÉd soluíáon án rÉal aéélácaíáonsK 

RK mrojÉcí an rÉsÉmblancÉ of uíálázaíáon of fánal soluíáon án ío éroducíáon and Éducaíáon  

érocÉssK 

 



 T 

jodÉrní mÉíody řízÉní v mÉíalurgáá 
 

sÉ vČrobních érocÉsÉch mÉíalurgáÉ sÉ můžÉmÉ sÉíkaí s mnoha íÉchnologáckČmá érocÉsóI 

kíÉré nÉlzÉ éoésaí čá jÉ možné jÉ éoésaí éouzÉ složáíěI íznK jÉ nuíné vóívořÉní maíÉmaíáckého 

éoéásu čá vóívořÉní modÉluK 

szhlÉdÉm k omÉzÉnČm érosířÉdkům na řÉšÉní danČch zálÉžáíosíí a ílaku na kvaláíu 

vČrobó zdÉ vóvsíává snaha o „éoésání“ érocÉsůI rÉséK řÉšÉní vznáklČch éroblémů jánČmá 

érosířÉdkóK qoío jÉ možné érovésí éomocí érosířÉdků modÉrních mÉíod řízÉníI mÉzá kíÉré éaíří 

umělá áníÉlágÉncÉ EnÉuronové sííě a gÉnÉíácké algoráímó aéodKFK wákladnímá modÉló řízÉní na 

bázá umělé áníÉlágÉncÉ jsou kvaláíaíávní modÉlóI sÉmákvaláíaíávní modÉlóI fuzzó modÉlóI ÉxéÉríní 

sósíémó a v nÉéoslÉdní řadě íaké nÉuronové sósíémóI označované běžně jako nÉuronové sííěI 

jámáž sÉ íaío érácÉ zabČvá éřÉdÉvšímK 

 

pložáíé érocÉsóI kíÉré sÉ vóskóíují v oboru maíÉráálového ánžÉnČrsívíI jÉ sácÉ možné 

éochoéáíI alÉ jÉjách éodsíaíu nÉlzÉ vždó vědÉckó éřÉsně analózovaíK kabízí sÉ íÉdó oíázkaI jakČm 

zéůsobÉm řÉšáí určáíé séÉcáfácké éroblémóK  

gÉ možné sÉ snažáí o řÉšÉní dílčí čásíá éroblémuI íím alÉ nÉdosáhnÉmÉ řÉšÉníI jÉž jÉ 

aélákovaíÉlné na cÉlČ sósíémI rÉséK éroblém v sósíémuK AnalČza éomocí nÉuronové sííě jÉ druh 

rÉgrÉsÉ čá klasáfákacÉ modÉluI kíÉrá můžÉ éomocá vóřÉšáí uvÉdÉné obíížÉI zaíímco budÉ érobíhaí 

snaha o komélÉxní řÉšÉní éroblému v dÉlším časovém horázoníu éomocí Éxakínějších 

maíÉmaíáckoJfózákálních éosíuéůK 

 sČroba a zéracování maíÉráálů jsou komélÉxní zálÉžáíosíáK Ačkoláv vědÉcké vČzkumó 

maíÉráálů éomohló éochoéáí základní éroblémó vČrobó a zéracování maíÉráálůI síálÉ jÉšíě zdÉ 

zůsíává vÉlkČ érosíor k éoéásu čá řÉšÉní éroblÉmaíáckČch článků íohoío érocÉsuK 

  



 U 

kÉdosíaíÉčnČ éokrok v odhadu mÉchanáckČch vlasínosíí maíÉráálů jÉ dán jÉjách záváslosíí 

na vÉlkém éočíu rÉlÉvaníních vÉláčánK kácméně jáž Éxásíují zákonáíosíáI kíÉré zkušÉnČ mÉíalurg 

dokážÉ rozéoznaíI éochoéáí a naéřK éoésaí vlasínímá slovóK kÉuronové sííě jsou časío užáíÉčné 

érávě v íakovČch éříéadÉchK kÉjÉn éřá síudáu mÉchanáckČch vlasínosííI alÉ kdÉkolávI kdÉ 

rozmanáíosí éroblému éřÉsahujÉ základní rovánu éohlÉdu a kdÉ jÉ zjÉdnodušÉní nÉéřájaíÉlnéK  

 

syužáíí bÉzkoníakíního měřÉní íÉéloíy v mÉíalurgáá 

 
BÉzdoíókovéI éóromÉíráckéI mÉíodó měřÉní íÉéloí sÉ uélaíňují v éodmínkách huííI 

zÉjména éřá měřÉní íÉéloí éohóbujícího sÉ maíÉráálu a íamI kdÉ jÉ obíížné měřáí běžnČmá 

doíókovČmá mÉíodamáK mro íÉéloíó ca N RMM °C lzÉ síálÉ íÉorÉíáckó uvažovaí o nasazÉní 

íÉrmočlánkůI u íÉéloí nad N TMM °C jáž jÉ však jÉdnoznačně vČhodnější užáíí bÉzdoíókovČch 

mÉíodK 

móromÉíru a íÉrmokamÉró bólo dálÉ vóužáío v érakíácké čásíá érácÉ a ío éro síanovÉní 

íÉéloíó éro vsíué učÉní nÉuronové sííě a náslÉdné éorovnání odéovědí naučÉní kkK 

 

kÉuronovÝ sííě 
 

kÉuronové sííě sÉ snaží naéodobáí čánnosí báologáckého mozku na základě dosíuénČch 

ánformací o funkcá báologáckČch nÉuronů a zárovÉň uélaínáí íóío znalosíá éřá řÉšÉní íÉchnáckČch 

éroblémů nÉjÉn v oblasíá umělé áníÉlágÉncÉK 

   

s současnosíá sÉ síálÉ časíějá vóužívá nÉuronovČch síííK qóío jsou vóužívánó zÉjména éro 

svou schoénosí učáí sÉ z množánó ukázkovČch vsíuéů a vČsíuéůI v éříéadÉch s nÉznámČch 

éoéásÉm řÉšÉného éroblémuK  

 



 V 

lbdobně jako u báologácké nÉuronové sííěI íaké v éříéadě rkp jÉ základním síavÉbním 

érvkÉm nÉuronK BáologáckČ nÉuron jÉ buňkaI jÉjímž hlavním úkolÉm jÉ éřájímaí ságnáló od 

sousÉdních nÉuronůI zéracovaí jÉ a dálÉ šířáíK gÉ rozdělÉn na ířá hlavní čásíáW íěloLsomaI axon a 

dÉndráíóK  

 

rmělČ nÉuron jÉ zjÉdnodušÉnČm modÉlÉm báologáckého nÉuronuK  

 

bxásíují dvě základní fázÉ érácÉ s nÉuronovou sííí – učÉní a vóbavováníK 

 

CílÉm učÉní nÉuronové sííě jÉ síanovÉní chóbové funkcÉI kíÉrá bó s určáíou éřÉsnosíí 

vójadřovala vzíah mÉzá vsíuénímá a vČsíuénímá éroměnnČmáK 

 

jÉíoda backéroéagaíáonI nÉbolá mÉíoda zéěíného šířÉníI jÉ nÉjéoužívanější mÉíoda éro 

učÉní vrsíÉvnaíČch nÉuronovČch síííK Bóla éublákovaná oumÉlharíÉm v druhé éolováně UMK lÉí a 

bóla jÉdním z éříčán rÉnÉsancÉ zájmu o umělé nÉuronové sííěK gÉdná sÉ o úéravu gradáÉníního 

algoráímu éro hlÉdání lokálního mánáma funkcÉK  močÉí lokálních mánám chóbové élochó 

nÉuronové sííě můžÉ bČí vÉlmá vósokČK  

 

ldÉzva rkp nÉbolá doéřÉdné šířÉní ságnálu vÉ vícÉvírsvé sííá éracujÉ náslÉdovněW 

 

ldÉzva nÉuronové sííě sÉ získává doéřÉdnČm šířÉním vsíuéního vÉkíoru sííí k vČsíuéním 

nÉuronům zéůsobÉmI kdó jsou nÉjdřívÉ Éxcáíovánó nÉuronó vsíuéní vrsívó a éoíé íakío vóbuzÉné 

ságnáló éosíuéují do další EskróíéF vrsívó éřičÉmž jsou éaířičně zÉsílÉnó čá zÉslabÉnó na základě 

sónaéíáckČch vahK haždČ nÉuron íéío další vrsívó érovÉdÉ součÉí vsíuéních ságnálů a dlÉ íoho jÉ 

odéovídajícím zéůsobÉm ÉxcáíovánK qÉnío érocÉs sÉ oéakujÉ do dobóI nÉž sÉ dosáhnÉ vČsíuéní 

vrsívóK 



 NM

syužáíí modÉrních mÉíod měřÉní éřá konírolÉ mÉíalurgáckČch 
érovozů 

 

qaío érácÉ síaví svůj základ na rozšířÉní bázÉ daí éro érocÉsní daíamánángI íznK snahu o 

určÉní konkréíních vsíuéů a sáíuacíI za kíÉrČch dochází kÉ zhoršÉné ívařáíÉlnosíá ángoíůI a ío o 

íÉéloíu ohřáíČch maíÉráálůI v íomío éříéadě určovanČch oéíáckó éomocí kamÉrK  

 

rrčování íÉéloí ohřáíČch maíÉráálů vÉ vádáíÉlnÝm séÉkíru 
 

rrčování íÉéloí maíÉráálů vÉ vádáíÉlném séÉkíru jÉ možné naéřK běžně dosíuénČm 

éoměrovČm éóromÉírÉmI u kíÉrého jÉ alÉ éro vóhodnocÉní íÉéloíó nÉzbóíná obsluhaK mro 

zamČšlÉnou aélákacá bólo nuíné navrhnouí sósíémI kíÉrČ budÉ íoío érováděí auíomaíáckóK 

 

ržáíí éočííačovÝho rozkladu obrazu ohřáíÝho maíÉráálu za éoužáíí wÉbovÝ kamÉry 

 
s současnosíá lzÉ z několáka mÉíod měřÉní íÉéloíó éoužíí naéřK mÉíodu síanovÉní íÉéloíó 

z éočííačové analČzó zkoumaného maíÉráálu s éomocí wÉbové kamÉró a nÉuronové sííěK 

qoío řÉšÉní jÉ jÉdnou z možnosíí určování íÉéloí ohřáíČch maíÉráálů vÉ vádáíÉlném séÉkíru 

a jÉ založÉno na éočííačovém rozkladu odB složÉk snímaného obrazu ohřáíého maíÉráálu 

s náslÉdnČm éoužáíím hodnoí íěchío složÉk jako vsíuéu éro učÉní nÉuronové sííěK 

pnímanČ obraz jÉ rozložÉn do jÉdnoílávČch složÉk oIdIB EangláckČ ÉkvávalÉní k barvám 

čÉrvÉnáI zÉlÉná a modráF s maxámální hodnoíou ORR u každé složkóK qaío hodnoía jÉ dálÉ 

normalázovánaI nÉjběžnějá do áníÉrvalu EJNINF rÉséK EMINF íakI abó bólo možné íóío akíávně éoužíí 

jako vsíué éro nÉuronovou síťK qoíéž sÉ érovádí éro rÉálnouJnaměřÉnou íÉéloíu učícího vzoruK 

ldéověď EéřÉdéovězÉná íÉéloíaF nÉuronové sííě jÉ zéěíně „dÉnormalázována“ íakI abó 

rÉérÉzÉníovala rÉálnou íÉéloíu éro éoužáíou úlohuK mrácÉ sÉ dálÉ zabČvá vČšÉ uvÉdÉnČm 

éosíuéÉmK 

 



 NN

lbÉcnÝ schÝma zaéojÉní 

 

s íéío érácá jÉ dálÉ rozÉbráno éoužáíí wÉbkamÉró jácrosofí iáfecam su-NMMMK lbÉcně lzÉ 

éoužíí lábovolnou wÉbkamÉru s aárÉcíu koméaíábálním ovladačÉmK 

 

ka obrK N sÉ vóobrazÉno schéma zaéojÉní a éráncáé určování íÉéloíó z vádáíÉlného séÉkíra 

Eurčování íÉéloíó v rozsahu ca SMMJNOMM °CF éro érogram „CamcodÉr analózÉr“K 

 
lbrK NK pchéma zaéojení éro érogram „Camcoder analyzer“Ko,d,B značí složky obrazového 

vsíuéu, Akk neuronovou síť, „Akk íeméK forecasí“éředéověď neuronové sííěK 

 

mrogram „CamcodÉr analyzÉr“ – analČza obrazu 

 

mrogram „Camcoder analyzer“ (obrK P), kíÉrČ ból vóívořÉn za účÉlÉm zjášťování íÉéloíó 

bramó vÉ vádáíÉlném séÉkíruI jÉ založÉn na rozkladu obrazu snímaného běžnou kamÉrou do odB 

složÉk a určÉní íÉéloíó érobíhá éomocí nÉuronové sííě naučÉné z íÉsíovacích daí a náslÉdném 

ověřÉní funkčnosíáLnaučÉní sííě éóromÉírÉmK 

 

ka obrK O jÉ zobrazÉno logácké schéma éoužáíé nÉuronové sííěK oI dI B značí nÉuronó éro 

jÉdnoílávé složkó vádáíÉlného svěílaK eNI eO značí nÉuronó vÉ skróíé vrsívě nÉuronové sííě a l 

značí vČsíué nÉuronové sííěK  

  
  

 



 NO

 

 
lbrK OK Toéologáe užáíé neuronové sííěK 

 

 
lbrK PK pt „Camcoder analyzer“K syužívá naučené kp éro éredákcá íeéloíK 

 

UčÉní sííě jÉ nuíné érováděí na mísíě éoužáíí a ío zÉjména z důvodu svěíÉlnČch a 

oéíáckČch éodmínÉkI kíÉré bó mohló nÉgaíávně ovlávnáí určÉní íÉéloíó sósíémÉm EobrK 4FK 

 

  

 



 NP

 
lbrK 4K Camcoder analyzer – výsledek učení sííěK 

 

mro fázá naučÉní a vÉráfákacÉ funkčnosíá vóívořÉného pt jÉ navržÉno éoužáíí běžného 

přÉnosného ánfračÉrvÉnČ bÉzdoíókovČ íÉéloměrK kaéřK íóé qMOTI kíÉrČ má měřící rozsahJRM°C – 

NSMM°C éříéadně éoužíí vÉsíavěnČ íÉéloměr ohřívací éÉcÉ iAC ie4R  L iAC ieNSK mřímo do 

řÉšÉní jÉ možné áníÉgrovaí dágáíální bÉzdoíókovČ íÉéloměrI ovšÉm za cÉnu vóšších nákladůK 

mrogram „CamcodÉr analyzÉr“ – analČza obrazu éomocí dvou kamÉr 

 

aruhá vÉrzÉ érogramu éro určování íÉéloíó ohřáíého maíÉráálu jÉ vÉrzÉ éro sámulíánní 

snímání ohřáíČch íělÉs za éomocí několáka wÉbkamÉr avšak v jÉdnom okněK s jÉdnom okně jsou 

zobrazÉnó dvě kamÉró a v íomío okně érobíhá snímání obrazuI učÉní a náslÉdně vóbavování EobrK 

SI TFK 

 

s éříéadě snímání ohřáíého maíÉráálu a éozadí má íÉnío zéůsob učÉní vóšší schoénosí 

érÉdákcÉ éřá změně éodmínÉk měřÉníK qoío řÉšÉní jÉ éodmíněno éÉčlávČm učÉním sííěK 

 

ka obrK R jÉ zobrazÉno logácké schéma éoužáíé nÉuronové sííěK oNI  dNI  BNI  oOI  dOI  BO 

značí nÉuronó éro jÉdnoílávé složkó vádáíÉlného svěílaK eNNI  eNOI  eNPI  eN4 značí nÉuronó v NK 

skróíé vrsívě nÉuronové sííěI eONI eOO značí nÉuronó vÉ OK skróíé vrsívě nÉuronové sííě a l značí 

oéěí vČsíué nÉuronové sííěK  
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lbrK RK Toéologáe užáíé neuronové sííě - analýza obrazu éomocí dvou kamerK haždý érvek 

z éředchozí vrsívy navazuje na každý érvek vrsívy následujícíK 

 
lbrK SK moužáíí dvou kamer éro snímání ohřáíého maíeráálu a „éozadí“ v mísínosíáK 

 



 NR

 
lbrK TK oasír odéovědí neuronové sííě éřá snímání ohřáíého maíerááluK 

 

wákladní ověřÉní funkčnosíá érogramu 

 

mrvoíní íÉsí funkčnosíá érogramu ból érovÉdÉn za éomocá souboru foíografáí íělÉsa 

zahřáíého na íÉéloíu od ca TRM °C do URM °CK coíografáÉ jsou éro íÉsíovací účÉló snímánó éomocí 

kamÉró z iCa monáíoruK 

 

sČslÉdkó základního ověřÉní funkčnosíá sÉ jÉví jako uséokojávé Eověřující síanovÉnou 

hóéoíézu měřÉní ohřáíČch íělÉs kamÉró a naučÉné kkFK w íohoío důvodu jÉ možné sÉ dálÉ 

zabČvaí samoíným ověřením v reálném érosíředí se vzorkem zahřáíým na velmá vysokou íeéloíuK 

 



 NS

lvěřÉní funkčnosíá na haíÉdřÉ ívářÉníI sŠB Tr lsíravaI za éoužáíí vybavÉní mánáJ

válcovací síolácÉ 

 

pamoíné ověřÉní funkčnosíá érogramu „CamcodÉr analózÉr“ éroběhlo na „Úsíavu 

modÉlování a řízÉní ívářÉcích érocÉsů“ séadajícího éod haíÉdru ívářÉníI sŠBJqr lsírava a ío 

konkréíně na éracovášíá mánáJválcovací síolácÉ „íandÉm“ 

 

moužáíý určovací a éorovnávací éyromeír: 

· jánolíaLiAka Cócloés NRPA což jÉ éřÉsnČ éřÉnosnČ éóromÉír éro měřÉní íÉéloí 

v rozsahu RMM – POMM °C s dágáíálním á analogovČm vČsíuéÉm 

 

moužáíá íermokamera: 

· qÉrmovázní kamÉra cifo qhÉrmaCAj qPSM 

 

moužáíá ohřívací éec: 

· aíóéácká éÉc NPNPip s rÉguláíorÉm CiAob 4 a ochrannou aímosférou EArFX užáíÉčná 

élocha nísíějÉ OMMx4MM mmI maxK íÉéloía NPMM °CI róchlosí ohřÉvu mánK NR °CLmán 

 

moužáíý vzorek: 

· nÉrÉzováI ausíÉnáíácká ocÉlI nÉmagnÉíáckáK 

 

moužáíé osvěílení: 

· běžné zářávkové svěílo EobrK UF 

· příímí EobrK VF 

 



 NT

 
lbrK UK lhřáíý vzorek - éříklad - běžné zářávkové svěíloK 

 

 
lbrK VK lhřáíý vzorek – éříklad – éříímíK 

 

lkolní íeéloía v érůběhu meření: 

· ca OMJOR °C 

 



 NU

sČslÉdÉk učÉní a měřÉní éomocí érogramu „CamcodÉr analyzÉr“ 

 

kÉuronová síť bóla naučÉna zvolÉnČmá obrazovČmá éodkladó získanČmá snímáním 

ohřáíého vzorkuK ldéovědá kk bóló ověřovánó užáíČm éóromÉírÉmK f éřÉs nízkČ éočÉí vsíuéních 

daí éro učÉní nÉuronové sííě bóla érokázána jÉdnoznačná funkčnosí éoužáíého zéůsobu érÉdákcÉ 

íÉéloí a ío v rozmÉzí ca SRM °C – VOM °CK 

 

aíkó zkušÉnosíÉm z měřÉní bóló do érogramu ámélÉmÉníovánó jak jáž vČšÉ zmíněné 

auíomaíácké íÉsíování odéovědí kkI íak graf odéovědá kk na vsíuéní daía učÉníK 

 

mo doélnění vsíuéních daí éro učÉní nÉuronové sííě sÉ íaío éřÉsnosí éodsíaíně zvČšálaI což 

bólo ověřÉno éomocí auíomaíáckého íÉsíu odéovědí kkK ka obrK NM lzÉ váděí auíomaíáckČ íÉsí 

éro vsíuéní daía o íÉéloíě T4S °CK qaío íÉéloía nÉbóla éřá učÉní éoužáía a éřÉsío bóla určÉna 

s éřÉsnosíí HJNM °CK  

lsvěílÉní – wářávkovÝ svěílo 

 
lbrK NMK Teéloía vzorku: T4S °C, zářávkové svěílo – odéověď TPU °CK slevo: lhřáíý vzorek, 

rérosířed: aaía éro učení sííě a odéověď auíomaíáckého íesíu, séravo: ldéovědní maéa 

neuronové sííě na zadaná vsíuéní daíaK 

 



 NV

ldchólka měřÉníI kíÉrá sÉ vóskóíujÉ u íÉéloí nad ca VMM – VRM °C vÉ síandardních 

 éodmínkách osvěílÉníI jÉ dána éříláš vÉlkČm konírasíÉm vzorku a okolíI éříéadně oéíáckČmá 

éaramÉíró éoužáíé snímací kamÉróK 

gÉdnoílávÝ měřÉní J rozéás 
 

 mro ověřÉní funkčnosíá navrhovaného řÉšÉní snímání íÉéloíó ohřáíČch íělÉs bólo 

érovÉdÉno cÉlkÉm S měřÉníK  

 

pÉznam jÉdnoílávČch měřÉní 

 

Měření jN: 

· MěřÉní íÉéloíóW éóromÉír 

· lsvěílÉníW zářávkové svěílo 

· pnímané éozadíW žádné 

· močÉí měřÉnČch hodnoíW T – nÉdosíaíÉčnČ éočÉíI éouzÉ éro íÉsíovací účÉló 

 

Měření jO: 

· MěřÉní íÉéloíóW éóromÉír 

· lsvěílÉníW zářávkové svěílo 

· pnímané éozadíW žádné 

· močÉí měřÉnČch hodnoíW NS  

 

Měření jP: 

· pnímání v áníÉrvalu ca NMsÉc 

· MěřÉní íÉéloíóW éóromÉír 

· lsvěílÉníW éříímí 

· pnímané éozadíW éříímí 

· močÉí měřÉnČch hodnoí J éříímíW NP  



 OM

Měření j4: 

· pnímání v áníÉrvalu ca RM °C 

· MěřÉní íÉéloíóW íÉrmokamÉra 

· lsvěílÉníW éříímí a zářávkové osvěílÉní 

· pnímané éozadíW éříímí a zářávkové osvěílÉní 

· močÉí měřÉnČch hodnoí J éříímíW V  

· močÉí měřÉnČch hodnoí – zářávkové svěíloW NU  

· močÉí měřÉnČch hodnoí íÉrmokamÉrou J éříímíW V 

· močÉí měřÉnČch hodnoí íÉrmokamÉrou – zářávkové svěíloW NU 

· modrobnČ éoéás zéracování snímanČch obrazů íÉrmokamÉrou EkaéK UKVKPKF 

 

Měření jR: 

· pnímání v áníÉrvalu ca OR °C 

· MěřÉní íÉéloíóW éóromÉír 

· lsvěílÉníW éříímí a zářávkové osvěílÉní 

· pnímané éozadíW éříímí a zářávkové osvěílÉní 

· močÉí měřÉnČch hodnoí J éříímíW NU  

· močÉí měřÉnČch hodnoí – zářávkové svěíloW NS 

 



 ON

CÉlkovÝ zhodnocÉní érovÉdÉnČch íÉsíů 

 

CÉlkové hodnocÉní érovÉdÉnČch íÉsíů sÉ sÉsíává zÉ souéásu závěru jÉdnoílávČch íÉsíů a 

jÉjách éorovnávání na oéakováníLčeínosíá učících vzorů, vlávu éočíu áíerací éřá učení neuronové 

sííě, vlávu éořadí učících vzorů na vybavování neuronové sííě, učení bez a se svěíelným éozadím, 

vlávu éočíu učících vzorů a konečně srovnání íermokamera vsK web kamera s kkK 

  

jP morovnání vlávu oéakováníLčeínosíá učících vzorů 

 

wávěr éorovnáníW učÉní nÉuronové sííě s vóšším éočíÉm učících vzorů nÉéřánáší éodsíaíné 

zlÉéšÉní éřÉdéovědá nÉuronové sííěI avšak vóšší éočÉí vsíuéních vzorů éřánáší vÉíší robusínosí 

odéovědíI rÉséK mÉnší náchólnosí k chóbám u odéovědí nÉuronové sííěK 

 

· mrosířÉdíW éříímíI bÉz éozadíI NM učících vzorů H N íÉsíovací vzor 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BN4IO=s  

· mrosířÉdíW éříímíI bÉz éozadíI PM učících vzorů H P íÉsíovací vzoró 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BTVIN=s  

 

jP morovnání vlávu éočíu áíerací éřá učení neuronové sííě 

 

wávěr éorovnáníW učÉní nÉuronové sííě jÉ z éráncáéu záváslé na kvaláíě s éočíu učících 

vzorůK qóío dva fakíoró ovlávňují vČraznou měrou samoínČ érocÉs učÉníI kdó na jÉjách „kvaláíě“ 

závásí éočÉí áíÉrací nuínČch éro sérávné naučÉní nÉuronové sííěK s daném éříéadě jÉ možno 

uvažovaí nÉuronovou síť za naučÉnou éo éroběhnuíí ca NMMMMM áíÉracíK 



 OO

 

· mrosířÉdíW éříímíI bÉz éozadíI NM učících vzorů H N íÉsíovací vzor 

· močÉí áíÉrací NMMM 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BSMINR=s  

· močÉí áíÉrací NMMMM 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka B4MINR=s  

· močÉí áíÉrací ORMMM 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BRMINM=s  

· močÉí áíÉrací RMMMM 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BOVI4=s  

· močÉí áíÉrací NMMMMM 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka B4PIO=s  

· močÉí áíÉrací NMMMMMM 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BVUIN=s  

 

jP morovnání vlávu éořadí učících vzorů na vybavování neuronové sííě 

 

wávěr éorovnáníW učÉní nÉuronové sííě jÉ z éráncáéu záváslé na kvaláíě a éočíu učících 

vzorůK s daném éorovnání bóla dálÉ íÉsíována záváslosí na éořadí učících vzorůK  qÉnío fakíor 

sám o sobě nÉzvóšujÉ éočÉí áíÉrací nuínČch éro sérávné naučÉní nÉuronové sííěI ovšÉm snážujÉ 

přÉsnosí odéovědí nÉuronové sííěI což jÉ dáno rÉlaíávním snížÉním éočíu učících vzorůI kíÉré 

vsíuéují do érocÉsu učÉní kk v lánÉární řaděK qaké v íomío éříéadě jÉ možno uvažovaí 

nÉuronovou síť za naučÉnou éo éroběhnuíí ca NMM MMM áíÉracíK 

 

· mrosířÉdíW éříímíI bÉz éozadíI NM učících vzorů H N íÉsíovací vzorI nÉlánÉární 

éořadí vsíuéuI éočÉí áíÉrací NMMMMM 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BSTIP=s  
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· mrosířÉdíW éříímíI bÉz éozadíI NM učících vzorů H N íÉsíovací vzorI nÉlánÉární 

éořadí vsíuéuI éočÉí áíÉrací NMMMMMM 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BNSIO=s  

 

jR provnání učení bez a se svěíelným éozadím 

 

UčÉní nÉuronové sííě sÉ svěíÉlnČm éozadím éřánáší vÉlké zéřÉsnění éřÉdéovědí 

nÉuronové sííě éro obě svěíÉlná érosířÉdíK 

 

· mrosířÉdíW éříímíI bÉz éozadíI NO učících vzorů H N íÉsíovací vzor 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BRVIN=s  

· mrosířÉdíW zářávkové osvěílÉníI bÉz éozadíI I NO učících vzorů H N íÉsíovací vzor 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BSSIO=s  

· mrosířÉdíW éříímí H zářávkové osvěílÉníI bÉz éozadíI O4 učících vzorů H O íÉsíovací 

vzoró 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BMTIS=s  

 

· mrosířÉdíW éříímíI s éozadímI NO učících vzorů H N íÉsíovací vzor 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka B4PIN=s  

· mrosířÉdíW zářávkové osvěílÉníI s éozadímI NO učících vzorů H N íÉsíovací vzor 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka B4TIO=s  

· mrosířÉdíW zářávkové osvěílÉní H éříímíI s éozadímI O4 učících vzorů H O íÉsíovací 

vzoró 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BSSIO=s  
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jR morovnání vlávu éočíu učících vzorů 

 

wávěr éorovnáníW učÉní nÉuronové sííě s vóšším éočíÉm učících vzorů nÉéřánáší éodsíaíné 

zlÉéšÉní éřÉdéovědá nÉuronové sííěI avšak vóšší éočÉí vsíuéních vzorů éřánáší vÉíší robusínosí 

odéovědíI rÉséK mÉnší náchólnosí k chóbámI u odéovědí nÉuronové sííěK 

 

· mrosířÉdíW éříímíI bÉz éozadíI NO učících vzorů H N íÉsíovací vzor 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BRVIN=s  

· mrosířÉdíW éříímíI bÉz éozadíI PS učících vzorů H P íÉsíovací vzoró 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BSRIN=s  

 

· mrosířÉdíW zářávkové svěíloI bÉz éozadíI NO učících vzorů H N íÉsíovací vzor 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BSSIO=s  

· mrosířÉdíW zářávkové svěíloI bÉz éozadíI PS učících vzorů H P íÉsíovací vzoró 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BTSIO=s  

 

j4 sýsledek srovnání íermokamera vsK webkamera s kk 

 

sóbavování „sérávně“ naučÉné nÉuronové sííě jÉ éo srovnání s íÉrmogramÉmI éořízÉnČm 

íÉrmokamÉrouI možno označáí jako íéměř zasíuéáíÉlné s měřÉním íÉrmokamÉróK mro sérávnou 

funkcá vóbavování kk jÉ ovšÉm nuínČ dosíaíÉčnČ éočÉí učících bodůI jÉjáchž éočÉí má éřímČ a 

nÉjvěíší vláv na éožadované naučÉní nÉuronové sííěK 

 

o mrosířÉdíW éříímíI bÉz éozadíI NP učících vzorů H N íÉsíovací vzor 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BTVIO=s  

o káhodně vóbrané íÉsíované vzoró 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BPMIN=s  

 

o mrosířÉdíW éříímíI bÉz éozadíI PS učících vzorů H P íÉsíovací vzoró 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BRTIP=s  



 OR

o káhodně vóbrané íÉsíované vzoró 

o pířÉdní kvadraíácká odchólka BOSIO=s  

 

 
w éohledu řešení dané éroblemaíáky je možné zhodnoíáí érovedené měření a íesíování jako 

úséěšné s doéoručením éro nasazení vyívořeného řešení do érovozního érosíředí uvažovaného 

meíalurgáckého érovozuK pamozřejmě íoío řešení se dále nabízí jako unáverzální řešení éro další 

érůmyslové aélákaceK 

syužáíí v íÉchnáckÝ éraxá a vÉ vČucÉ 
 

gÉdním z cílů íéío dásÉríační érácÉ bólo vóužáíí éoznaíků éřá řÉšÉní dané éroblÉmaíákó 

v íÉchnácké éraxá a vÉ vČucÉK 

 

s rámcá íÉchnácké éraxÉ jÉ možné uvažovaí o cÉlé řadě uélaínění naéřK sÉ můžÉ jÉdnaí o 

náslÉdující aélákacÉW 

 

· slÉdování rozložÉní íÉéloí éovrchu maíÉráálu naéřK éřá válcováníI koníáláííI íažÉníI lásování 

s možnosíí éříéadnČch korÉkcí éaramÉírů řízÉní daného érocÉsuK 

· užáíí vóívořÉného řÉšÉní jÉ možné naéřK á íamI kdÉ éaramÉíró íÉchnologáÉ ovlávňujÉ ířÉba 

barva slÉdovaného objÉkíu nÉbo dálÉ zakalÉníI čárosíI érůhlÉdnosí aéodK 

· obÉcně jÉ uvažováno vóužáíí v éraxá éro slÉdování rÉgulované vÉláčánó a éro éříéadnou 

korÉkcá v rámcá řídícího obvoduI kdÉ můžÉ uvažované řÉšÉní ovlávňovaí hodnoíu žádané 

vÉláčánó wK 

 

s rámcá vóužáíí vÉ vČucÉ jÉ možné uvažovaí naéřK o náslÉdujících aélákacíchW  

 

· slÉdování jánČch laboraíorních úlohI kdÉ sÉ dosahujÉ vósokČch íÉéloí 

· možnosí vóužáíí á éro naučÉní jánČch éaramÉírů – barvaI éozácÉ 

· možné další modáfákacÉ funkčnosíá řÉšÉní úéravou zdrojového kódu érogramu a jÉho 

přázéůsobÉní éro éaířičné aélákacÉ 

 



 OS

wávěr 
 

mrovÉdÉná érácÉ sÉ zaměřála na éoužáíí modÉrních mÉíod řízÉní v mÉíalurgáckČch 

érovozÉch a ío konkréíně na užáíí nÉuronovČch síííK qÉorÉíácká čásí éojÉdnává jak o základÉch 

éóromÉíráÉI íak o úvodu do éroblÉmaíákó nÉuronovČch sííí samoínČchK 

s érakíácké čásíá érácÉ jÉ érovÉdÉna klasáfákacÉ éroblému zhoršÉné ívařáíÉlnosíá 

síráéovanČch bram v érůběhu náslÉdnČch kovárÉnskČch oéÉracíK píěžÉjní čásí érácÉ sÉ éak 

zabČvá síanovÉním éosíuéů éro určování íÉéloíó ohřáíého maíÉráálu éomocí nÉuronovČch síííK 

ka základě íěchío éosíuéů ból vóvánuí érogram éro určování íÉéloíó maíÉráálu „CamcodÉr 

analózÉr“I kíÉrČ za éoužáíí lÉvnČch wÉbovČch kamÉr éřÉvádí obraz ohřáíého íělÉsa do éočííačové 

éodobóK momocí íěchío kamÉr ból érovÉdÉn éřÉvod obrazu do dágáíální éodobó a éoíé náslÉdoval 

rozklad na jÉdnoílávé oI dI B složkóI kíÉré bóló éoužáíó jako vsíué éro učÉní nÉuronové sííěK 

qÉnío zéůsob řÉšÉní umožnál získaí róchlé ánformacÉ o měřÉném vzorkuK sČhodou jÉ lÉvná a 

snadná aélákacÉ řÉšÉníI dálÉ éak možnosí slÉdovaí írÉndó čá odchólkó v íÉchnologááK 

s další čásíá érácÉ bólo érovÉdÉno ověřÉní íěchío éosíuéů a vČslÉdkó měřÉní sÉ ukázaló 

jako vÉlmá uséokojávé a éoužáíÉlné éro nasazÉní v rÉálnČch aélákacíchK qoío ověřÉní éoívrdálo 

sérávnosí éřÉdéokladuI žÉ jÉ možné zamČšlÉné řÉšÉní éoužíí úséěšně íaké v oblasíá éroblÉmaíákó 

ohřáíČch maíÉráálůK 

káslÉdně bólo érovÉdÉno ověřÉní vóívořÉného řÉšÉní v íÉsíovacím érovozuI kdó za 

éoužáíí vósocÉ ohřáíČch vzorků bóló vóhodnocovánó odéovědá naučÉné sííě na základě vČsíuéů z 

kamÉr a síanovovánó éaramÉíró ovlávňující íoío učÉníK gako éaramÉíró bóló uvažovánó éočÉí 

áíÉrací éřá učÉní nÉuronovČch síííI éočÉí a éořadí vsíuéních vzorů a svěíÉlné éodmínkó měřÉníK 

quío čásí uzavírá cÉlkové zhodnocÉní érovÉdÉnČch měřÉní a éoéás možného užáíí vóívořÉného 

řÉšÉní v íÉchnácké éraxá a vÉ vČucÉK 

ržáíí mÉíodó nÉuronovČch sííí můžÉmÉ slÉdovaí v různČch odvěívích érůmósluK qaío 

érácÉ éoukazujÉ na skuíÉčnosíI žÉ v érosířÉdí mÉíalurgácké érůmóslu jÉ užáíí umělČch 

nÉuronovČch sííí možné a fánančně éřínosnéK s éříéadě nasazÉní uvÉdÉného řÉšÉní do érovozu 

lzÉ očÉkávaí vČznamné fánanční úséoróK 



 OT

Conclusáon 
   

qhás éaéÉr focusÉd on íhÉ usÉ of modÉrn conírolláng mÉíhods án mÉíallurgácal ándusíróI 

séÉcáfácalló usÉ of nÉural nÉíworksK qhÉ íhÉorÉíácal éarí dáscussÉs basács of éóromÉíró as wÉll as 

áníroducíáon ío nÉural nÉíworks íhÉmsÉlvÉsKqhÉ fársí éarí of íhÉ éracíácal work focusÉd on íhÉ 

classáfácaíáon éroblÉm worsÉ formabáláíó síráééÉd slabs duráng íhÉ subsÉquÉní forgáng oéÉraíáonsK 

qhÉ maán éarí of íhás work dÉals wáíh Ésíablásháng of érocÉdurÉs for dÉíÉrmánáng íhÉ íÉméÉraíurÉ 

of íhÉ hÉaíÉd maíÉráal bó mÉans of nÉural nÉíworksK ln basás of íhosÉ érocÉdurÉsI íhÉ sofíwarÉ 

has bÉÉn dÉvÉloéÉd for dÉíÉrmánáng íhÉ íÉméÉraíurÉ of íhÉ maíÉráal namÉd "CamcodÉr analózÉrI 

whách convÉrís íhÉ ámagÉ ánío íhÉ coméuíÉr daía bó usáng íhÉ camÉraK fn éroéosÉd soluíáon a 

chÉaé wÉbcam íhaí íransfÉrs ámagÉ ánío dágáíal form ás usÉdI whách allows éÉrformáng 

dÉcoméosáíáon of oI dI B coméonÉnís whách arÉ íhÉn usÉd as ánéuí for íhÉ lÉarnáng of nÉural 

nÉíworkK qhás kánd of soluíáon makÉs áí éossáblÉ ío obíaán quáck  ánformaíáon of íhÉ mÉasurÉd 

samélÉK qhÉ fací íhaí íhás soluíáon ás chÉaé and Éasó ío ámélÉmÉní síaíÉs áís advaníagÉ as wÉll as 

abáláíó ío monáíor írÉnds and varáaíáons án íÉchnologóK  

qhÉ nÉxí sÉcíáon of íhÉ éaéÉr íhÉrÉ was carráÉd ouí vÉráfácaíáon of íhÉsÉ érocÉdurÉsI and 

rÉsulís havÉ érovÉd as vÉró saíásfacíoró and aéélácablÉ for dÉéloómÉní án rÉal aéélácaíáonsK qhás 

vÉráfácaíáon confármÉd íhÉ assuméíáon íhaí íhÉ éroéosÉd soluíáon can bÉ usÉd succÉssfulló also án 

íhÉ fáÉld of hÉaíÉd maíÉráalsK pubsÉquÉníló íhÉrÉ was carráÉd ouí vÉráfácaíáon of íhÉ dÉéloómÉní of 

soluíáons dÉvÉloéÉd ánío íÉsí éroducíáon whÉn usáng a hághló hÉaíÉd samélÉsI rÉséonsÉs of 

lÉarnÉd nÉíwork wÉrÉ ÉvaluaíÉd and éaramÉíÉrs affÉcíáng lÉasáng wÉrÉ síaíÉdK Among consádÉrÉd 

éaramÉíÉrs wÉrÉ ÉgK numbÉr of áíÉraíáons for lÉarnáng of nÉural nÉíworksI íhÉ numbÉr and 

sÉquÉncÉ of ánéuí éaííÉrns and lághíáng condáíáons and mÉasurÉmÉnísK qhás éarí ás concludÉd wáíh 

an ovÉrall assÉssmÉní of íhÉ mÉasurÉmÉnís and dÉscráéíáon of íhÉ éossáblÉ usÉ of íhÉ soluíáons án 

ÉducaíáonK rsÉ of nÉural nÉíwork íÉchnologó can bÉ sÉÉns án manó dáffÉrÉní ándusíráÉsK qhás 

síudó éoánís ío íhÉ fací íhaí íhÉ ÉnváronmÉní án íhÉ mÉíallurgácal ándusíró ás íhÉ usÉ of aríáfácáal 

nÉural nÉíworks ás éossáblÉ and can bÉ fánancáalló bÉnÉfácáalK fn casÉ of dÉéloómÉní of íhÉ 

soluíáon ánío oéÉraíáon íhÉrÉ would havÉ bÉÉn nÉglágáblÉ fánancáal savángs duÉ ío rÉducíáon of 

éoíÉníáal dÉfÉcís án íhÉ érocÉssáng of síráééÉd slabsK 
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