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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá problematikou vědní disciplíny, kterou je umělá 

inteligence. Teoretická část popisuje obecně umělou inteligenci se zaměřením na fuzzy 

modely, neuronové sítě a expertní systémy. Pro praktickou část byla zvolena úloha pro řízení 

opotřebení krystalizátoru. Cílem práce je vytvořit model, který by na základě provozním 

parametrů hodnotil aktuální stav krystalizátoru. Pro úlohu byly použity neuronové sítě a 

z jejich výsledků byl sestaven predikční model. 

Klíčové slova: umělá inteligence, neuronové sítě, opotřebení, krystalizátor, model  
 

 
Abstract  

 
 Diploma thesis deals with issues of scientific discipline, which is an artificial 

intelligence. The theoretical part describes 

the general artificial intelligence with fuzzy models, neural networks, fuzzy - neural models 

and expert systems. For the practical part was chosen task for control wear of the crystallizer . 

The aim is to create a model that would evaluate the operating parameters of the current state 

of the crystallizer. For the task of neural networks were used and their 

results were compiled predictive model. 

Keywords: artificial intelligence, neural network, wear, crystallizer, model 
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1 Úvod 
 

 V řadě případů, především při diagnóze, predikci chování a řízení složitých, obtížně 

poznatelných a měřených soustav, jsou v praxi s úspěchem využívány závěry, které získává 

zkušený operátor – expert – jako výsledek rozhodovacích procesů ve svém mozku. Jelikož 

jsou tyto závěry postaveny na porovnání ne zcela přesně definovaných vstupů a výstupů 

sledované soustavy, je k jejich vyvození použito zcela jiných než statistických metod. Jde o 

efektivní využívání pojmové, slovní neurčitosti (vágnosti), které je u lidského subjektu vysoce 

vyvinuto. Kvalita lidských úsudků je tedy podmíněna schopností efektivního zpracování ne 

zcela přesných informací. Tato schopnost, spolu s dalšími vlastnostmi lidského uvažování 

jako projevy lidského intelektu se nazývá umělá inteligence. [2] 

 Některé z definic pojímají umělou inteligenci jako „vědu o vytváření strojů nebo 

systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který by lidé 

považovali za projev inteligence. To znamená, jako kdyby ho dělal člověk“ (Marvin Minsky, 

1967). [22] 

 Vědní disciplína umělá inteligence se snaží o vytvoření algoritmů a systémů, 

projevujících v jistém smyslu inteligentní chování a schopnosti. Mezi takové algoritmy a  

systémy můžeme řadit fuzzy modely, neuronové sítě, expertní systémy, fuzzy regulátory, 

genetické algoritmy, a další.  

 Úkolem diplomové práce je zpracování provozních dat a pomocí těchto dat vytvořit 

model na bázi neuronových sítí. Provozní data byla vybrána pro úlohu řízení opotřebení 

krystalizátoru, které vzniká při procesu plynulého odlévání oceli. Cílem práce je vytvořit 

predikční model, který by na základě provozních parametrů hodnotil aktuální stav 

krystalizátoru.  
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2 Fuzzy modely 
  

 Člověk se při aplikaci matematických věd v praxi setkává neustále s určitým 

rozporem: Na jedné straně je to požadavek na velkou přesnost, s jakou má být daný problém 

popsán pomocí matematiky, na straně druhé si však složitost skutečnosti vynucuje řadu 

zjednodušení, a tedy matematický popis je nevýstižný. 

 L. A. Zadech zformuloval tzv. princip inkompatibility: „Roste-li složitost systému, 

klesá naše schopnost formulovat přesné a významné  soudy o jeho chování, až je dosaženo 

hranice, za níž jsou přesnost a relevantnost prakticky vzájemně se vylučující charakteristiky“. 

[3] 

 Lidské zkušenosti lze vyjádřit větami přirozeného jazyka, tedy jazykovým popisem. 

Slova, která jsou v takových popisech relevantními prvky, jsou nositeli neurčitosti, zvané 

pojmovou neurčitostí čili vágností. [2] Každý vágní pojem charakterizuje určitou třídu 

objektů, jejíž hranice bychom však velmi těžce určovali. Například strom, stůl, chytrý člověk, 

bílý atd. Kdy lze o daném objektu prohlásit, že to je (není) strom, stůl, že to je (není) chytrý 

člověk, že to je (není) bílá barva? Budeme-li probírat jeden prvek univerza po druhém s cílem 

zařadit jej do třídy vymezené vágním pojmem, dostaneme se brzy do problémů. Prvky této 

třídy nelze napsat do seznamu, a tedy netvoří množinu. [3] 

 Vágnost, jako průvodní jev všech složitých, špatně popsatelných soustav, případně 

soustav, v jejichž funkci se uplatňuje lidský faktor, je nejčastěji popsána pomocí fuzzy 

množinové teorie, jejímž zakladatelem je L. A. Zadech. [2]    

2.1 Fuzzy množinová teorie 

 

 V teorii klasických množin prvek do množiny buď patří, nebo nepatří. Hovoříme pak o 

příslušnosti nebo nepříslušnosti prvku do dané množiny. V Zadahově  fuzzy množinové teorii 

je fuzzy množina definována jako třída, která přiřazuje prvkům neurčitost pomocí vlastnosti 

jejich částečné příslušnosti formou tzv. míry příslušnosti. 

 Nechť X = 0 je klasická množina a µA: X   <0, 1> nechť je zobrazení. Fuzzy 

množinou pak budeme nazývat uspořádanou dvojici: 
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),( AXA                              (1) 

 Množinu X nazveme univerzem fuzzy množiny A, µA nazveme funkcí příslušnosti 

(charakteristickou funkcí) fuzzy množiny A. Pro každé x   X nazveme reálné číslo µA(x) 

stupněm (mírou) příslušnosti prvku x k fuzzy množině A, přičemž µA(x) budeme interpretovat 

jako: 

0)( xA ……………prvek x do množiny A nepatří 

1)( xA ……………prvek x do množiny A patří 

)1,0()( xA ………. nelze s jistotou určit, zda x patří do A, přičemž velikost µA(x) je  

   vyjádřením stupně, míry příslušnosti x k A. 

 Budeme-li např. popisovat vágní pojem „velký strom“, pak každé výšce, která připadá 

v úvahu (např. stromy vysoké 1 000 m neexistují), přiřadíme číslo vyjadřující stupeň našeho 

přesvědčení o tom, že takový strom je velký. Tento stupeň vyplývá z toho, jak rozumíme 

pojmu „velký strom“. Přiřazování stupňů příslušnosti závisí na subjektu a také kontextu (něco 

jiného je velký strom v arktické a něco jiného v tropické oblasti). Stupeň příslušnosti nemá 

nic společného s pravděpodobností. Kdybychom chtěli mluvit o pravděpodobnosti, museli 

bychom zkoumat nějaký jev, jestli nastane nebo nenastane (např. zda strom, na který se právě 

podíváme, je 20 m vysoký). Pomocí fuzzy množin se snažíme popsat vágní pojmy samy o 

sobě. [3] 

2.1.1 Základní pojmy fuzzy množinové teorie 

 

 Spojitá křivka zvonového tvaru, která představuje průběh velikosti míry příslušnosti 

v závislosti na velikosti prvku univerza, se nazývá fuzzy charakteristickou funkcí (viz. obr. 

2.1). Křivka bývá často parametrizována čtyřmi body zlomu (a, b, c, d) a aproximována 

lomenými přímkovými úseky (viz. obr. 2.1, čárkovaná čára). [6], [2], [9] 
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   )(::1,0)( xXxARange A  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Fuzzy charakteristická funkce [6] 

Ustálená forma zápisu fuzzy množiny: 

                (2) 

Obor hodnot (Range) fuzzy množiny: 

                (3) 

Výškou (angl. height) fuzzy množiny A nazveme reálné číslo, definované vztahem: 

                (4) 

 pozn. sup znamená supremum 

Normální (angl. normal) fuzzy množinu A nazveme množinu s výškou 1: 

                (5) 

Prázdnou (angl. empty) fuzzy množinu A nazveme množinu, platí-li: 

                (6) 

Nosič (angl. support) fuzzy množiny je ostrá množina, pro jejíž prvky platí, že jejich hodnoty 

funkce příslušnosti jsou rozdílné od nuly: 
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 0)(:)(  xXxASupp A  





Xx

A xAcard )()(   

   )(:)( xXxAC A  

   )(:)( xXxA A  

 

)(1)( xx AA    

                (7) 

Jádro (angl. kernel) fuzzy množiny je ostrá množina, pro jejíž prvky platí, že jejich hodnoty 

funkce příslušnosti jsou rovny 1: 

                (8) 

Skalární kardinalita (scalar cardinality) fuzzy množiny je součet hodnot funkce příslušnosti 

pro všechny prvky dané množiny: 

                (9) 

α – řez (α – cut) fuzzy množiny je ostrá množina, pro jejíž prvky platí, že jejich hodnoty 

funkce příslušnosti jsou přinejmenším rovny α: 

              (10) 

α – hladina (α – level) fuzzy množiny je ostrá množina, pro jejíž prvky platí, že jejich hodnoty 

funkce příslušnosti jsou rovny α: 

              (11) 

2.1.2 Operace s fuzzy množinami 

 

 Mějme dvě fuzzy množiny (viz. obr. 2.2) [10], [9]: 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Fuzzy množina A a B [10] 

Fuzzy komplement (doplněk) množiny A (viz. obr. 2.3): 

              (12) 

 1)(:)ker(  xXxA A  
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))(),(min()()( xxx BABA    

))(),(max()()( xxx BABA    

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Fuzzy komplement (doplněk) [10] 

Fuzzy průnik množin A a B (viz. obr. 2.4): 

              (13) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Fuzzy průnik[10] 

Fuzzy sjednocení množin A a B (viz. obr. 2.5): 

              (14) 

 

 

 

 

 

Obr. 2.5 Fuzzy sjednocení [10] 
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 nAR xx )()(    

)()()()()()( )( xxxxxx BABABAC     

)()()()( )( xxxx BABAC     

))()(,1min()()( xxx BABA    

)1)()(,0max()()(  xxx BABA   

n-tá mocnina fuzzy množiny A (A
n
 = R): 

              (15) 

Algebraický součet, (C = A + B): 

              (16) 

Algebraický součin: 

              (17) 

Omezený součet: 

              (18) 

Omezená diference: 

              (19) 
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3 Neuronové sítě 
 

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

struktury, které jsou inspirovány svými biologickými vzory. Neuronové sítě by měly být 

schopny, z hlediska základních principů, se chovat stejně nebo alespoň podobně jako jejich 

biologické vzory. Hlavním úkolem je simulovat a implementovat některé funkce lidského 

mozku, především schopnost adaptace (učení) a generalizace (zevšeobecňování). Je zřejmé, 

že vytvoření umělého lidského mozku se všemi jeho schopnostmi a vlastnostmi je věc jen 

velmi těžce řešitelná. Nicméně naskýtá se šance simulovat alespoň některé funkce lidského 

myšlení. Neuronové sítě využívají distribuované, paralelní zpracování informace při 

provádění výpočtů, což znamená, že ukládání, zpracování a předávání informace probíhá 

prostřednictvím celé sítě. Znalosti jsou ukládány prostřednictvím síly vazeb mezi 

jednotlivými neurony. Vazby mezi neurony, které vedou ke „správné odpovědi“ jsou 

posilovány, vazby vedoucí k „špatné odpovědi“ jsou oslabovány. [2], [5] 

3.1 Biologický model neuronu 

 

 Uměle vytvořený neuron je dán svým biologickým vzorem. Neurony jsou základní 

stavební elementy nervové soustavy, převážně mozku. Jsou to živé buňky, které jsou 

zaměřeny na sbírání, uchování, zpracování a přenos informace. Zjednodušeně lze biologický 

neuron znázornit a popsat dle obr. 3.1 [5], [2]:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Struktura biologického neuronu [11] 
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 Dendrity (vstupní větve) – reprezentují vstup signálu do těla neuronu. 

 Tělo buňky (Soma) – obsahuje jádro neuronu do kterého přicházejí informace po 

         vstupních větvích. 

 Axonové vlákno – přenáší signál neuronem. 

 Axonové terminály – odbočují z axonu, jsou zakončené blánou, které se stýkají  

              s dendrity jiných neuronů. 

 Synapse – dochází k přenosu informace mezi terminály axonu a dendrity. Synapse 

       jsou dvojího druhu: excitační, které signál zesilují nebo inhibiční, ty signál 

       zeslabují. 

  

 

Schématicky lze vyjádřit model biologického neuronu dle obr. 3.2 [11]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Schématický model biologického neuronu [11] 

kde: kjix ,, …………výstupní signál neuronů i, j, k   
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hxwz
n

i

ii 
1

 

 kjiw ,, …………synaptické váhy upravující výstupní signál 

  …………součet neuronů i,j,k 

 y……………výstupní excitační signál neuronu n 

 Výstupní signál axonu odpovídá vstupům, které se zpracovávají uvnitř neuronu. 

Výstup neuronu tedy závisí na vstupech, které do něj přicházejí. Průměr neuronu se liší (může 

být od několika µm do desítek µm). Dendrity jsou dlouhé maximálně 2 až 3 mm. Délka axonu 

může být i přes 1 m. [11] 

3.2 Matematický model neuronu 

 

 Základem umělé neuronové sítě je formální neuron (viz. obr. 3.3), který je považován 

za zjednodušené matematické vyjádření funkce biologického neuronu. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 Schéma formálního neuronu [11] 

 Formální neuron má n  obecně reálných vstupů nxx ,...,1  odpovídajícím dendritům. 

Všechny vstupy jsou ohodnoceny příslušnými synaptickými váhami nww ,...,1 , které jsou 

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

představuje vnitřní potenciál neuronu z  [11]: 

              (20) 
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)(zy   

 Výstup neuronu y  je dán obecně nelineární přenosovou funkcí  , jejímž argumentem 

je vnitřní potenciál z : 

               (21) 

3.2.1 Přenosová funkce neuronu 

 

 Přenosová funkce označovaná někdy taky jako funkce aktivační převádí vnitřní 

potenciál neuronu do definovaného oboru vstupních hodnot. Biologické neurony jsou složité a  

nelze je popsat analyticky, proto se používají jen zjednodušené modely. Přenosová funkce 

v modelech neuronů zjednodušeně modeluje vlastnosti biologického neuronu. Může mít 

různou podobu podle toho, jaké vlastnosti biologického neuronu se daným modelem snažíme 

napodobit nebo k jaké neuronové síti chceme tento model použít. Přenosová funkce má 

zásadní vliv na kvalitu činnosti neuronové sítě. [11]  

 

Nejpoužívanějšími přenosovými funkcemi jsou (viz. obr. 3.4) [12]: 

 ostrá nelinearita (skoková funkce), 

 saturovaná lineární funkce, 

 standardní (logistická) sinoida, 

 hyperbolický tangens. 
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Obr. 3.4 Nejpoužívanější přenosové funkce [12] 

3.3 Umělé neuronové sítě 

 

 Za umělou neuronovou síť se obecně považuje taková struktura pro distribuované 

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

propojených výkonných prvků (neuronů). Každý z nich může současně přijímat libovolný 

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

konečný počet shodných informací o stavu svého jediného, nicméně velmi rozvětveného 

výstupu. Každý výkonný prvek transformuje vstupní data na výstupní podle určité přenosové 

funkce. [11] 

 Umělá neuronová síť uskutečňuje jistou, pro ni typickou transformační funkci T. 

Transformační funkcí sítě rozumíme přiřazení vektoru jejích výstupů Y  k vektoru jejích 

vstupů X  vyjádřený vztahem [1]: 

              (22)  
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3.3.1 Pracovní fáze umělé neuronové sítě 

 

 Umělá neuronová síť se v čase vyvíjí, mění se propojení a stav neuronů, adaptují se 

váhy. Pracuje v zásadě ve dvou fázích [13]: 

 adaptivní, 

 aktivní. 

 V adaptivní fázi dochází k učení sítě. Specifikuje konfiguraci sítě a určuje, jakým 

způsobem se mění váhy při pevné topologii v čase. Všechny možné konfigurace tvoří váhový 

prostor sítě. Nejprve se nastaví váhy všech spojů v síti na počáteční konfiguraci, např. 

náhodným způsobem, poté následuje adaptace, která většinou probíhá v diskrétních časech 

(krocích). Cílem je nalezení takové konfigurace sítě ve váhovém prostoru, která by v aktivním 

režimu realizovala předepsanou funkci sítě s minimální chybou. [11] 

 V aktivní fázi vykonává naučenou činnost, vybavuje si ji. Na počátku nastaví stavy 

vstupních neuronů podle předloženého vzoru. Všechny stavy sítě tvoří tzv. stavový prostor 

neuronové sítě. Zpravidla se předpokládá vývoj stavu sítě v diskrétním čase. V každém 

takovém časovém kroku je zvolen jeden nebo více neuronů, které aktualizují stav podle svých 

vstupů, jimiž jsou výstupy některých sousedních neuronů, které aktualizovaly svůj stav 

v předcházejícím kroku. [11] 

3.3.2 Učení umělé neuronové sítě 

 

 Při učení v neuronové síti dochází ke změnám, síť se adaptuje na řešení daného 

problému. Učení se realizuje nastavováním vah mezi uzly. V praxi se vahám přisoudí 

počáteční hodnoty, které mohou být buď náhodně zvolené, nebo vybrané podle podobného 

případu. Pak se přivede na vstup sítě trénovací množina. Sít´ poskytne výstup, odezvu. 

 Neuronová síť v určitém smyslu připomíná inteligenci člověka, jeho schopnost učit se 

z příkladů, dovedností nebo znalostí, které není schopen řešit algoritmicky, protože chybí 

analytický popis, nebo jejich analýza je příliš složitá. [13], [11] 

 Existují dva typy učení: 

 učení s učitelem, 
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 učení bez učitele. 

 Při učení s učitelem existuje vnější kritérium určující, který výstup je správný. V síti se 

nastavují váhy pomocí zpětné vazby podle toho, jak blízko je výstup kritériu. Síti jsou vždy 

předloženy vstupy i požadované výstupy. Vypočítává se rozdíl mezi žádaným a skutečným 

výstupem. Váhy se nastavují podle algoritmu, který zabezpečuje snižování chyby mezi 

skutečným a žádaným výstupem. Velikost změn vah je obvykle malá. Pak se síti předloží 

nový výstup („učitel“) a celý proces se opakuje. Po provedení velkého počtu pokusů se síť 

naučí vydávat stabilní výstup jako reakci na vstupy, které přijímá. Neuronová síť se učí 

srovnáním aktuálního výstupu s výstupem požadovaným a nastavování vah synapsí tak, aby 

se snížil rozdíl mezi skutečným a žádaným výstupem. Metodika snižování rozdílu je určena 

učícím algoritmem. [11], [14] 

 Učení bez učitele nemá žádné vnější kritérium správnosti. Algoritmus učení je navržen 

tak, že hledá ve vstupních datech určité vzory se společnými vlastnostmi. Síti jsou 

předkládány pouze vstupy a síť se samoorganizačním procesem adaptuje tak, aby byla 

schopna dostatečně mezi vstupy rozlišovat. Takové sítě jsou určeny především pro klasifikaci 

vstupních kombinací. [11], [14] 

3.4 Vícevrstvé neuronové sítě 

 

 Vícevrstvé neuronové sítě jsou nejpoužívanějším modelem neuronových sítí 

nasazovaným v širokém rozsahu praktických aplikací. Někdy se pro ně užívá taky názvu 

dopředné sítě, což odráží způsob šíření signálu od vstupu k výstupu. [11] 

 Uspořádání neuronů a vazeb charakteristické pro vícevrstvé sítě je zobrazeno na obr. 

3.5. Základním prvkem tohoto typu sítí je spojitý perceptron. Neuronová síť je tvořena 

minimálně třemi vrstvami neuronů: vstupní, výstupní a alespoň jednou vnitřní (skrytou) 

vrstvou. Vždy mezi dvěma sousedními vrstvami se pak nachází tzv. úplné propojení neuronů, 

tedy každý neuron nižší vrstvy je spojen se všemi neurony vrstvy vyšší. [5] 

 Vstupem sítě je vektor čísel, kterých je tolik, kolik je neuronů ve vstupní vrstvě. 

Každý neuron vstupní vrstvy má pouze jeden vstup. Úkolem neuronů ve vstupní vrstvě je 

rozvést vstupní signál do další vrstvy tak, aby každý neuron první vnitřní vrstvy měl na svých 

vstupech celý vstupní vektor. Šíření signálu u tohoto typu sítě je dopředné šíření 

(feedforward). [5]  
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Obr. 3.5 Vícevrstvá neuronová síť s úplným propojením neuronů [11] 

3.4.1 Dopředné šíření signálu ve vícevrstvé síti 

 

 Odezva neuronové sítě se získává dopředným šířením  vstupního vektoru k výstupním 

neuronům probíhajícím algoritmem [5]: 

1) Nejprve jsou excitovány na odpovídající úroveň neurony vstupní vrstvy (na vstup se 

zavede vektor čísel, nejčastěji v intervalu <0,1> nebo <-1,1>). 

2) Takto excitované signály jsou pomocí vazeb přivedeny k následující vyšší vrstvě a 

upraveny (zesíleny nebo zeslabeny) pomocí synaptických vah. 

3) Každý neuron této vyšší vrstvy provede sumaci upravených signálů od neuronů nižší 

vrstvy a je excitován na úroveň danou svou přenosovou funkcí. 

4) Tento proces probíhá přes všechny vnitřní vrstvy až k vrstvě výstupní, kde pak 

získáme excitační stavy všech jejích neuronů. 

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

excitací neuronů vstupní vrstvy. Takovým způsobem probíhá šíření signálu i v biologickém 

systému, kde vstupní vrstva může být tvořena např. zrakovými buňkami a ve výstupní vrstvě 

mozku jsou pak identifikovány jednotlivé objekty sledování. [5] 
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     pp OIOIOIT ,...,, 2211  

 ki iiiI ...21  1,0ji  

 ni oooO ...21  1,0jo  

3.4.2 Učení vícevrstvých neuronových sítí 

 

 Učení sítě spočívá v předkládání jednotlivých vzorů (vektorů) z trénovací množiny, 

jejíž jednotlivé prvky tvoří uspořádané dvojice vstup-výstup. Každý vzor trénovací množiny 

popisuje, jakým způsobem jsou excitovány neurony vstupní a výstupní vrstvy. Učení 

znamená adaptaci vah tak, aby se odezvy sítě co nejméně lišily od požadovaných výstupů 

v trénovací množině. [5] 

 Formálně můžeme trénovací množinu T definovat jako množinu prvků (vzorů), které 

jsou definovány jako uspořádané dvojice následujícím způsobem [5]: 

              (23) 

 

          

kde: p……………počet vzorů trénovací množiny 

 iI ……………vektor excitací vstupní vrstvy tvořené k  neurony 

 iO ……………vektor excitací výstupní vrstvy tvořené n  neurony 

 jj oi , …………excitace j -tého neuronu vstupní resp. výstupní vrstvy 

3.4.3 Back-propagation 

 

 Nejznámější a nejpoužívanější metodou, která umožňuje adaptaci vícevrstvé 

neuronové sítě nad danou trénovací množinou je algoritmus Backpropagation (algoritmus 

zpětného šíření). Na rozdíl od dopředného chodu při šíření signálu neuronové sítě tato metoda 

adaptace spočívá v opačném šíření informace směrem od vrstev vyšších k vrstvám nižším. [5] 

  

Princip dané metody je následující [5]: 

1) Na vstup je zaveden vektor iI  i -tého prvku trénovací množiny, kterým jsou 

excitovány neurony vstupní vrstvy na odpovídající úroveň. 

2) Je provedeno dopředné šíření tohoto signálu až k výstupní vrstvě neuronů. 
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3) Je srovnán požadovaný stav daný vektorem iO  i -tého prvku trénovací množiny se 

skutečnou odezvou neuronové sítě. 

4) Rozdíl mezi skutečnou a požadovanou odezvou definuje chybu neuronové sítě. Tato 

chyba se pak v určitém poměru (learning rate) vrací zpět do neuronové sítě formou 

úpravy synaptických vah mezi jednotlivými vrstvami směrem od horních vrstev 

k vrstvám nižším tak, aby chyba byla při následující odezvě menší. 

5) Po vyčerpání celé trénovací množiny se vyhodnotí celková chyba pro všechny vzory 

trénovací množiny, a pokud je tato chyba vyšší než požadovaná, celý proces se 

opakuje znovu. 

 Metoda Backtpropagation spočívá v hledání minima energetické funkce E  

(minimalizace energie neuronové sítě). Energie neuronové sítě je mírou naučenosti sítě, tedy 

odchylky mezi skutečnými a požadovanými hodnotami výstupů neuronové sítě pro danou 

trénovací množinu. [5] 

 Energetická funkce E  pro neuronovou síť typu Backpropagation je definována jako 

[5]:  

              (24) 

kde: jy ……………skutečná odezva j -tého neuronu výstupní vrstvy 

 jo ……………požadovaná odezva j -tého neuronu výstupní vrstvy daná vzorem 

   trénovací množiny 

 p……………celkový počet vzorů trénovací množiny 

 n…………….počet neuronů výstupní vrstvy 

 Cesta, jakou lze dosáhnout minimální chyby, je právě úpravou synaptických vah mezi 

neurony i a j podle následující formule [11]: 

              (25) 

kde: iw …………změna synaptické váhy 

  ……………koeficient učení (learning rate) 
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 Pokud je hodnota derivace velká a kladná, chyba odezvy neuronové sítě s kladnou 

změnou váhy strmě roste, nebo naopak pro záporné hodnoty derivace klesá. Koeficient   

udává míru této změny. Čím větší bude, tím větší budou změny vah v jednotlivých krocích. 

Stanovení optimální hodnoty  tohoto koeficientu je důležité pro adaptaci neuronové sítě. 

Bude-li hodnota hodně velká, může se stát učení nestabilní, bude-li hodně malá, učící proces 

bude konvergovat do oblasti minima chybové funkce příliš pomalu. [11] 
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4 Expertní systémy 
 

 Expertní systémy představují disciplínu umělé inteligence, která se zabývá rozsáhlým 

využíváním specializovaných znalostí k řešení problému na úrovni expertů. S úspěchem je 

využíváno hodně expertních systémů, například v obchodě, medicíně, vědě, strojírenství, atd. 

Pro jejich vývoj byly navrženy mocné softwarové prostředky i specializovaný hardware pro 

dosažení vysoké rychlosti zpracování. V oblasti aplikací i výzkumu expertních systémů se 

zaznamenává prudký rozvoj. Důvodem k tomu jsou výhody, které tyto systémy přináší, 

například zvýšení dostupnosti expertiz, redukce nákladů na jejich získání, zvýšení 

spolehlivosti, rychlost i prakticky okamžitá možnost získávání expertizy. [4] 

 Expertní systém je “inteligentní” počítačový program využívající vhodně 

reprezentovaných znalostí a inferenčních procedur k řešení tak složitých problémů, které je 

schopen řešit pouze člověk – expert v řešené problémové oblasti. Expertem nazýváme 

člověka, který disponuje takovými speciálními dovednostmi a znalostmi, které nejsou většině 

ostatních lidí známé či dostupné. Expert tedy umí řešit určitou skupinu úloh, které většina lidí 

buď neumí řešit vůbec, nebo zdaleka ne tak efektivně, spolehlivě a rychle. [4] 

  V expertních systémech mohou být současně využívány znalosti expertní i znalosti 

obecné. Lze je získat z knih, časopisů nebo od vzdělaných lidí. Pokud systém obsahuje pouze 

obecné znalosti, nazýváme jej znalostním systémem. Obsahuje-li i expertní znalosti, mluvíme 

o expertním (znalostním) systému. Někdy se taky i znalostní systémy označují jako expertní, 

neboť expertní znalosti představují pouze určitou podtřídu znalostí. Oba dva pojmy, tj. 

expertní systémy a znalostní systémy jsou zcela běžně zaměňovány a obvykle nejsou 

rozlišovány. [4] 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Princip práce expertního systému [4] 
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 Základní princip práce expertního systému je znázorněn na obr. 5.1. Uživatel 

předkládá expertnímu systému informace (fakta) o konkrétní řešené úloze a jako odpověď 

získává expertizu. Fakty o daném problému mohou být zadávány najednou nebo až v průběhu 

vlastního dialogu s expertním systémem. Jádro expertního systému tvoří dvě hlavní části, 

kterými jsou: báze znalostí a inferenční mechanismus. Na základě znalostí obsažených v bázi 

znalostí a faktů o řešené úloze odvozuje inferenční mechanismus závěry – odpovědi na 

uživatelovu žádost o expertizu. [4] 

 Expertní znalosti jsou velmi specifické a platné obvykle jen pro příslušnou 

problémovou oblast. Expertní systémy mohou podobně jako experti, poskytovat expertizu 

pouze v té problémové oblasti, pro kterou byly vyvinuty. [4] 

 Problematikou vývoje expertních systémů se zabývá tzv. znalostní inženýrství. 

Znalostní inženýr vyvíjí expertní systém ve spolupráci s expertem v několika opakujících se 

krocích, znázorněné na obr. 5.2. Znalostní inženýr nejdříve zahájí dialog s expertem s cílem 

získat jeho znalosti, tyto znalosti vhodně reprezentuje a zakóduje do báze znalostí. Expert 

vyhodnotí expertizy dosažené expertním systémem při řešení příkladů úloh a své připomínky 

a poznatky sdělí znalostnímu inženýrovi, který udělá příslušné úpravy v bázi znalostí. Celý 

tento postup se opakuje, až jsou dosažené výsledky hodnocené expertem jako vyhovující. 

Naděje a úsilí jsou v tomto směru hodně vkládány do metod strojového učení, které by 

dokázaly na úlohách z příkladů vstupních a k nim odpovídajících výstupních dat (expertiz) 

extrahovat potřebné znalosti a naučily se těchto znalostí využívat pro řešení těchto a 

podobných úloh. [4] 
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Obr. 4.2 Vývoj expertního systému [4] 

 Expertní systémy jsou konstruovány odlišně. Problémy řešené expertními systémy 

většinou nemají algoritmické řešení nebo takové řešení je neefektivní. Získání výsledků 

(závěrů) je založeno na usuzování, proto vystupuje do popředí požadavek, aby expertní 

systém byl schopen vysvětlit své “uvažování”. Tak může zdůvodnit a obhájit své závěry a 

umožňuje i případnou jejich kontrolu, což je zejména důležité ve fázi vývoje expertního 

systému. Říkáme, že expertní systémy jsou vybaveny vysvětlovací schopností. [4] 

4.1 Reprezentace znalostí v expertních systémech 

 

 Znalosti v expertních systémech jsou reprezentovány pomocí pravidel (rules), která 

mohou mít například tvary jako [16]: 

IF předpoklad THEN závěr 

IF situace THEN akce 

IF podmínka THEN závěr AND akce 

IF podmínka THEN důsledek1 ELSE důsledek2 
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 Část pravidla za IF (levá strana pravidla) se nazývá antecedent, podmínková část, nebo 

také část vzorů. Tato část se může taky skládat z individuálních podmínek, resp. vzorů. Část 

pravidla za THEN (pravá strana pravidla) se nazývá konsekvent a může obsahovat několik 

akcí nebo závěrů. V předpokladové části se mohou vyskytnout spojky AND a OR, 

v důsledkové části se může vyskytnout spojka AND. Součást pravidla může být také tzv. 

kontext, ve kterém má být pravidlo uvažováno. [16] 

 Příklad pravidel: 

IF auto_startuje = ne AND světla svítí = ne THEN diagnóza = vybitá baterie 

IF barometr_stoupá THEN možnost_deště = nízká AND možnost_slunečna = vysoká 
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5 Popis problematiky praktické části 
 

 Pro praktickou část diplomové práce byla zvolena úloha pro řízení opotřebení 

krystalizátoru vznikající při procesu plynulého odlévání oceli. Cílem je vytvořit model, který 

by na základě provozních dat hodnotil aktuální stav krystalizátoru.    

 Pro úlohu se nabízelo více řešení pomocí metod umělé inteligence. K zvážení přichází 

řešení pomocí expertního systému. Při řešení pomocí expertního systému by byl problém 

s velkým počtem vstupních parametrů, tudíž báze pravidel by dosahovala velmi vysokých 

čísel a mohlo by dojít k explozi mezi těmito pravidly. Z tohoto důvodu bylo využito jiné 

metody umělé inteligence, kterou jsou umělé neuronové sítě.  

 Pro danou úlohu bylo namodelováno celkem 5 neuronových sítí, z nichž každá je 

tvořena pro jiné technologické data (viz. modelování neuronových sítí). Výsledky 

neuronových sítí byly zpracovány a pomocí nich byl vytvořen model pro hodnocení 

opotřebení krystalizátoru.   

5.1 Technologie plynulého odlévání oceli 

 

 Zařízení pro plynulé odlévání oceli (ZPO) je  hutnická technologie umožňující získat 

z oceli odlité do pánve přímým odlitím bramu vhodnou pro válcování. Ocel z elektrických 

pecí nebo konvertorů je přelita do pánví a dále do stroje na plynulé odlévání oceli. V 

moderních ocelárnách je běžné, že ještě před převzetím oceli pro ZPO je pánev přistavena na 

pracoviště pánvové metalurgie, kde se provádí mimopecní zpracování oceli. Pánev je 

vyzvednuta na otočný držák a ocel je z ní dopravována do mezipánve. Obr. 5.1 ukazuje 

proudění oceli z pánve (1) do mezipánve (2) a vodou chlazené měděné formy (krystalizátoru) 

(3). Tuhnutí začíná ve formě a kontinuálně pokračuje v sekundární zóně (4) a prochází 

tažnými válci (5). V některých konfiguracích následuje rovnací prvek (6), dále následuje 

dělící zařízení (8), dopravní zařízení (12) dopravuje polotovary do skladu nebo horkou cestou 

pro konečné válcování. Na obr. 5.1 je zobrazeno typické uspořádání ZPO pro lití sochorů, tj. 

předlitku čtvercového profilu. [18] 
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Obr. 5.1 Schéma provozu na plynulé odlévání sochorů [18] 

1 - pánvová revolverová hlavice; 2 - mezipánev; 3 - krystalizátor (forma); 4 - sekundární 

chlazení (primární sekce); 5 - tažné zařízení + sekundární chlazení; 6 - rovnací zařízení; 7 - 

odpojení zaváděcí zátky; 8 - dělící zařízení; 9 - dopravní zařízení; 10 - příčný dopravník; 11 - 

značkovací zařízení; 12 - skladovací zařízení  

5.1.1 Krystalizátor 

 

 Krystalizátor (viz. obr. 5.2) je základní technologickou částí zařízení pro plynulé 

odlévání oceli. Jako primární chladič zabezpečuje intenzivní odvod tepla z roztaveného kovu, 

a tým tvorbu licí kůry, která určuje tvar předlitku. Průměrně je to 10 – 30% celkového tepla. 

[17] 

 Hlavní funkcí krystalizátoru je zajistit ztuhnutí povrchové skořepiny takové tloušťky a 

pevnosti, aby udržela obsah tekutého jádra při vstupu proudu do sekundární zóny chlazení. 

Klíčovými prvky jsou tvar, tloušťka skořepiny, stejná teplota skořepiny při posuvu, a to vše 

bez vnitřních i povrchových vad s minimální pórovitostí a s malým počtem nekovových 

vměstků. [18] 

 Základní funkce krystalizátoru jsou [17]: 

 přesný, intenzivní a stabilní odvod tepla, 

 přesné nastavení parametrů oscilujícího cyklu vzhledem na rychlost lití, 

 vytvoření dostatečné licí kůry na eliminaci ferostatického tlaku tekuté oceli 

a atmosférického pod krystalizátorem, 
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 kvalitu předlitků, z hlediska vnitřní struktury, povrchní čistoty a rozměrové přesnosti. 

Krystalizátory je možné dělit podle [17]: 

1) šířky stěny: 

- tenkostěnné < 20 mm 

- širokostěnné > 20 mm 

2) konstrukce: 

- blokové, trubkové a deskové 

3) průřezu: 

- čtvercový, obdélníkový, mnohoúhelníkový, kruhový a profilový 

 Blokový krystalizátor 

 Pod blokovým krystalizátorem rozumíme litou, kovanou měděnou nádobu zhotovenou 

z měděného ingotu. Využívají se v mnohých tvarových provedeních jako pravoúhlé, 

mnohoúhelníkové i kruhové. Nejsou náročné na údržbu a také mají dlouhou životnost. Mohou 

být i vnitřně ošetřené galvanickým nanesením vrstvy Ni a Cr. Nevýhodou je jejich vysoká 

cena, která je důvodem k jejich malému využití. [17] 

 Trubkový krystalizátor 

 Trubkové krystalizátory jsou zhotoveny z bezešvých měděných trubek uložených 

v ocelové svařované skříni. Mohou být rovné i zakřivené s určitou kónicitou nádoby. Mohou 

být použity pro průřezy pravoúhlé, kruhové a mnohoúhelníkové. Aby se zabezpečilo 

optimální chlazení s ohledem na tvorbu licí kůry, proudění vody je vedené zdola 

krystalizátorem směrem nahoru. Vnitřní stěny můžou být ošetřeny ochrannou galvanicky 

nanášenou vrstvou Ni a Cr. [17] 

 Deskový krystalizátor 

 Tento typ primárního chladiče se svými provozními možnostmi je hlavně využitelný 

v efektivitě jeho vlastností. Konstrukce se skládá ze čtyř desek spojených v ocelovém rámě. 

Desky spojené šrouby s opěrnými chladícími skříněmi krystalizátoru. Pokud jsou desky 

krystalizátoru příliš hrubé, musí se do nich vyvrtat chladící otvory. [17] 
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 Životnost krystalizátorů 

 Životnost je dána počtem odlitých taveb. Řádově je to 500 – 2500 taveb. Tento velký 

interval je dán značným rozdílem vlastností ocelí a různými tvary odlitků, které je možno 

odlévat. Za normálního chodu to dosahuje 10 000 až 15 000 bram. Výměna deskového 

krystalizátoru je nutná, pokud spoje mezi stěnami krystalizátoru dosahují větší vzdálenosti 

jako 0,3 mm a taky stavem povrchu stěn. Technický stav krystalizátoru má přímý vliv na 

množství a typu povrchových vad předlitků. [17] 

 Hlavními vlivy na životnost krystalizátoru mohou být:   

 vlastnost a jakost materiálu krystalizátoru, 

 tvar a velikost předlitku, 

 způsob chlazení, 

 rychlost lití, 

 vlastnosti používaného licího prášku, 

 provozní vlivy (přepaly, typ ponorné výlevky a její centrování, odlévací teplota). 
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5.2 Seznámení s daty 

 

 Data byla dodána v programu MS Excel. Byla profiltrována expertem a jsou rozděleny 

na dvě skupiny. První skupinu tvoří data pro deskový pravoúhlý krystalizátor, druhou 

skupinou dat jsou data pro kruhový krystalizátor. Pro každý z krystalizátorů jsou sloupce 

obsaženy jednotlivými provozními parametry, které jsou brány jako vstupy do neuronových 

sítí. Jako výstup je u deskového pravoúhlého krystalizátoru sloupec obsahující hodnotu F 

Weib Mod, u kruhového krystalizátoru jsou to dva sloupce obsahující hodnoty: kónicita 

průměrná celkem a kónicita průměrná dolní (256 - 562). 

 Data, patřící pro deskový pravoúhlý krystalizátor jsou obsažena celkem v šesti 

sešitech. První tři sešity obsahují průměrné hodnoty dat, další tři sešity obsahují součty 

jednotlivých dat. Počet vstupních parametrů je 47, obsahující např.: tavby, chemické složení 

prvků vstupujících do odlévané oceli, teploty, rychlosti lití a další provozní parametry 

Obr. 5.2 Schéma krystalizátoru [18] 
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potřebné k určení opotřebení krystalizátoru. Jako výslednou hodnotou je hodnota Weibullova 

rozdělení (F Weib Mod), kterou můžeme nazvat jako distribuční funkcí životnosti  

  Pro kruhový krystalizátor jsou data obsažena v jednom sešitu. Počet vstupních 

parametrů je 27 a jsou to hodnoty jako: hmotnost, počet taveb, teploty, chemické složení 

prvků a rychlost lití. Jako výstup jsou zde dvě hodnoty: kónicita průměrná celkem a kónicita 

průměrná dolní (256 - 562).  

5.3 Modelování neuronových sítí 

 

 Umělé neuronové sítě byly vytvořeny v programovém prostředku STATISTICA – 

Neural Networks. Bylo namodelováno celkem 5 neuronových sítí. Pro průměrné (síť 1) a 

součtové  hodnoty dat (síť 2) deskového pravoúhlého krystalizátoru, pro kruhový krystalizátor 

(síť 3) a další dvě neuronové sítě byly namodelovány výběrem prvku pomocí směrnic (síť 4) a 

kovariance (síť 5). Typ neuronové sítě byl u všech stejný a to VVPS – vícevrstvá 

perceptronová síť. Jednalo se o třívrstvou síť. Architektura sítí byla pro každou síť řešena 

jinak a to podle počtu vstupních a výstupních hodnot. 

5.3.1 Síť 1 

 

 Pro síť 1 byla zvolena data ze sešitu 1 s průměrnými hodnotami – deskový pravoúhlý 

krystalizátor. Topologie sítě byla 47-20-1. Tedy 47 vstupních hodnot, 20 hodnot ve skryté 

vrstvě a jedna hodnota na výstupu. Jako výstup zde byla hodnota F Weib Mod (hodnota 

Weibullova rozdělení). Síť pracovala s 91% úspěšností. Výsledky sítě jsou zpracovány 

v tabulce 1. Úspěšnost sítě je znázorněna v grafu 1. 
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Graf 1: Závislost výstupu cílové hodnoty na výsledné hodnotě neuronové sítě 1 

Tabulka 1: Výsledky umělé neuronové sítě 1

Vzorek
F Weib Mod 

(Výstup (cíl))

F Weib Mod - 

Výstupní prom. (4. 

MLP (VVPS) 47-20-1)

F Weib Mod - 

Rezidua (4. MLP 

(VVPS) 47-20-1)

1 Trénovací 0,079968 0,034955 0,045013

2 Trénovací 0,191384 0,161663 0,029722

3 Trénovací 0,232824 0,229627 0,003198

4 Trénovací 0,328564 0,313043 0,015521

5 Trénovací 0,417143 0,461111 -0,043969

6 Validaèní 0,480952 0,721721 -0,240769

7 Trénovací 0,566673 0,540237 0,026437

8 Testovací 0,648586 0,712344 -0,063758

9 Trénovací 0,732404 0,747937 -0,015533

10 Trénovací 0,736214 0,725403 0,010811

11 Trénovací 0,809067 0,894515 -0,085448

12 Trénovací 0,887619 0,782572 0,105047  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Síť 2 

 

 Pro síť 2 byla zvolena data ze sešitu 4, jsou to hodnoty součtových dat – deskový 

pravoúhlý krystalizátor. VVPS měla topologii 47-14-1. Zde je stejný  výstup jako u sítě 1, 

kterou je hodnota F Weib Mod (hodnota Weibullova rozdělení). Síť pracovala s 92% 

úspěšností. Výsledky sítě jsou zpracovány v tabulce 2. Úspěšnost sítě je znázorněna v grafu 2. 
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Graf 2: Závislost výstupu cílové hodnoty na výsledné hodnotě neuronové sítě 2 

Tabulka 2: Výsledky umělé neuronové sítě 2

Vzorek
F Weib Mod 

(Výstup (cíl))

F Weib Mod - 

Výstupní prom. (2. 

MLP (VVPS) 47-14-1)

F Weib Mod - 

Rezidua (2. MLP 

(VVPS) 47-14-1)

1 Trénovací 0,079968 0,539815 -0,459847

2 Trénovací 0,191384 0,540122 -0,348737

3 Trénovací 0,232824 0,540219 -0,307394

4 Trénovací 0,328564 0,540493 -0,211930

5 Trénovací 0,417143 0,540991 -0,123848

6 Validaèní 0,480952 0,542166 -0,061214

7 Trénovací 0,566673 0,543336 0,023337

8 Testovací 0,648586 0,543668 0,104919

9 Trénovací 0,732404 0,543955 0,188449

10 Trénovací 0,736214 0,542910 0,193304

11 Trénovací 0,809067 0,543641 0,265426

12 Trénovací 0,887619 0,544279 0,343340

13 Trénovací 0,903810 0,544176 0,359633  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Síť 3 

 

 Pro síť 3 byla zvolena data, která patří pro kruhový krystalizátor. VVPS měla 26 

vstupních hodnot, 18 hodnot ve skryté vrstvě a dvě hodnoty na výstupu. Výstupní hodnoty 

jsou: pr. Celk a pr. Dolni (256-562). Síť pracovala s 82% úspěšností. Výsledky sítě jsou 

zpracovány v tabulce 3. Úspěšnost sítě je znázorněna v grafu 3. 
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Tabulka 3: Výsledky umělé neuronové sítě 3

Vzorek
pr. Dolni (256-562) 

(Výstup (cíl))

pr. Dolni (256-562) - 

Výstupní prom. (1. 

MLP (VVPS) 26-18-2)

pr. Dolni (256-562) - 

Rezidua (1. MLP 

(VVPS) 26-18-2)

1 Trénovací 1,373400 1,373721 -0,000321

2 Trénovací 1,162600 1,100351 0,062249

3 Trénovací 1,039300 1,033096 0,006204

4 Trénovací 1,039600 1,029012 0,010588

6 Trénovací 1,174100 1,142832 0,031268

7 Trénovací 1,101800 1,044120 0,057680

8 Validaèní 1,146000 1,036677 0,109323

9 Trénovací 1,005000 1,054509 -0,049509

10 Trénovací 1,096900 1,080850 0,016050

11 Validaèní 1,032500 1,029460 0,003040

12 Trénovací 1,010700 1,025874 -0,015174

13 Trénovací 1,168700 1,233179 -0,064479

14 Trénovací 1,170300 1,189813 -0,019513

15 Trénovací 1,326700 1,292299 0,034401

17 Testovací 1,152000 1,132424 0,019576

18 Trénovací 1,117200 1,040168 0,077032

19 Testovací 0,986300 1,033877 -0,047577  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z výsledků těchto tří sítí vyplývá, že síť 2 pracovala s nejlepší úspěšností, která je 

92%, naopak nejhorší úspěšnost učení je u sítě 3, která dosahovala 82%.  

 

Graf 3: Závislost výstupu cílové hodnoty na výsledné hodnotě neuronové sítě 3 
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5.4 Výběr parametru pro neuronové sítě 

 

 Dalším předmětem řešení bylo nalezení metody, která by minimalizovala počet 

vstupních parametrů pro model opotřebení krystalizátoru s využitím neuronových sítí. 

5.4.1 Varianta 1 – pomocí směrnic 

 

 U této varianty se zkoušelo vyjádřit u jednotlivých provozních parametrů směrnice a 

hodnotu spolehlivost R. Pro deskový pravoúhlý krystalizátor tvořily závislost tavby na 

jednotlivý provozní parametr, u kruhového krystalizátoru to byla hmotnost na jednotlivý 

provozní parametr. Data byla přepočtena na jednotkový interval od 0 do 1, aby směrnice měly 

jednotné měřítko, podle kterého by se dalo určit, který prvek, popřípadě teplota nebo jiné 

provozní parametry hrají důležitou roli na opotřebení krystalizátoru.  

 U deskového krystalizátoru s průměrnými hodnotami dat vycházely směrnice velmi 

malými čísly, řádově 10
-4

 až 10
-8

 a hodnota spolehlivosti nedosahovala lepších hodnot než 

0,46. Pro velmi odlišné výsledky a malé hodnoty spolehlivosti se dále s těmito daty 

nepracovalo.  

 Pro součtové hodnoty dat u deskového pravoúhlého krystalizátoru jsou výsledky 

směrnic zpracovány v příloze 1. 

 Setříděné hodnoty pro deskový pravoúhlý krystalizátor podle spolehlivosti R jsou 

zobrazeny v příloze 2. 

 Pro kruhový krystalizátor jsou zobrazeny výsledky směrnic v příloze 3. 

 Setříděné hodnoty pro kruhový krystalizátor podle spolehlivosti R jsou zobrazeny 

v příloze 4. 

 Pomocí této varianty pro deskový pravoúhlý krystalizátor byly navrženy jako vstupní 

hodnoty další neuronové sítě (síť 4) hodnoty, kterými jsou: Teplota v mezipanvi, Lici rychl. 

prumerna, Ak, Al, Rychlost formy, S, Mn, Pl. prehrati-dalsi tavby, C, Sn, Ca. Výstupní 

hodnotou je F Weib Mod.    
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              YEXEYXEYEYXEXEYXC  ,,  

5.4.2 Varianta 2 – pomocí kovariance 

 

 Kovariance je střední hodnota součinu odchylek obou náhodných veličin X,Y od jejich 

středních hodnot. Máme-li dvourozměrný náhodný vektor, jehož složkami jsou náhodné 

veličiny X, Y, pak vztah mezi těmito veličinami lze vyjádřit pomocí kovariance C(X, Y), 

která je definována jako [21]: 

              (26) 

 V mém případě se pracovalo se součtovými hodnotami u deskového krystalizátoru a 

daty pro kruhový krystalizátor. Jako náhodné veličiny X jsou brány hodnoty všech prvků, 

teplot a dalších provozních parametrů hrajících roli na opotřebení krystalizátoru. Jako 

náhodná veličina Y je u deskového krystalizátoru hodnota F Weib Mod, u kruhového 

krystalizátoru je to hodnota pr. Dolni (256-562). Kovariance byla provedena jak pro 

nenormalizované hodnoty (hodnoty skutečné), tak pro normalizované hodnoty (hodnoty 

přepočítané). 

 Pro nenormalizované hodnoty deskového pravoúhlého krystalizátoru jsou výsledky 

kovariance zobrazeny v příloze 5.  

 Pro normalizované hodnoty deskového pravoúhlého krystalizátoru jsou výsledky 

kovariance zobrazeny v příloze 6.  

 Pro nenormalizované hodnoty kruhového krystalizátoru jsou výsledky kovariance 

zobrazeny v tabulce 4. 

Tabulka 4: Výsledky kovariance nenormalizovaných hodnot kruhového krystalizátoru

Sb -0,002 Ni -2,096

Co -0,007 Cu -2,202

Nb -0,035 Mo -2,237

Zn -0,041 Si -12,507

Sn -0,045 C -15,062

Ti -0,063 Cr -16,864

N -0,305 Mn -40,456

W -0,423 H -57,687

P -0,604 T prehrati -1879,26

S -0,636 v -2132,86

V -0,841 T likvidu -63139,1

Al -1,031 T v MP 1 -64833,8  

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_hodnota
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 Pro normalizované hodnoty kruhového krystalizátoru jsou výsledky kovariance 

zobrazeny v tabulce 5. 

Tabulka 5: Výsledky kovariance normalizovaných hodnot kruhového krystalizátoru

Si -0,00348 N -0,01345

Ni -0,00468 P -0,0135

Zn -0,00677 T v MP 1 -0,01372

Co -0,00785 T likvidu -0,01372

Nb -0,0094 S -0,01377

Mo -0,01031 Al -0,0139

v -0,01154 Mn -0,01409

Cr -0,01213 Cu -0,01417

T prehrati -0,01225 Sn -0,01422

W -0,01314 Ti -0,01613

H -0,01321 V -0,01624

C -0,01332 Sb -0,02311  

 Výsledkem této varianty je navržení menšího počtu vstupních hodnot do poslední 

neuronové sítě (síť 5). Vstupní hodnoty byly vybrány pro kruhový krystalizátor a jsou to: Al, 

Ni, Cu, Mo, Si, C, Cr, Mn, H, T prehrati, v. Jako výstupní hodnotou je pr. Dolni (256-562). 

5.5 Modelování neuronových sítí s vybranými parametry 

 

5.5.1 Síť 4 

 

 Tuto síť tvořily prvky vybrány pomocí varianty směrnic. Topologie sítě byla 11-12-1. 

(Vstupní a výstupní prvky již byly popsány výše, viz. Varianta 1 – pomocí směrnic). Síť 

pracovala s 96% úspěšností. Výsledky sítě jsou zpracovány v tabulce 6. Úspěšnost sítě je 

znázorněna v grafu 4.  
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Tabulka 6: Výsledky umělé neuronové sítě 4

Vzorek
F Weib Mod 

(Výstup (cíl))

F Weib Mod - 

Výstupní prom. (5. 

MLP (VVPS) 11-12-1)

F Weib Mod - 

Rezidua (5. MLP 

(VVPS) 11-12-1)

1 Trénovací 0,079968 0,128681 -0,048713

2 Trénovací 0,191384 0,221610 -0,030226

3 Trénovací 0,232824 0,213854 0,018970

4 Trénovací 0,328564 0,264318 0,064246

5 Trénovací 0,417143 0,397885 0,019257

6 Validaèní 0,480952 0,639500 -0,158547

7 Trénovací 0,566673 0,576226 -0,009553

8 Testovací 0,648586 0,711206 -0,062620

9 Trénovací 0,732404 0,709140 0,023264

10 Trénovací 0,736214 0,768032 -0,031818

11 Trénovací 0,809067 0,802778 0,006289

12 Trénovací 0,887619 0,880580 0,007039

13 Trénovací 0,903810 0,884325 0,019484  

 

 

 

 

. 

       

 

 

 

5.5.2 Síť 5 

 

 Prvky, které tvořily tuto síť, byly vybrány pomocí kovariance. VVPS měla 11 

vstupních hodnot, 4 hodnoty ve skryté vrstvě a jednu hodnotu na výstupu. (Vstupní a výstupní 

prvky již byly popsány výše, viz. Varianta 2 – kovariance). Síť pracovala s 89% úspěšností. 

Výsledky sítě jsou zpracovány v tabulce 7. Úspěšnost sítě je znázorněna v grafu 5 

 

Graf 4: Závislost výstupu cílové hodnoty na výsledné hodnotě neuronové sítě 4 
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 Tabulka 7: Výsledky umělé neuronové sítě 5

Vzorek

pr. Dolni (256-

562) (Výstup 

(cíl))

pr. Dolni (256-562) - 

Výstupní prom. (3. 

MLP (VVPS) 11-4-1)

pr. Dolni (256-562) 

- Rezidua (3. MLP 

(VVPS) 11-4-1)

1 Validaèní 1,373400 1,268488 0,104912

2 Trénovací 1,162600 1,170655 -0,008055

3 Testovací 1,039300 1,152517 -0,113217

4 Trénovací 1,039600 1,032210 0,007390

5 Trénovací 1,240300 1,243245 -0,002945

6 Trénovací 1,174100 1,166063 0,008037

7 Trénovací 1,101800 1,114780 -0,012980

8 Trénovací 1,146000 1,137716 0,008284

9 Trénovací 1,005000 1,010410 -0,005410

10 Trénovací 1,096900 1,124546 -0,027646

11 Validaèní 1,032500 1,025328 0,007172

12 Trénovací 1,010700 0,986305 0,024395

13 Trénovací 1,168700 1,172710 -0,004010

14 Trénovací 1,170300 1,180897 -0,010597

15 Trénovací 1,326700 1,326606 0,000094

16 Testovací 1,399600 1,329931 0,069669

17 Trénovací 1,152000 1,130583 0,021417

18 Trénovací 1,117200 1,093995 0,023205

19 Trénovací 0,986300 1,009660 -0,023360  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak je patrné z výsledků těchto dvou sítí, tak se podařilo minimalizovat vstupní 

hodnoty u obou krystalizátorů na 11, které hrají důležitou roli na opotřebení krystalizátoru. 
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Graf 4: Závislost výstupu cílové hodnoty na výsledné hodnotě neuronové sítě 5 
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Pomocí směrnic pro deskový pravoúhlý krystalizátor se jedná o 4% zlepšení. Pomocí metody 

kovariance u kruhového krystalizátoru to je zlepšení o 7%.  

5.6 Predikční model 

 

 Predikční model pro opotřebení krystalizátoru se vytvářel v softwarovém produktu 

Microsoft Visual studio 2010. V tomto prostředí se vytváří programy spustitelné pod 

systémem MS Windows. Uživatelský program má v sobě obsažený kód vybrané umělé 

neuronové sítě pro opotřebení krystalizátoru (síť 1 – síť 5). Kód je vygenerovaný v jazyku 

C++ programem STATISTICA. Vygenerovaný kód se pro implementaci do uživatelského 

programu musel vhodně upravit. Tato úprava zahrnovala smazání části kódu a vhodné 

přizpůsobení pro kód uživatelského programu. 

 Na obr. 5.3 je ukázka modelu predikce pro deskový pravoúhlý krystalizátor – 

průměrné hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Obr. 5.3 Model predikce pro síť 1 
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 Na obr. 5.4 je ukázka modelu predikce pro deskový pravoúhlý krystalizátor – součtové 

hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na obr. 5.5 je ukázka modelu predikce pro kruhový krystalizátor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 5.4 Model predikce pro síť 2 

 

 

Obr. 5.5 Model predikce pro síť 3 
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 Na obr. 5.6 je ukázka modelu predikce pro síť 4 – vybrané parametry pomocí směrnic. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 5.6 Model predikce pro síť 4 

Na obr. 5.7 je ukázka modelu predikce pro sít 4 – vybrané parametry pomocí směrnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.7 Model predikce pro síť 5 
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6 Závěr 
 

 Cílem diplomové práce bylo vytvořit predikční model, který by na základě provozních 

parametrů hodnotil aktuální, ale i budoucí technický stav krystalizátoru z hlediska jeho 

životnosti a dalšího provozního použití. Pro tuto úlohu hodnocení technického stavu 

krystalizátoru byly použity umělé neuronové sítě a z jejich výsledků byl vytvořen výsledný  

model. 

 Úloha hodnocení technického stavu krystalizátoru byla řešena pro dva typy 

krystalizátorů a to deskový pravoúhlý krystalizátor a kruhový krystalizátor. 

 V první fázi praktické části byly namodelovány 3 neuronové sítě. První síť byla 

namodelována pro průměrné hodnoty dat deskového pravoúhlého krystalizátoru, která 

pracovala s 91% úspěšností. Druhá síť byla namodelována pro součtové hodnoty dat 

deskového pravoúhlého krystalizátoru a ta pracovala s úspěšností 92%. Třetí síť obsahovala 

hodnoty dat pro kruhový krystalizátor a úspěšnost byla 82%. Z výsledků těchto tří sítí je 

patrné, že síť 2 pracuje s nejlepší procentuální úspěšností učení. 

 V další fázi praktické části bylo předmětem nalezení metody, která by minimalizovala 

vstupní parametry pro model opotřebení krystalizátoru. Zde jsou voleny dvě varianty. První 

variantou je vyjádření směrnic jednotlivých provozních parametrů. Druhou variantou je 

kovariance. Z výsledků těchto variant byly namodelovány další dvě sítě, pomocí kterých 

zjišťuji, jestli se podařilo minimalizovat vstupní parametry. Síť 4 byla namodelována pro 

vybrané parametry součtových hodnot deskového pravoúhlého krystalizátoru pomocí varianty 

směrnic. Síť pracovala s 96% úspěšností, a tudíž se podařilo minimalizovat vstupní hodnoty 

pro deskový pravoúhlý krystalizátor součtových hodnot na 11 parametrů, které hrají důležitou 

roli na opotřebení krystalizátoru. Síť 5 byla namodelována pro hodnoty kruhového 

krystalizátoru. Srovnáním se sítí 3, která je rovněž namodelována pro kruhový krystalizátor 

zde byl použit pouze jeden výstup. Síť 5 pracovala s úspěšností 89%, z čehož vyplívá, že se 

podařilo minimalizovat vstupní parametry rovněž na 11.   

 Poslední fází diplomové práce je vytvoření predikčního modelu, který hodnotí aktuální 

stav opotřebení krystalizátoru. Predikční modely jsou vytvořeny z výsledků neuronových sítí 

(síť 1 – síť 5). Tlačítko hodnocení zde slouží jako hodnota výstupu, což je hodnota výstupu 

každé sítě.  
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8 Přílohy 
 

Příloha 1: Součtové hodnoty dat směrnic pro deskový pravoúhlý krystalizátor

Cr
y = 0,0006x + 0,0121

P
y = 0,0006x + 0,0119

R² = 0,9627 R² = 0,956

Ni
y = 0,0006x + 0,0238

Sb
y = 0,0005x + 0,0876

W

Cu
y = 0,0006x + 0,0183

Pb
y = 0,0006x + 0,0261

Nb
R² = 0,9469 R² = 0,8767

y = 0,0005x + 0,0373
Mo

y = 0,0005x + 0,0465

R² = 0,9669 R² = 0,8501 R² = 0,7748

y = 0,0006x - 0,0232

R² = 0,9478

y = 0,0006x + 0,0284

R² = 0,9775 R² = 0,8607 R² = 0,9181

Al
y = 0,0006x - 0,0042

Co
y = 0,0004x + 0,0714

B
y = 0,0005x - 0,0145

R² = 0,9772 R² = 0,5526 R² = 0,8637

Ak
y = 0,0006x - 0,0043

Mg

S
y = 0,0006x + 0,0117

As
y = 0,0005x + 0,023

V

Si
y = 0,0005x + 0,0178

H
y = 0,0002x - 0,0424

Ti
R² = 0,7413 R² = 0,1727

y = 0,0006x + 0,0315
Zn

y = 0,0006x - 0,0056

R² = 0,9762 R² = 0,8678 R² = 0,963

y = 0,0006x - 0,0067

R² = 0,9287

y = 0,0006x - 0,0128

R² = 0,9758 R² = 0,8998 R² = 0,917

C
y = 0,0006x + 0,0137

Ca
y = 0,0006x + 0,0106

Sn
y = 0,0006x + 0,0135

R² = 0,9747 R² = 0,9719 R² = 0,9729

Mn
y = 0,0006x + 0,02

N

 

Teplota v mezipanvi
y = 0,0006x + 0,0123

Delta T - uzka prava
y = 0,0006x + 0,0161

R² = 0,9784 R² = 0,9566

Pl. prehrati-dalsi tavby
y = 0,0006x + 0,0177

Odvod tepla - úzká levá
y = 0,0006x + 0,0149

R² = 0,9752 R² = 0,9709

Lici rychl. prumerna
y = 0,0006x + 0,0037

Odvod tepla úzká vpravo
y = 0,0006x + 0,0165

R² = 0,9782 R² = 0,9621

Rychlost formy
y = 0,0006x + 0,0021

Odvod tepla široká pevná
y = 0,0006x + 0,0075

R² = 0,9766 R² = 0,9805

Šířka formy
y = 0,0006x + 0,009

Odvod tepla široká volná
y = 0,0006x + 0,0286

R² = 0,9775 R² = 0,9447

Sklon kr. (ukos-levy)
y = 0,0006x + 0,0085

Úroveň průměru
y = 0,0006x + 0,0298

R² = 0,9752 R² = 0,9559

Sklon kr. (ukos-pravy)
y = 0,0006x + 0,0085

Úroveň změny (max-min)
y = 0,0005x + 0,0275

R² = 0,9752 R² = 0,8373

Delta T - siroka pevna
y = 0,0006x + 0,0071

Úroveň směrodatné odchylky
y = 0,0003x + 0,0948

R² = 0,9809 R² = 0,2544

Delta T - siroka posuvna
y = 0,0006x + 0,028

Frekvence kmitání
y = 0,0006x + 0,0109

R² = 0,9464 R² = 0,9705 

Delta T - uzka leva
y = 0,0006x + 0,0136

Oscilace zdvihu
y = 0,0003x + 0,221

R² = 0,97 R² = 0,4922
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Příloha 2: Hodnoty spolehlivosti R pro deskový pravoúhlý krystalizátor 

Delta T - siroka pevna R² = 0,9809 Delta T - uzka prava R² = 0,9566

Odvod tepla široká pevná R² = 0,9805 P R² = 0,956

Teplota v mezipanvi R² = 0,9784 Úroveň průměru R² = 0,9559

Lici rychl. prumerna R² = 0,9782 Nb R² = 0,9478

Šířka formy R² = 0,9775 Cu R² = 0,9469

Ak R² = 0,9775 Delta T - siroka posuvna R² = 0,9464

Al R² = 0,9772 Odvod tepla široká volná R² = 0,9447

Rychlost formy R² = 0,9766 Ti R² = 0,9287

S R² = 0,9762 Mo R² = 0,9181

Mn R² = 0,9758 Zn R² = 0,917

Sklon kr. (ukos-pravy) R² = 0,9752 N R² = 0,8998

Sklon kr. (ukos-levy) R² = 0,9752 Pb R² = 0,8767

Pl. prehrati-dalsi tavby R² = 0,9752 As R² = 0,8678

C R² = 0,9747 B R² = 0,8637

Sn R² = 0,9729 Mg R² = 0,8607

Ca R² = 0,9719 Sb R² = 0,8501

Odvod tepla-úzká levá R² = 0,9709 Úroveň změny (max-min) R² = 0,8373

Frekvence kmitání R² = 0,9705 W R² = 0,7748

Delta T - uzka leva R² = 0,97 Si R² = 0,7413

Ni R² = 0,9669 Co R² = 0,5526

V R² = 0,963 Oscilace zdvihu R² = 0,4922

Cr R² = 0,9627 Úroveň směrodatné odchylky R² = 0,2544

Odvod tepla úzká vpravo R² = 0,9621 H R² = 0,1727  
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Příloha 3: Směrnice pro kruhový krystalizátor

T v MP 1
y = 7E-05x + 0,0136

Ni
y = 5E-05x - 0,0689

R² = 0,963 R² = 0,5395

T likvidu
y = 7E-05x + 0,0135

Mo
y = 7E-05x - 0,0058

R² = 0,9628 R² = 0,8239

T prehrati
y = 7E-05x - 0,0204

Co
y = 5E-05x - 0,0265

R² = 0,8403 R² = 0,5315

v
y = 6E-05x + 0,0242

V
y = 8E-05x - 0,0734

R² = 0,7972 R² = 0,8906

Al
y = 7E-05x + 0,025

Ti
y = 7E-05x + 0,0359

R² = 0,9673 R² = 0,7419

C
y = 7E-05x + 0,0013

Sn
y = 7E-05x + 0,0138

R² = 0,9527 R² = 0,9091

Mn
y = 7E-05x + 0,0118

H
y = 7E-05x + 0,0184

R² = 0,9619 R² = 0,9531

Si
y = -2E-05x + 0,8296

N
y = 7E-05x + 0,0135

R² = 0,0958 R² = 0,9531

P
y = 7E-05x + 0,016

Nb
y = 5E-05x + 0,0865

R² = 0,965 R² = 0,4477

S
y = 7E-05x + 0,027

Sb
y = 5E-05x + 0,2409

R² = 0,9572 R² = 0,2146

Cu
y = 7E-05x + 0,0233

W
y = 7E-05x + 0,014

R² = 0,9666 R² = 0,9635

Cr
y = 7E-05x - 0,0101

Zn
y = 1E-06x + 0,3843

R² = 0,8796 R² = 0,0001  

Příloha 4: Hodnoty spolehlivosti R pro kruhový krystalizátor

Al R² = 0,9673 V R² = 0,8906

Cu R² = 0,9666 Cr R² = 0,8796

P R² = 0,965 T prehrati R² = 0,8403

W R² = 0,9635 Mo R² = 0,8239

T v MP 1 R² = 0,963 v R² = 0,7972

T likvidu R² = 0,9628 Ti R² = 0,7419

Mn R² = 0,9619 Ni R² = 0,5395

S R² = 0,9572 Co R² = 0,5315

N R² = 0,9531 Nb R² = 0,4477

H R² = 0,9531 Sb R² = 0,2146

C R² = 0,9527 Si R² = 0,0958

Sn R² = 0,9091 Zn R² = 0,0001  
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Příloha 5: Výsledky kovariance nenormalizovaných hodnot deskového krystalizátoru 

Teplota v mezipanvi 1730361 Ak 44,8036

Úroveň směrodatné odchylky 1613530 Cr 42,0676

Šířka formy 1475946 Ni 34,757

Úroveň průměru 89964,285 Rychlost formy 15,919

Pl. prehrati-dalsi tavby 33104,877 P 11,5183

Delta T - uzka prava 8382,535 S 9,0478

Delta T - uzka leva 8282,23 Mo 7,6203

Delta T - siroka pevna 6834,664 Sn 6,8911

Delta T - siroka posuvna 6480,03 Nb 6,7602

Úroveň změny (max-min) 2899,115 N 6,614

Frekvence kmitání 2471,629 Co 6,1918

Lici rychl. prumerna 2375,886 W 4,4558

Odvod tepla úzká vpravo 1781,884 As 3,682

Odvod tepla široká pevná 1755,439 Ti 2,5667

Odvod tepla-úzká levá 1718,833 V 2,3073

Odvod tepla široká volná 1663,17 Ca 2,2098

Sklon kr. (ukos-levy) 1170,092 Zn 2,0391

Sklon kr. (ukos-pravy) 1170,036 Sb 1,7272

Mn 717,386 Pb 1,4612

Si 283,0629 Mg 0,9765

Cu 127,5181 B 0,1758

C 85,6076 Oscilace zdvihu 0,0185

Al 47,6565 H 0,0001  
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Příloha 6: Výsledky kovariance normalizovaných hodnot deskového krystalizátoru 

Mn 0,09899 Zn 0,09209

C 0,09765 Úroveň průměru 0,09178

Odvod tepla široká pevná 0,0973 Odvod tepla úzká vpravo 0,09166

Lici rychl. prumerna 0,09701 Ti 0,09161

Delta T - siroka pevna 0,09667 Delta T - uzka prava 0,09105

Sn 0,09651 Ni 0,09091

Šířka formy 0,09636 P 0,09039

Sklon kr. (ukos-levy) 0,09618 N 0,08796

Sklon kr. (ukos-pravy) 0,09617 Odvod tepla široká volná 0,08795

Ca 0,09588 Delta T - siroka posuvna 0,08782

Rychlost formy 0,09572 Mo 0,08692

S 0,09534 Pb 0,08509

Teplota v mezipanvi 0,09528 Úroveň změny (max-min) 0,08248

Cr 0,0948 Mg 0,08003

Odvod tepla-úzká levá 0,09457 As 0,0776

V 0,09455 Sb 0,07737

Delta T - uzka leva 0,09449 W 0,07585

Frekvence kmitání 0,09443 Si 0,07485

Ak 0,09389 B 0,07395

Al 0,09366 Co 0,06314

Pl. prehrati-dalsi tavby 0,0936 Oscilace zdvihu 0,06181

Cu 0,0935 Úroveň směrodatné odchylky 0,05141

Nb 0,0935 H 0,02581  


