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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ASDE  Airport Surface Detection Equipment Zařízení (radar) pro detekci  

pohybu na letištních plochách 

ASR  Airport Surveillance Radar   Letištní přehledový radar 

BFGS  Broyden – Fletcher – Goldfarb – Shanno 

BP  Backpropagation    Zpětné šíření 

DME  Distance Measurement Equipment  Měřič vzdálenosti 

FAA  Federal Aviation Administration  Federální letecký úřad 

FL  Flight Level     Letová hladina 

ft  feet      Stopa 

GM  Gray model     Šedý model 

h  Hour      Hodina 

IAS  Indicated Air Speed    Indikovaná vzdušná rychlost 

INNS  International Neural Network Society Mezinárodní společnost  

pro výzkum neuronových sítí 

ISA  International Standard Atmosphere  Mezinárodní standardní atmosféra 

kg  Kilogram     Kilogram 

kt  Knot      Uzel – jednotka rychlosti 

lb  pound, lb.     Libra 

LTF  Linear Threshold, resp. Transfer Function Lineární prahová funkce 

MAE  Mean Absolute Error    Průměrná absolutní chyba 

min  Minute      Minuta 

MLG  Main Landing Gear Doors   Dvířka hlavního přistávacího 

podvozku 

MLP  Multi-Layer Perceptron   Více vrstvá perceptronová síť 

MSE  Mean Square Error    Průměrná kvadratická chyba 

NM  Nautical mile     Námořní míle 

NS  Neural Network    Neuronová síť 

PDP  Parallel Distributed Processing Group Skupina paralelního   

       distribuovaného zpracování 

PPH  Pound per Hour    Libra za hodinu 

RAM  Random Access Machine   Zařízení s náhodným přístupem 

RASP  Random Access Stored Program  Program uloţený náhodným 
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přístupem 

RBF  Radial Basis Function    Radiální bazická funkce 

RPM  Round per Minute    Otáčky za minutu 

SAF  Sigmoidal Semilinear Activation Function Sigmoidální semilineární aktivační 

funkce 

VVPS  Multi-Layer Perceptron   Více vrstvá perceptronová síť 
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CÍLE PRÁCE 

Předloţená diplomová práce má dva základní cíle: 

1. provést zmapování dostupných praktických aplikací, pouţitých v různých 

odvětvích letecké dopravy, 

2. navrhnout model umělé neuronové sítě, která by byla schopna vyhodnocovat 

průběh prováděného letu během jeho cestovní fáze. Průběh daného letu je dán 

doporučenými hodnotami parametrů uvedených v provozní letové příručce 

vybraného letounu pro dané podmínky mezinárodní standardní atmosféry. 

Úkolem umělé neuronové sítě je rozhodnout, zda daný let probíhá podle 

doporučených podmínek či nikoliv. 
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1 ÚVOD 

V posledních letech opět narůstá zájem o takzvané umělé neuronové sítě, coţ jsou 

matematické modely, jejichţ princip vychází z principu činnosti nervové soustavy ţivých 

organismů. Významným faktorem, jeţ tento zájem podněcuje, je moţnost aplikace těchto 

nekonvenčních nástrojů optimalizace právě v situacích, kde panují podmínky výrazné 

nejistoty a kde bychom s klasickými exaktními nástroji z různých důvodů neuspěli. 

Neuronové sítě patří k heuristickým metodám. Jednou z mnoha oblastí moţné působnosti 

těchto heuristických metod je rovněţ oblast letecké dopravy. I zde je moţné nalézt různé 

problémy, při jejichţ řešení mají tyto nástroje své nezastupitelné místo. Ať uţ se jedná 

například o aplikace z pohledu bezpečnosti letecké dopravy, kde neuronová síť můţe slouţit 

jako predikční nástroj v případě mnoţství leteckých nehod a umoţnit tak zvyšování úrovně 

bezpečnosti nebo se můţe také jednat o aplikace z pohledu obchodně-provozních činností, 

kde pomocí těchto nástrojů můţeme zvýšit efektivitu vytěţování spojů cestujícími. Efektivita 

tohoto nástroje spočívá v predikci vhodné míry překnihování míst v letadlech v případě, kdy 

chceme omezit počet neobsazených míst v odlétajících spojích. Další významné příklady 

aplikací umělých neuronových sítí v oblastech letecké dopravy můţeme nalézt například 

v oblasti údrţby letecké techniky, v oblasti ekonomické či v oblasti zabezpečovací. 

Z uvedených aplikací vyplývá, ţe moţností vyuţití umělých neuronových sítí v oblasti letecké 

dopravy existuje celé spektrum. 

V předloţené diplomové práci bude v rámci praktické aplikace, tedy hlavního cíle 

předloţené práce, řešen problém, týkající se posuzování dodrţování výrobcem doporučených 

parametrů letu během letu vybraného letounu v cestovní hladině. K řešení zmíněného 

problému bude přistupováno prostřednictvím návrhu modelu umělé neuronové sítě, která 

by měla být schopna posoudit dodrţování parametrů a na svém výstupu sdělit, zda daný let 

probíhá v mezích doporučení daných výrobcem či nikoliv. Další moţností případného 

uplatnění takto navrţeného modelu by mohlo být například jeho vyuţití v případě určitého 

varovného systému, který by pilota upozorňoval na moţná porušení stanovených parametrů 

letu za daných podmínek.  

Důvodem pro pouţití těchto heuristických nástrojů optimalizace je jejich schopnost 

přiblíţit se optimu v případech, které by pouţitím standardních optimalizačních metod 

dosaţeno nebylo. 
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2 ÚVOD DO OBECNÉ TEORIE UMĚLÝCH NEURONOVÝCH 

SÍTÍ 

Druhá kapitola předloţené práce se zabývá teoretickým úvodem do problematiky 

umělých neuronových sítí. V rámci kapitoly je text rozdělen do pěti podkapitol. Podkapitola 

2.1 se zabývá stručnou historií vývoje tohoto nekonvenčního nástroje optimalizace. 

V podkapitole 2.2 jsou popsány neurofyziologické inspirace umělých neuronových sítí, jeţ 

byly a jsou základem jejich funkčních principů. Další podkapitola 2.3 popisuje matematický 

model neuronové sítě včetně základní struktury. Postavení neuronových sítí v informatice 

a porovnání jejich výpočetních schopností s klasickými osobními počítači von neumannovské 

architektury (počítač se společnou pamětí pro instrukce i data, instrukce jsou zpracovávány 

řídící jednotkou procesoru a o jejich provádění se stará aritmeticko-logická jednotka, vstupy 

a výstupy jsou zajištěny vstupními a výstupními jednotkami) je věnována následující 

podkapitola 2.4. Poslední podkapitola 2.5 se zabývá popisem některých vybraných nástrojů, 

funkcí a algoritmů, které byly v minulosti pouţity v praktických aplikacích. 

2.1 Historický vývoj umělých neuronových sítí 

Při tvorbě podkapitoly 2.1 bylo vyuţito zdrojů [1] a [6]. Počátek vývoje umělých 

neuronových sítí sahá do čtyřicátých let dvacátého století, kdy byl v práci Warrena 

McCullocha a Waltera Pittse z roku 1943 popsán jednoduchý matematický model základní 

buňky nervové sousty, neuronu. Pomocí těchto nejjednodušších neuronových sítí bylo moţné 

počítat libovolné aritmetické nebo logické funkce. Číselné hodnoty parametrů těchto 

jednoduchých modelů neuronových sítí byly nejčastěji bipolárního charakteru (tedy pocházely 

s mnoţiny {-1, 0, 1}). McCullochova a Pittsova práce velmi ovlivnila další badatele nejen 

v tomto, ale i v dalších oborech. Jedním z nich byl například také Norbert Wiener, zakladatel 

kybernetiky. Dalším neméně významným badatelem byl John von Neumann, který je autorem 

projektu elektronických počítačů. 

Významným mezníkem v historii vývoje umělých neuronových sítí je návrh učícího 

pravidla pro synapse neuronů (mezineuronové rozhraní), tzv. Hebbovo pravidlo, které ve své 

obecné podobě tvoří podstatu téměř všech metod učení neuronových sítí. Význam a podstata 

procesu učení jsou podrobněji popsány v podkapitole 2.2.4. Hebbovo pravidlo poprvé 

představil Donald Hebb ve své knize The Organization of Behavior. Návrh tohoto pravidla, 

byl inspirován myšlenkou podmíněných reflexů u ţivočichů, kde je předpokládáno, 
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ţe samotné podmíněné reflexy jsou vlastností jednotlivých neuronů. Také tato práce 

významně zasáhla do vývoje umělých neuronových sítí a ovlivnila další vědecké 

následovníky. Nicméně během 40. a 50. let 20. Století nedošlo k ţádnému výraznějšímu 

pokroku v oblasti neurovýpočtů. Za zmínku stojí pouze konstrukce prvního neuropočítače 

Snark, na níţ se podílel Marvin Minsky. Tento počítač byl po technické stránce úspěšný, 

nicméně v praxi nikdy neřešil ţádný významnější praktický problém. 

Euforii v oblasti vývoje umělých neuronových sítí způsobil v roce 1957 Frank 

Rosenblatt, který zkonstruoval a popsal tzv. perceptron. Ten je zobecněním modelu 

původního neuronu, který byl představen McCullochem a Pittsem. Zobecnění umoţňuje 

rozšíření číselné mnoţiny hodnot vstupních parametrů na obor reálných čísel. Pro model 

perceptronu navrhl také učící algoritmus, u kterého matematicky dokázal, ţe pro daná 

tréninková data bude nalezen po konečném počtu kroků odpovídající váhový vektor 

parametrů (pokud existuje) nezávisle na počátečním nastavení. Význam a podstata vah 

jednotlivých spojení mezi neurony v matematickém modelu umělé neuronové sítě budou 

podrobněji popsány v podkapitole 2.3.3. 

Dalším významným přispěním Franka Rosenblatta společně s Charlesem 

Wightmanem a dalšími bylo sestrojení prvního úspěšného neuropočítače, který byl nazván 

Mark I Perceptron. Tento počítač byl sestrojen v letech 1957 – 1958. Jelikoţ původním 

záměrem Rosenblatta bylo rozpoznávání různých obrazců, byl tento počítač sestrojen 

k tomuto účelu, tedy rozpoznávání znaků. Počítač se skládal z 512 motorově poháněných 

potenciometrů, které slouţily k proměnnému nastavování vah, kdy jedna váha představovala 

jeden potenciometr. Dále byl tvořen senzorem o velikosti 20 x 20 pixelů, který snímal znaky 

ze světelné tabule. Vstupem neuronové sítě byla tedy intenzita 400 obrazových bodů 

a úkolem sítě bylo klasifikovat, o jaký znak se jedná (například „A“, „X“ apod.). Počítač byl 

řízen analogovým obvodem, který implementoval perceptronový učící se algoritmus. 

Jednotlivé perceptrony bylo moţné spojit se vstupy libovolným způsobem, ale typicky bylo 

pouţíváno náhodného zapojení za účelem demonstrace schopnosti perceptronu učit 

se poţadované vzory bez přesného zapojení drátů v protikladu ke klasicky programovatelným 

počítačům. Úspěšnou prezentací tohoto počítače se neurovýpočty, jakoţto alternativa 

ke klasickým výpočtům realizovaným prostřednictvím počítačů von neumannovské 

architektury, staly novým předmětem výzkumu. V roce 1959 pak Rosenblatt popisuje různé 

varianty perceptronu a formuluje svůj Teorém o konvergenci perceptronu, který rovněţ 

dokázal. 
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Po objevení perceptronu uvádí v roce 1960 Bernard Widrow se svými studenty další 

typ neuronového výpočetního prvku. Tento prvek byl nazván ADALINE (ADAptive LINear 

Element) a obsahoval v té době nové výkonné učící pravidlo, které je vyuţíváno aţ doposud. 

Funkčnost tohoto systému byla testována na mnoha jednoduchých typových příkladech. 

Widrow také zaloţil v polovině šedesátých let první firmu, která se orientovala na výrobu 

a prodej neuropočítačů a jejich komponent.  

V roce 1961 představil Karl Steinbuch techniky asociativních pamětí, které jsou 

povaţovány za předchůdce dnešních neuronových asociativních pamětí, jeţ jsou základem 

modelu binární asociativní sítě. Výsledky v oblasti vývoje neuronových sítí za toto uvedené 

období shrnul ve své knize Learning Machines (Učící se stroje)  v roce 1965 Nils Nilson, 

který povaţoval všechny základní principy učícího systému za jiţ objevené, coţ z dnešního 

pohledu bylo značným přeceněním dané situace. 

Další významnou a na určitou dobu poslední epizodou tohoto období byla podrobná 

matematická analýza perceptronu, kterou ve své knize prováděli Marvin Minsky a Seymour 

Papert. Vyuţívají svého vlivu k diskreditaci výzkumu neuronových sítí, který se nachází 

v krizi, ve snaze převedení finančních prostředků do jiných oblastí výzkumu umělé 

inteligence. Svá tvrzení podporují triviálním faktem, ţe jediný perceptron nemůţe počítat 

jednoduchou logickou funkci, tzv. vylučovací disjunkci (XOR). Tento problém je moţné řešit 

pomocí dvouvrstvé neuronové sítě se třemi neurony, ale v tehdejší době neexistoval ještě 

učící algoritmus pro vícevrstvou síť. Snaţení Minskyho a Paperta byla do jisté míry úspěšná 

a přispěla ke ztrátě zájmu o umělé neuronové sítě a umělou inteligenci vůbec. To způsobilo 

i odsun finančních zdrojů, jelikoţ neurovýpočty byly povaţovány za neperspektivní. 

V období mezi lety 1967 aţ 1982 probíhal výzkum neuronových sítí jen ojediněle 

a to především mimo území Spojených států, ale byly poloţeny teoretické základy 

pro renesanci neuronových sítí. V roce 1972 představil Teuvo Kohonen model lineárního 

asociátoru – tedy model asociativní paměti. Podobný model nezávisle na sobě představil 

i James A. Anderson, ve kterém dospěl ke stejným výsledkům. Christoph von der Malsburg 

pouţívá v roce 1973 nelineární biologicky lépe motivovaný neuronový model. V roce 1974 

Paul Werbos vyvinul ve své disertační práci na Harvardu známý princip učení – 

backpropagation. Tento princip učení se stane významnějším aţ teprve o 10 let později. 

V letech 1976 – 1980 prezentuje Stephen Grossberg ve svých pracích matematickou 

analýzu značného mnoţství neuronových modelů. Věnuje se především adaptivně řízeným 

modelům neuronových sítí (bez předem známých asociací). V roce 1982 je představen model 
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Neocognitron, který slouţí k rozpoznávání ručně psaných symbolů. Autory tohoto modelu 

jsou Fukushima, Miyaku a Ito. Ve stejném roce ukazují Kirkpatrick, Gelatt a Vecchi, jak lze 

prostřednictvím neuronových sítí řešit některé úlohy optimalizace, např. problém obchodního 

cestujícího. 

K období renesance v oboru umělých neuronových sítí významně přispěl v roce 

1985 světově uznávaný fyzik John Hopfield, který se začal zabývat neurovýpočty. V tomto 

roce mimo jiné popsal řešení úlohy obchodního cestujícího prostřednictvím Hopfieldovy sítě. 

V roce 1986 byly ve značné míře publikovány články, zabývající se učícím 

algoritmem backpropagation. Výsledky zejména publikují badatelé ze skupiny „PDP“ 

(Parallel Distributed Processing Group). V tomto sborníku je mimo jiné publikován článek 

Geoffreyho Hintona a Ronalda Williamse, který je věnován učícímu algoritmu zpětného 

šíření chyby (backpropagation) pro vícevrstvou neuronovou síť. Tím byl vyřešen problém 

nepřekonatelné překáţky Minského a Paperta v dalším rozvoji neuronových sítí. Metoda 

backpropagation je v současné době stále nejvyuţívanější učící metodou dopředných 

neuronových sítí. Tato metoda byla ovšem popsána uţ dříve například výše uvedeným 

Paulem Werbosem a dalšími jako byli například Arthur Bryson, Yu - Chi Ho a David Parker. 

Známým příkladem ilustrace významu učícího algoritmu backpropagation, 

byl systém NETtalk, který vyvinuli Terrenc Sejnowski a Charles Rosenberg. Tento systém 

byl schopen po svém naučení úspěšně konvertovat psaný text na mluvený. Konkuroval svému 

sloţitějšímu předchůdci DECtalk. 

V roce 1987 se v San Diegu konala první větší konference věnovaná neuronovým 

sítím (IEEE International Conference on Neural Networks). Na této konferenci byla mimo 

jiné zaloţena mezinárodní společnost pro výzkum neuronových sítí INNS (International 

Neural Network Society). V následujících letech pak vznikaly různé časopisy, specializované 

na problematiku neuronových sítí, například mezinárodní časopis Neural Network World, 

který vychází v Praze v roce 1991. Od roku 1987 se na mnoha renomovaných univerzitách 

zakládaly nové výzkumné ústavy, jeţ se zabývaly neuronovými sítěmi a byly vyhlášeny 

výukové programy zaměřené na neurovýpočty. Tento trend pokračuje i dnes, i kdyţ se zdá, 

ţe široký záběr výzkumu a vynaloţené investice neodpovídají kvalitě dosaţených výsledků. 

Teprve budoucnost ukáţe kudy a jestli vůbec se budou neuronové sítě dále rozvíjet. 
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2.2 Neurofyziologické inspirace neuronových sítí 

Umělé neuronové sítě jsou jak strukturou, tak způsobem práce motivovány 

biologickými vzory a proto je těmto biologickým vzorům v rámci úvodu do obecné teorie 

umělých neuronových sítí věnována podkapitola 2.2. Při tvorbě podkapitoly 2.2 bylo 

vycházeno ze zdroje [6]. 

2.2.1 Charakteristika biologických neuronů 

Neurony jsou ţivé buňky, které byly donuceny dlouhým vývojem specializovat 

se na co nejúčelnější zpracování, uchovávání a přenos informací. Jsou základem celé velmi 

sloţité struktury neuronové sítě, charakterizované především způsobem a sloţitostí jejich 

vzájemného propojení. Kromě toho je však nutno vzít v úvahu, ţe vnitřní struktura samotných 

neuronů není o nic jednodušší a existují oprávněné odhady, ţe se můţe blíţit sloţitosti mozku 

jako takového. 

Ne kaţdý neuron je stejný, ale ve všech případech, má základní tělo (soma), z něhoţ 

vychází jediný, i kdyţ různým způsobem a v různé vzdálenosti od somatu rozvětvený výstup 

– axon, nebo téţ neurit. Vstup informací z jiných neuronů se můţe dít buď přímo na soma, 

nebo téţ na více či méně rozvětvené vstupní větve – dendrity, případně někdy, avšak poměrně 

zřídka, téţ přímo na jeho axon (viz obrázek 2.2.1, na kterém je vidět vlastní tělo neuronové 

buňky s buněčným jádrem a řadou výběţků rozvětvujících se ve vstupní větve). 

 

Obr. 2.2.1 Schématické znázornění neuronu – izolovaný neuron [6] 
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2.2.2 Neurony jako součást neuronové sítě 

Jednotlivé neurony jsou navzájem propojeny do velmi sloţitých (biologických) 

neuronových sítí. Tedy například mozek je pak moţno chápat jako mimořádně 

komplikovanou soustavu mnoha takových dílčích sítí. Odborná literatura uvádí, ţe na jeden 

neuron připadá v průměru asi 10 tisíc aţ 100 tisíc spojení s jinými neurony. To znamená, 

ţe celková informační mohutnost neuronových sítí lidského mozku, měřená součinem počtu 

neuronů a počtu jejich moţných vzájemných spojení, dosahuje řádu asi 0,1 aţ 10 trilionů. 

Zatímco na jistý neuron můţe působit větší mnoţství vstupů, je axon u kaţdého neuronu jen 

jediný, ačkoli většinou velmi bohatě rozvětvený. Místa spojení jednotlivých neuronů 

se nazývají synapse. I pojem synapse bude mít v dalším výkladu stěţejní význam 

pro definování tentokrát jiţ celé neuronové sítě. Soudí se, ţe informační mohutnost 

a výkonnost mozku závisí především na sloţitosti a funkční dokonalosti vzájemného 

propojení jeho neuronových sítí a na schopnosti jejich adaptivity. 

Významnou vlastností neuronů výrazně ovlivňující chování nejen jich samých, 

ale i celých neuronových sítí, je skutečnost, ţe reakce somatu kaţdého neuronu na souhrn 

stimulujících podnětů, přicházejících na vstupy, se projeví aţ po překročení určité jeho 

hodnoty – prahové úrovně (biasu). Soma teprve poté zpracovává vstupní signály do tzv. 

vnitřní aktivity neuronu a ty pak transformuje na výstupní signál. 

Spojení jednoho konkrétního neuronu s ostatními neurony jsou zobrazena 

na obrázku 2.2.2, kde je zřejmé, ţe některé spoje jsou realizovány přes dendrity, jiné přímo 

na tělo neuronu. 

Přestoţe během ţivota organismu dochází obecně k velmi častému nahrazování 

doţivších buněk buňkami novými, u nervových buněk to neplatí. Neurony, které odumřou, 

nejsou nahrazovány. Odborná literatura uvádí, ţe celkový počet neuronů klesá u člověka 

denně asi o 10 tisíc, coţ činí za 75 let ţivota asi 0,2 aţ 0,5% z jejich celkového počtu. Naproti 

tomu synapse vznikají celý ţivot v souvislosti s tím, jak se během ţivota organismus učí 

novým poznatkům a jak si „zapamatovává“ nové skutečnosti a záţitky. 

Počet synapsí vznikajících v průběhu ţivota, jejich velikost a sloţitost závisí 

především na průběhu procesu učení organismu novým poznatkům, k němuţ nutně během 

jeho ţivota dochází. Rozprostření synaptických spojů po celé struktuře mozku je tedy neustále 

velmi dynamicky se vyvíjející soustavou. 
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Obr. 2.2.2 Schématické znázornění neuronu – zapojení v síti [6] 

 

2.2.3 Neuronové sítě 

Za neuronovou síť bude povaţována taková struktura pro rozprostřené paralelní 

zpracování informací, která se skládá z jistého (obvykle velmi vysokého) počtu výkonných 

prvků (angl. processing elements). Kaţdý výkonný prvek neuronové sítě můţe na svých 

vstupech přijímat současně libovolný konečný počet různých vstupních informací a na další 

prvky předávat libovolný konečný počet shodných informací o stavu svého jediného, avšak 

velmi rozvětveného výstupu. 

Synapse samy působí jako mezineuronová rozhraní uzpůsobená nejen pro funkci 

spínacího mechanismu, ale téţ pro vznik paměťových stop. Ve sloţitých neuronových sítích 

lidského mozku se uplatňuje několik druhů paměťových mechanismů. Důleţitým činitelem 

při působení synapsí je jejich tzv. průchodnost. Tu je moţno vyjádřit v jednoduchém modelu 

neuronu pomocí váhových činitelů – synaptických vah. Průchodnost jisté synapse však není 

konstantní, ale můţe se velmi značně adaptivně funkčně přizpůsobit. Tato vlastnost synapse 
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se nazývá synaptickou plasticitou. Díky synaptické plasticitě se můţe při kaţdém šíření 

signálu průchodnost synapsí měnit, coţ se děje při procesu zvaném učení. 

Pro úvahy o chování neuronových sítí jsou zajímavé především takové přístupy, 

které respektují dynamiku chování neuronů při jejich vzájemném působení a téţ mechanismus 

jejich adaptace v reálném čase za stále se měnících vnějších podmínek a okolního prostředí. 

Jedním z nejpropracovanějších způsobů popisu takových jevů je přístup, který navrhl Stephen 

Grosseberg. Grossbergův metodický aparát vede, ke dvěma soustavám diferenciálních rovnic 

popisujících vnitřní aktivitu neuronu a dynamiku synaptických vah. 

Biologické neurony, jak bylo zmíněno na začátku této kapitoly, jsou poměrně sloţité 

a obtíţně matematicky reprezentovatelné. Za výchozí práci v oblasti matematického 

modelování neuronů je všeobecně povaţován výše zmíněný článek McCullocha – Pittse, 

ve kterém autoři navrhli základní, velmi zjednodušený model neuronu. 

Schopnost neuronových sítí modelovat vícerozměrné problémy, aniţ by se vytvářely 

předpokládané sloţité závislosti mezi vstupními proměnnými, je hlavní výhodou oproti 

klasickým statistickým metodám. Kromě toho, neuronové sítě dokáţí extrahovat i implicitní 

nelineární vztahy u vstupních proměnných z tréninkových dat skrze proces učení. 

2.2.4 Proces učení 

Pro většinu pracovních úseků neuronových sítí je charakteristická schopnost učení, 

tj. adaptace jejich vlastností podle vnějších okolností, předkládaných vzorů a podle kladených 

poţadavků. Učení se děje podle jistých zákonitostí (někdy téţ algoritmu – v anglické 

literatuře je uţíván téţ termín learning law). Funkce učení charakterizuje proces nastavení 

(adaptace) sítě i jejích výkonných prvků podle poţadovaných vztahů mezi vstupními 

a výstupními signály sítě. Změny ve výkonných prvcích jsou obvykle uskutečňovány 

prostřednictvím váhových koeficientů jednotlivých vstupních signálů na ně působících. Navíc 

učení je bezprostředně spjato s pamětí, neboť pro uchování naučených zákonitostí je třeba 

paměť. Bez ní tedy nelze ţádný proces učení uskutečnit, avšak proces učení není moţno na ni 

redukovat. 

Jednotlivé postupy a paradigmata učení lze rozlišovat podle několika hledisek. 

1. Prvním hlediskem je, zda předmětem učení jsou jednotlivá fakta, stimuly, nebo zda 

jsou to téţ vztahy mezi nimi a poznatky o nich platící. Podle toho můţeme v zásadě 

rozlišit dvě základní paradigmata učení: 

 Učení neasociativní, při němţ je organismu předkládán jednou či opakovaně jistý 

jednoduchý stimulus, nebo skupina stimulů bez uvaţování jejich vzájemných 
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souvislostí. Úkolem organismu je pak zachovat vhodné z těchto stimulů ve své 

paměti a podle potřeby si je umět vybavit (většinou opakovaně). 

 Učení asociativní, při němţ cílem učení je extrakce vztahu existujících mezi 

daným stimulem a stimulem jiným (nebo jejich celou skupinou), nebo mezi 

skupinou stimulů navzájem, případně mezi stimuly a chováním organismu. 

2. Dalším významným rozlišovacím hlediskem je, zda se učící organismus učí sám, 

bez cizí pomoci, nebo zda k tomu pouţívá vnější asistenci. Podle toho rozlišujeme: 

 učení bez učitele, 

 učení s učitelem. 

Oba tyto druhy učení jsou široce pouţívány, a to jak při učení ţivých tvorů, tak při 

učení umělých neuronových sítí a neuropočítačů na nich zaloţených. Někde mezi 

oběma uvedenými způsoby učení stojí hodnocené (známkované) učení, u něhoţ učící 

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

výsledky procesu učení jsou průběţně hodnoceny (známkovány) tak, aby proces učení 

vedl k ţádoucímu cíli. Hecht-Nielsen charakterizuje tyto způsoby učení jako dosud 

méně vhodné pro obecné aplikace a vidí jejich uţití spíše v oblasti řízení a oblasti 

optimalizačních úloh. Naopak někteří jiní autoři toto učení uvádí jako jeden 

ze základních typů učení a nazývá jej posilujícím učením. 

 

Neuronové sítě se obecně mohou učit změnou vhodného souboru svých parametrů. 

U umělých neuronových sítí to obvykle bývá změnou přenosových funkcí a synaptických 

vah, prahových funkcí apod. V úvahu přichází i změna počtu výkonných prvků sítě a její 

konfigurace. 

2.3 Matematický model neuronové sítě 

Podkapitola 2.3 je věnována popisu základního stavebního prvku neuronové sítě – 

formálního neuronu, charakteristice základních přenosových funkcí a popisu umělých 

neuronových sítí. Při tvorbě podkapitoly 2.3 bylo čerpáno ze zdrojů [1] a [6]. 

2.3.1 Formální neuron 

Základní stavební jednotkou matematického modelu neuronové sítě je tzv. formální 

neuron. Ten je získán ze zjednodušeného biologického neuronu. Práce neuronu je pak také 

motivována svým biologickým vzorem. Schématická struktura formálního neuronu 

je znázorněna na obrázku 2.3.1. 
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Vzhledem k tomu, ţe se neuron a následně i neuronová síť v čase vyvíjí (parametry 

sítě, parametry učení, atp.), je při tvorbě jejich definic nutno pouţívat čas. Čas je totiţ jeden 

ze základních ukazatelů průběhu práce neuronové sítě. Časová kalkulace se zároveň dělí 

do diskrétních časových intervalů – na práci neuronové sítě je tedy nahlíţeno epizodicky. 

Aktuální čas (přítomnost) je označen symbolem t, následující časový interval symbolem 

t + 1 a předcházející časový interval symbolem t − 1. Vztahují-li se různé veličiny (např. 

wi,j nebo yi) k nějakému určitému času, je čas značen formou horního indexu, tj. (wi,j)
t
 resp. 

(yi)
t
. 

 

Obr. 2.3.1 Schématické znázornění formálního neuronu [1] 

 

Formální neuron (dále jen neuron) má n obecně reálných vstupu x1,…, xn, 

reprezentujících dendrity. Vstupy jsou ohodnoceny taktéţ obecně reálnými synaptickými 

váhami w1,…, wn, jeţ určují jejich propustnost. Ve shodě s neurofyziologickou motivací 

uvedenou v podkapitole 2.2 jsou obvykle uvaţovány téţ záporné synaptické váhy. Tím je pak 

vyjádřen inhibiční charakter vah. Váţená suma vstupních hodnot je často sniţovaná o práh 

neuronu (bias) Ө. Práh však muţe také vstupovat jako proměnná aţ do přenosové funkce – 

viz dále. Model práce celého neuronu s obecněji pojatým vlivem prahové hodnoty uvádí vztah 

2.1: 

[4.1] 

 

kde   bývá označováno jako ξ a nazývá se vnitřním potenciálem neuronu. 

Právě hodnota vnitřního potenciálu ξ po dosaţení prahové hodnoty Ө indukuje 

po transformaci výstup (stav) daného neuronu y, čímţ je modelován elektrický impuls axonu. 
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Obecně nelineární transformace vnitřního potenciálu y = σ(ξ) při současném zohlednění 

prahové hodnoty Ө je dána aktivační (přenosovou) funkcí σ. Nejčastěji pouţívané aktivační 

funkce mají tvar a matematický předpis uvedený na obrázku 2.3.2. Pro zjednodušení zápisu 

a lepší představu je obrázek 2.3.2 vytvořen tak, ţe Ө = 0. 

 

 

 

Obr. 2.3.2 Nejčastěji používané aktivační funkce [1] 

 

Přenosové funkce jsou obecně dvojího typu: 

 Funkce σ typu LTF (linear threshold, resp. transfer function) 

 Funkce σ typu SAF (sigmoidal semilinear activation function) 

První typ je ovšem moţno chápat jako zvláštní (limitní) případ přenosových funkcí druhého 

typu. 

2.3.2 „Alternativní“ neurony 

Výše popsaný formální neuron je typický pro tzv. dopřednou síť. Existují však i jiné 

typy sítí, jejichţ jednotky se obvykle nenazývají neurony, ale lokální, či semilokální jednotky. 

Ty mají úplně jinou přenosovou funkci neţ formální neuron uvedený výše. Přenosová funkce 

u lokálních jednotek vypočte v prvním kroku vzdálenost vstupu od středu určeného parametry 
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lokální jednotky a v kroku druhém transformuje nejčastěji Gaussovou funkcí (obecně 

nelineární funkcí) tuto vzdálenost na hodnotu výstupní. Lokální jednotky jsou základem 

například pro RBF neuronové sítě, které jsou popsány v následujících podkapitolách. V těchto 

sítích jsou lokální jednotky „skryty“ ve střední části sítě. 

Ze zevrubného popisu lokální jednotky vyplývá, ţe jednotky se chovají v jistém 

smyslu duálně k perceptronům. Zatímco perceptron globálně rozděluje vstupní prostor na dva 

podprostory, lokální jednotky mají relevantní výstup lokalizován do okolí bodu určeného 

svými parametry. 

2.3.3 Umělá neuronová síť 

Umělá neuronová síť se skládá z formálních neuronů vzájemně propojených tak, 

ţe výstup neuronu je zároveň vstupem obecně více jiných neuronů. Počet neuronů a jejich 

vzájemné propojení v síti určuje architekturu neuronové sítě. Z hlediska vyuţití rozlišujeme 

v síti vstupní, pracovní (skryté, mezilehlé) a výstupní neurony. Stavy všech neuronů v síti 

určují stav neuronové sítě a synaptické váhy všech spojů představují konfiguraci neuronové 

sítě. 

Neuronovou síť lze chápat jako naučitelné zobrazení – funkci. Někteří autoři 

definují neuronovou síť jako uspořádanou trojici (N, V, w) se dvěma mnoţinami N, V a funkcí 

w. N označuje mnoţinu neuronů, V uspořádanou mnoţinu {(i, j)|i z N, j z N}, jejíţ prvky 

se nazývají spojení (synapse) neuronu i s neuronem j, a funkce w: V → R definuje synaptické 

váhy w ((i, j)); krátce se označují symbolem wi,j. Pro neexistující spojení od neuronu 

i k neuronu j se váha wi,j buď nedefinuje, nebo je definovaná jako wi,j = 0. Váhy souhrnně lze 

reprezentovat čtvercovou maticí nazývanou maticí sousednosti. 

Neuronovou síť lze také interpretovat jako orientovaný graf, kde neurony jsou 

reprezentovány vrcholy grafu a spoje mezi neurony realizují hrany grafu. 

2.4 Postavení neuronových sítí v informatice 

Při tvorbě podkapitoly 2.4 bylo především čerpáno ze zdrojů [1], [3] a [6]. Kaţdý 

počítač lze chápat jako zařízení, které zobrazuje mnoţinu vstupních dat (například koeficienty 

lineární soustavy rovnic nebo nerovnic) na mnoţinu dat jiných (například řešení této 

soustavy). Nebudou-li na takto pracující počítač kladeny další zuţující podmínky, 

lze konstatovat, ţe i nervový systém individuálního ţivočicha je jakýmsi prototypem (kaţdý 

je jiný) počítače, a mnohou duševní činnost či vegetativní aktivitu ţivočicha lze povaţovat 

za realizaci jakéhosi výpočtu. Mezi těmito dvěma paralelními světy „ţivých počítačů“ 
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a „klasických počítačů“ existují však zásadní rozdíly. Sumarizaci těch z nich, o nichţ se lze 

domnívat, ţe mají vztah k principu jejich činností, uvádí tabulka 2.4.1. 

 

Tab. 2.4.1 – Sumarizace rozdílů práce počítačů a nervových sítí [6] 

Počítač Nervová soustava 

Existence centrálního procesoru provádějícího 

veškerou činnost. 

Centrální procesor nebyl v nervových tkáních 

dosud objeven a nic nepotvrzuje jeho existenci. 

Nízká paralelizace, výjimečně více procesorů 

(≤ 1000) komunikujících mezi sebou. 

Velmi vysoký počet jednodušších (z hlediska 

přenosu informace) procesorů-neuronů (≈ 1012), 

velmi vysoká hustota propojení mezi nimi (103 

pro kaţdý neuron). 

Přesná znalost způsobu vyhodnocení 

a zpracování informace (stroje typu RAM – 

Random Access Machine, RASP – Random 

Access Stored Program, Turingův stroj). 

Velmi matná představa o činnosti jednotlivých 

elementů, téměř ţádná představa o způsobu 

komunikace mezi elementy. 

Nutnost detailní algoritmizace výpočtu, 

podloţená hlubokým teoretickým pozadím (např. 

nutnost existence poznatků lineární algebry 

pro řešení soustav lineárních rovnic). 

Zdá se, ţe schopnost vyhodnocování různých 

situací je integrální vlastností nervových 

systému bez potřeby pochopení a uvědomění 

si způsobu zpracování informace. 

 

Velmi vysoká rychlost početních elementárních 

operací (dnes ≈ 3 GHz). 
Pomalý přenos informace (řádu milisekund). 

Přesně definovaná architektura procesoru. 

Velký počet lokálních elementu vzájemně 

propojených, s velkou variabilitou hustoty 

a způsobu spojení. 

 

Obdobné schéma (tabulka 2.4.2), zobrazuje paralelu mezi umělou neuronovou sítí 

a mozkem. 

 

Tab. 2.4.2 – Kvantitativní a kvalitativní srovnání mezi mozkem a počítačem [6] 

 Počítač Mozek 

Počet výpočetních jednotek ≈ 109 ≈ 1011 

Typ výpočetní jednotky tranzistory neurony 

Typ počítání zpravidla sériové masivně paralelní 

Ukládání dat adresované asociativní 

Reakční doba ≈ 10-9s ≈ 10-3s 

Teoretické zařazení případu ≈ 1018s-1 ≈ 1013s-1 

Skutečné zařazení případu ≈ 1010s-1 ≈ 1012s-1 

 

Rozdíly uvedené v tabulce 2.4.2 zdůvodňují názor, ţe schopnosti ţivých organismů 

efektivně zpracovávat informace ze svého okolí (v mnohých ohledech a případech výrazně 
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efektivněji neţ nejvýkonnější počítače) jsou dány především způsobem komunikace mezi 

jednotlivými neurony a ţe tyto neurony lze povaţovat za jakési elementární, principem 

shodné stavební kameny nervových center. 

Dá se očekávat, ţe analýza struktur, které jsou velmi jednoduchým modelem 

nervových center ţivočichů (na základě dosud známých poznatku z oblasti anatomie, 

biochemie a neurologie), můţe být přínosem jak pro výzkum ţivých organismů, tak i opačně 

– pro výzkum a implementaci nových typů vysoce paralelních počítačových architektur, které 

umoţní řešit problémy, pro které na počítačích odvozených od principu Turingova stroje 

neexistuje efektivní algoritmizace. 

Jak uvádí například StatSoft [13] technologii neuronových sítí lze pouţít prakticky 

v kaţdé situaci, v níţ je cílem nalezení neznámé proměnné nebo vlastnosti na základě 

známých pozorování nebo naměřených hodnot (tzn. v nejrůznějších typech regresí, klasifikací 

a časových řad), je-li k dispozici dostatečné mnoţství „historických“ dat a existují-li mezi 

nimi objektivní vztahy nebo mnoţina vztahů (neuronové sítě jsou relativně tolerantní 

k šumovým jevům). 

Následující výčet shrnuje odlišnosti v práci neuronových sítí a klasických nástrojů 

pro řešení reálných problémů. Bylo by nesprávné neuronové sítě charakterizovat pouze 

v pozitivním slova smyslu, proto je na tomto místě ke kaţdé pozitivní vlastnosti neuronové 

sítě uvedena i vlastnost negativní. 

 Neuronové sítě vs. symbolické metody 

+ Vhodnější nástroj pro numerické atributy 

− Nalezené znalosti jsou obtíţně interpretovatelné 

 Neuronové sítě vs. expertní systémy 

+ Relativně snadná tvorba expertního systému 

+ Moţnost práce s neurčitostí 

− Báze znalostí není oddělená od inferenčního mechanismu 

− Obtíţné vysvětlování práce systému, netransparentnost 

 Neuronové sítě vs. „klasický“ počítač 

+ Moţnost fungovat i při částečném poškození 

+ Schopnost učit se 

− Není oddělená paměť a procesor 

− Uloţená informace není lokalizovatelná 
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Pro názornost je v následující tabulce 2.4.3 uvedeno také porovnání vlastností 

konvenčního digitálního a neuronového zpracování signálů. 

 

Tab. 2.4.3 - Porovnání vlastností konvenčních počítačů a počítačů pro umělé neuronové sítě [3] 

Vlastnost Digitální počítač Zpracování neuronovou sítí 

Způsob 

zpracování 
Programy s postupně vykonávanými instrukcemi. 

Paralelní programy s poměrně malým 

počtem kroků. 

Uložení 

vědomostí 

Statické mnoţství vědomostí je uloţeno v adresovaných 

částech paměti. Nové informace přepisují staré informace. 

Informace jsou uloţeny ve spojích 

neuronů. Vědomosti jsou adaptované 

změnou spojovacích vazeb (především 

vah). 

Řízení 

zpracování 

Centrální procesorová jednotka monitoruje celou činnost 

a má za úkol odhadnout celkovou informaci, moţnost 

vytvoření „zácpy“ – přetíţení počítače zpracováváním 

programu a kritických bodů ztroskotání. 

Ţádné řízení ani monitorování činnosti 

neuronů. Výstup neuronů je jedinou 

informací o moţné funkci – o vnitřních 

vazbách v okolí neuronu. 

Odolnost vůči 

poruchám 

Odstranění některých zpracovávaných sloţek vede 

k poruše. Zkomolení adresy vede k chybě. 

Reprezentace vědomostí (informací) je 

rozloţena na mnoţství neuronů a jejich 

vzájemných propojení. Distribuované 

adresování. 

Tolerantnost Netolerantní k poruchám. Tolerantní k poruchám. 

 

2.5 Popis vybraných funkcí, nástrojů a algoritmů zmiňovaných v diplomové 

práci 

V podkapitole 2.5 budou blíţe popsány vybrané funkce, algoritmy a nástroje 

umělých neuronových sítí, jeţ jsou zmiňovány v předloţené práci. Při tvorbě podkapitoly 

2.5 bylo především čerpáno ze zdrojů [1], [14], [17] a [18]. 

2.5.1 Neuronové sítě typu RBF 

Tato kapitola se zabývá neuronovou sítí typu RBF, která se řadí mezi dopředné 

neuronové sítě s jednou skrytou vrstvou obsahující lokální jednotky.  

Začátkem 80. let se v části numerické matematiky zabývající se interpolací 

a aproximací dat, začaly studovat radiálně bazické funkce (RBF) jako jeden z nových způsobů 

řešení aproximačních problémů. První, kdo navrhl vyuţít radiálně bazické funkce (RBF) 

pro vytvoření nového modelu umělých neuronových sítí, byly Broomhead a Lowe v roce 
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1988. Další podstatný podíl na rozvoji RBF sítí měly práce Moody-ho a Darken-a, Poggi-ho 

a Girosi-ho. 

Neuronová síť typu RBF je třívrstvou neuronovou sítí. Vstupní vrstva neuronů 

slouţí k přenosu vstupních hodnot. Druhá vrstva, označena jako skrytá vrstva, se skládá 

z RBF jednotek. Tyto jednotky realizují jednotlivé radiálně bazické funkce (RBF). Třetí 

vrstva je výstupní a je většinou lineární. 

Aby síť správně fungovala, musí být plně propojeny všechny neurony ve všech 

vrstvách. Čili neurony sousedících vrstev by měly být mezi sebou vzájemně propojeny tak, 

ţe výstup jednoho neuronu z předchozí vrstvy je distribuován do vstupů neuronů následující 

vrstvy. 

Neuronová síť typu RBF vyuţívá jako aktivační funkci radiálně bazickou funkci 

RBF a je zaloţena na učení s učitelem. Takto vymezené neuronové sítě jsou z pohledu 

aproximace přirozené, jelikoţ aproximujeme funkcemi, které ovlivňují výslednou funkci jen 

v okolí centra příslušného RBF neuronu a ne v celém rozsahu funkce. Z pohledu klasifikace 

je pouţití RBF sítě taktéţ vhodné, protoţe ve většině případů náleţí určitá skupina vstupních 

vektorů do jedné z tříd, které jsou za pomocí této neuronové sítě hledány. 

Učení neuronové sítě RBF probíhá ve dvou fázích. V první fázi dochází k určení 

počtu RBF center a nalezení jejich nejvhodnějších pozic. V druhé fázi dochází k určení 

poloměrů center, nastavení vah mezi skrytou a výstupní vrstvou a určení strmosti RBF. 

2.5.2 Backpropagation 

Backpropagation - algoritmus zpětného šíření  neboli Sítě se zpětným šířením 

chyby.  Algoritmus zpětného šíření chyby je nejdůleţitějším a nejpouţívanějším algoritmem 

pro učení sítí. Základem je vrstvená síť, kde nejsou žádné zpětné vazby. Chyba se šíří zpětně 

přes všechny vrstvy k první vrstvě, ale je zapotřebí znát vstupní a výstupní dvojici hodnot. 

Pro přenosovou funkci se u těchto sítí opět pouţívá sigmoida a hyperbolický tangens.  

Učení podle tohoto algoritmu probíhá ve třech fázích.  

 V první fázi je neuronové síti předloţeno zadání. Na toto zadání reagují neurony 

jednotlivých vrstev sítě, postupně od vstupní vrstvy aţ po výstupní. Jakmile síť 

předloţí výstupní hodnoty, je moţné zjistit chybu výstupu.  

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

Chybu neuronů ve skryté vrstvě určuje součet chyb neuronů následující vrstvy 
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vynásobených odpovídajícími vahami. U vstupní vrstvy není třeba chybu zvaţovat, 

neboť vstupní vrstva pouze distribuuje vstupní hodnoty.  

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

váhy adaptovat.  

 

Realizace výpočtu chyby a nastavení vah se provádí připojením další části sítě 

k dané síti tak, aby umoţnila šíření informace od výstupu ke vstupu. Při provozu se pak tato 

část sítě musí odpojit (pokud se nejedná o stále se učící síť). Další způsob je realizace sítě 

na počítači, kdy se obvykle provádí výpočet změny vah mimo síť. Programy tak vypočtou 

nové koeficienty, které se poté u sítě nastaví. 

Učící cyklus je tvořen jednotlivými iteracemi popsanými výše. Kaţdý vzor je během 

cyklu předloţen síti právě jednou. Zkušenosti ukazují, ţe v případě, kdy jsou trénovací vzory 

navzájem nezávislé, není vhodné, jak jiţ bylo řečeno, vzory předkládat ve stále stejném 

pořadí.  V opakujících se sekvencích by totiţ síť mohla nacházet neţádoucí závislosti 

a následně generovat chybu. 

Backpropagation má však i několik nepříjemných vlastností. Především 

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

komplexní, tedy má mnoho lokálních minim. Gradientní metoda, na jejímţ principu je učící 

algoritmus zaloţen, vede vţdy pouze do nejbliţšího minima, které nemusí být globální.  

Druhým problémem je mnoţství učících parametrů, které nejsou algoritmem určeny, 

a přitom na nich závisí úspěšná konvergence chybové funkce. Nevhodné nastavení těchto 

parametrů můţe značně ovlivnit neúspěšnost učení. 

Metoda konverguje relativně pomalu, zejména pro velké váhy, kde jsou změny 

sigmoidy velmi malé. Princip šíření chyby a signálu v neuronové síti typu backpropagation 

je demonstrován na obrázku 2.5.1. 
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Obr. 2.5.1 Metoda back-propagation error. Plné šipky ukazují směr šíření signálu, 

zatímco čárkované směr šíření chyby. [17] 

 

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

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

Jiné vylepšení spočívá ve změně délky kroku . Další vylepšení můţe být 

v dynamické změně strmosti  aktivační funkce; na začátku učení sítě se pouţívá pozvolnější 

aktivační funkce s menším , ke konci učení se pak její strmost zvyšováním  zvětšuje. 

Backpropagation však není algoritmem, který pouţívá pro učení sítí příroda. Jeho 

výpočet je sice lokální, ale lokálnost je pro biologickou implementaci podmínkou nutnou, 

nikoliv však postačující. Problém spočívá v obousměrnosti spojů, kdy se po nich zpětně šíří 

chyba. Reálné axony nejsou v ţádném případě obousměrné. 

2.5.3 Gray model – šedý model 

Během posledních dvou desetiletí byla teorie šedých systémů rychle rozvíjena 

a upoutala pozornost mnoha výzkumníků. Teorie šedých modelů je interdisciplinární 

vědeckou oblastí, která byla poprvé představena v 80. letech dvacátého století (Deng 1982). 

Šedé modely bývají aplikovány v oblasti sociálních, ekonomických, finančních, dopravních, 

vojenských a dalších systémů. Od té doby se tato teorie stala velmi populární především díky 

schopnosti vypořádat se se systémy, které mají částečně neznámé parametry. Jakoţto 

nadřazené konvenčním statistickým modelům, šedé modely vyţadují pro odhad chování 

neznámých systémů pouze omezené mnoţství vstupních dat (Deng, 1989). 
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Šedé modely umělých neuronových sítí slouţí k predikci budoucích hodnot 

časových řad pouze na základě co moţná nejnovějších údajů, tedy údajů, které jsou svým 

časovým zařazením nejblíţe předpovídaným hodnotám. Předpokládá se, ţe všechny datové 

hodnoty, které se pouţívají u šedých modelů, jsou pozitivní a vzorkovací frekvence časových 

řad je neměnná. V teorii šedých systémů, model GM (n, m) označuje šedý model, kde n je 

pořadí diferenční rovnice a m je počet proměnných. Přestoţe mohou být pro stanovení 

predikcí uváděny různé typy šedých modelů, většina předchozích badatelů zaměřila svou 

pozornost na GM (1, 1) modely. Zaměření na šedé modely typu GM (1, 1) vychází z jejich 

výpočetní účinnosti. Je třeba poznamenat, ţe v aplikacích, jeţ probíhají v reálném čase, 

je výpočetní zátěţ hned po výkonu nejdůleţitějším parametrem. Šedý model typu GM (1, 1) 

je v literatuře nejrozšířenějším typem šedých modelů a je označován jako „Šedý model 

prvního řádu jedné proměnné “. 
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3 APLIKACE NEURONOVÝCH SÍTÍ V LETECKÉ DOPRAVĚ 

Příkladů vyuţití umělých neuronových sítí, jakoţto nekonvenčního nástroje 

optimalizace chování systémů a procesů, lze v oblasti letectví najít celé spektrum. Jedná 

se například o aplikace v oblasti provozu letecké techniky, aplikace v oblasti bezpečnosti 

leteckého provozu a v neposlední řadě také aplikace v oblasti provozně-ekonomické. 

V jednotlivých podkapitolách kapitoly 3 budou popsány vybrané aplikace umělých 

neuronových sítí při řešení rozličných problémů řízení, predikce či optimalizace a dalších 

aplikací v letecké dopravě. Je však nutno předem upozornit, ţe cílem níţe uvedeného popisu 

není detailní popis jednotlivých aplikací a zkoumání dosaţených výsledků. Především jde 

o to, upozornit na různorodost vyuţívání umělých neuronových sítí při řešení praktických 

problémů letecké dopravy.  

 

Vybrané oblasti aplikace neuronových sítí:  

1. provozování letecké techniky,  

2. bezpečnost letecké dopravy, 

3. obchodně-provozní činnost v letecké dopravě, 

4. údrţba letecké techniky, 

5. zabezpečovací letecká technika. 

 

3.1 Provozování letecké techniky 

Při tvorbě podkapitoly 3.1 bylo čerpáno ze zdroje [7]. 

3.1.1 Úvod do aplikace 

První aplikace se zabývá moţností vyuţití umělých neuronových sítí pro odhad 

spotřeby leteckých pohonných hmot. Natrénovaná síť by měla být schopna s dostatečnou 

přesností a efektivností odhadnout spotřebu paliva pro daný let zpravidla ve všech etapách, 

ze kterých se kaţdý let skládá. 

Nespornou výhodou přístupu zaloţeného na neuronových sítích je, ţe není zapotřebí 

rozsáhlé analýzy provozu letadla (např. testování v aerodynamickém tunelu apod.), jako tomu 

je u stávajících modelů, pouţívaných v letecké simulaci.  
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3.1.2 Vstupní údaje 

Mnoţinu vstupních parametrů neuronové sítě tvoří údaje převzaté z letové příručky 

daného letounu. Mezi tyto parametry patří aktuální hmotnost letounu v jednotlivých fázích 

letu, podmínky mezinárodní standardní atmosféry MSA (ISA), Machovo číslo (rychlost 

letounu) a letová hladina (nadmořská výška). Patřičné vstupní parametry z mnoţiny vstupních 

parametrů jsou podle potřeby přiřazeny jednotlivým fázím letu, ze kterých se samotný let 

skládá. Toto přiřazení je znázorněno v tabulce 3.1.1.  

 

Tab. 3.1.1 – Přehled vstupních parametrů [7] 

Fáze letu Vstupní parametry 

Vzlet a odpoutání 
- Hmotnost letounu [tuny] 

- Podmínky MSA 

Stoupání do cestovní hladiny 

- Hmotnost letounu [tuny] 

- Podmínky MSA (rozdíl teplot) 

- Machovo číslo - rychlost 

- Počáteční/cílová nadmořská 

výška [1000ft] 

Let v cestovní hladině 

- Hmotnost letounu [tuny] 

- Machovo číslo - rychlost 

- Cestovní hladina [1000ft] 

 

Klesání 

- Hmotnost letounu [tuny] 

- Podmínky MSA 

- Machovo číslo - rychlost 

- Nadmořská výška letiště [1000ft] 

 

Pro jednotlivé fáze letu jsou vytvořeny samostatné neuronové sítě, které na základě 

daných algoritmů a přiřazení vhodných vstupních parametrů, vytváří odhad průměrné 

spotřeby paliva během jednotlivých fází letu. 

K základním čtyřem fázím letu, jeţ jsou uvedeny ve zmíněné tabulce, náleţí ještě 

další dvě fáze a to spuštění motorů a pojíţdění před letem a dále následné pojíţdění letounu 

po přistání aţ po vypnutí motorů. Pro uvedené reţimy není vyuţití umělých neuronových sítí 

nezbytné, jelikoţ tyto reţimy (fáze) vykazují téměř lineární charakteristiky a na základě 

předpokládané doby pojíţdění lze poměrně snadno průměrnou spotřebu paliva určit. 
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3.1.3 Architektura a proces učení neuronové sítě 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozích odstavcích, pro kaţdý jednotlivý segment (fázi) 

letu je vytvořena samostatná neuronová síť, která je trénována a posléze testována pomocí 

známých parametrů daného letounu, získaných z letové příručky konkrétního typu letounu. 

O které parametry se jedná, bylo uvedeno v předchozí podkapitole. Pro trénování 

neuronových sítí bylo vyuţito výše popsaného Levenberg-Marquardtova algoritmu. 

Architektury neuronových sítí pro dílčí fáze letu jsou velmi podobné. K modelování 

byly vyuţity třívrstvé dopředné (tok dat směřuje od vstupu na výstup) sítě. V první (vstupní) 

a druhé (skryté) vrstvě je umístěno osm neuronů a ve třetí (výstupní) vrstvě je neuron pouze 

jeden. V první vrstvě je pouţita logaritmicko-sigmoidální přenosová (aktivační) funkce, 

ve druhé vrstvě je pouţita tangenciálně-sigmoidální přenosová funkce a ve třetí vrstvě 

je vyuţito lineární přenosové funkce. Tvary jednotlivých funkcí byly popsány v předchozí 

kapitole. 

Ukázka třívrstvé sítě pro odhad spotřeby paliva během fáze stoupání letounu 

do patřičné letové hladiny je zobrazena na obrázku 3.1.1. 

 

Obr. 3.1.1 Architektura neuronové sítě pro odhad spotřeby paliva během fáze stoupání letounu do letové hladiny 

[7]; Target Altitude – cílová výška, Mach – Machovo číslo, Initial Weight – počáteční hmotnost, ISA Cond. – 

podmínky mezinárodní standardní atmosféry, Fuel burn – spotřebované palivo, f1 – log-sigmoitd transfer 
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function – f1 – logaritmicko-sigmoidální přenosová funkce, f2 – tansigmoid transfer function  – tangenciálně-

sigmoidální přenosová funkce, f3 – purelin transfer function – lineární přenosová funkce.  

3.1.4 Výstupní údaje 

Výstupem řešení dané problematiky je údaj o předpokládané spotřebě paliva během 

různých fází letu daného letounu. Dále je moţné během fází stoupaní a klesání určit délku 

těchto reţimů viz tabulka 3.1.2.  

Za účelem získání přehledu o celkovém předpokládaném mnoţství paliva, 

potřebném pro daný let, by bylo potřeba ještě připočíst palivo pro zbývající dvě fáze letu, 

kde spotřeba není modelována umělou neuronovou sítí a dále patřičné rezervy pohonných 

hmot, stanovené dle předpisu L 6/I, ustanovení 4.3.6.  

 
Tab. 3.1.2 – Přehled výstupních parametrů [7] 

Fáze letu Výstupní parametry 

Vzlet a odpoutání - Spotřeba paliva [kg/min] 

Stoupání do cestovní hladiny 
- Spotřebované palivo [kg] 

- Délka stoupání [NM] 

Let v cestovní hladině - Spotřebované palivo [kg/NM] 

Klesání 
- Spotřebované palivo [kg] 

- Délka klesání [NM] 

 

Neméně významným výstupem řešení této problematiky je určitě také zhodnocení 

patřičné uţitečnosti tohoto přístupu při odhadu spotřeby paliva letadel. Jak ukazují údaje 

v tabulce 3.1.3, kde je zobrazeno procentuální vyjádření chyb jednotlivých údajů ve srovnání 

s údaji, známými z letové příručky. Z výsledků vyplývá, ţe vyuţití neuronové sítě se jeví jako 

vhodná alternativa pro odhad spotřeby paliva, především pro svou komplexnost a schopnost 

řešit problémy zatíţené značnou nelineárností (jako v tomto případě) a v neposlední řadě také 

pro svou přijatelnou přesnost. 

 

Tab. 3.1.3 – Přehled chyb pro jednotlivé fáze letu při použití neuronových sítí [7] 

Fáze letu 
Průměrná chyba 

[%] 

Standardní 

odchylka [%] 

Nulová hypotéza 

(t-test s 1% 

pravděpodobností chyby) 

Stoupání do cestovní hladiny 

 Délka stoupání [NM] 

 Spotřeba paliva 

 

- -0,337 

- 1,026 

 

- 0,305 

- 0,190 

 

- Přijatelné 

- Přijatelné 

Let v cestovní hladině 

 Spotřeba paliva 

 

- -0,045 

 

- 0,028 

 

- Přijatelné 
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Klesání 

 Délka klesání [NM] 

 Spotřeba paliva 

 

- 0,910 

- 0,418 

 

- 1,86 

- 1,177 

 

- Přijatelné 

- Přijatelné 

 

3.2 Bezpečnost letecké dopravy 

Tvorba podkapitoly 3.2 vychází ze zdroje [8]. 

3.2.1 Úvod do aplikace 

Předvídání leteckých nehod, jako účinná metoda zvyšování úrovně bezpečnosti 

v letectví, můţe mít v následujících letech velký význam. Při předpokládaném nárůstu 

leteckého provozu na dvojnásobnou hodnotu současného stavu během následujících deseti let, 

by při aktuálním neměnném stupni nehodovosti přicházela v úvahu týdně jedna katastrofální 

letecká nehoda, coţ je určitě nepřijatelné. Proto jsou důleţité co moţná nejpřesnější predikce 

těchto neţádoucích událostí v leteckém provozu, které mohou napomoci k vyhledání 

nebezpečných činitelů v systému, zlepšení řízení, zavedení patřičných bezpečnostních 

opatření a tedy v konečném důsledku i zvýšení celkové bezpečnosti letecké dopravy. Tyto 

získané informace mohou být rovněţ uţitečné například v oblasti pojišťovnictví při stanovení 

vhodné výše pojistného pro letecké dopravce. 

Existuje mnoho faktorů, které mohou mít vliv na nehody v civilním letectví ve světě 

a jejich vzájemné vztahy jsou sloţité a nelineární. Pouţitím tradičních metod nelze přesně 

vyjádřit tuto sloţitost a nelineárnost a je obtíţné vytvářet přesné předpovědi (například 

regresní analýzou). Jako vhodný nástroj se jeví predikční metody zaloţené na bázi 

neuronových sítí, které budou popsány níţe.                                                                                                        

3.2.2 Vstupní údaje 

Mnoţinu vstupních údajů pro predikci nehodovosti letecké dopravy tvoří záznamy 

o leteckých nehodách v rámci civilního letectví po celém světě v letech 1990-2003 viz tabulka 

3.2.1. Data z let 1990-2001 jsou pouţita jako vzorky pro trénink (učení) sítě. Data o leteckých 

nehodách z let 2002-2003 jsou potom pouţita jako testovací vzorky. 

  

Tab. 3.2.1 – Globální statistiky leteckých nehod v rámci civilního letectví [8] 

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Počet 

nehod 
267 272 289 306 261 289 277 314 301 277 274 295 246 270 
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3.2.3 Architektura a proces učení neuronové sítě 

K řešení úlohy byla pouţita umělá neuronová síť typu RBF  (radiální bazická funkce 

– Radial Basis Function). Jelikoţ citovaný zdroj neuvádí dostatečně podrobné informace 

o konkrétní pouţité architektuře navrţené neuronové sítě typu RBF, bude níţe popsána 

obecná architektura této sítě. Obecnému (úvodnímu) popisu sítě typu RBF byl věnován 

prostor v kapitole úvodní. 

Jak jiţ bylo uvedeno v podkapitole 2.5.1, síť typu RBF můţe být vnímána jako 

třívrstvá neuronová síť, kde vstupní vrstva neuronů slouţí pouze k přenosu vstupních hodnot. 

Druhá (skrytá) vrstva se sestává z takzvaných RBF jednotek, které realizují jednotlivé radiální 

funkce. Radiální funkci si můţeme představit jako funkci určenou nějakým významným 

bodem – středem –, která pro argumenty se stejnou vzdáleností od tohoto středu dává stejné 

funkční hodnoty. V případě dvourozměrného vstupního prostoru pak mnoţiny se stejnou 

funkční hodnotou tvoří kruţnice, proto tedy hovoříme o radiálních funkcích. Třetí, výstupní 

vrstva je lineární. [8] 

Architektura pro sítě, zaloţené na radiální bazické funkci, je zobrazena na obrázku 

3.2.1. 
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Obr. 3.2.1 Architektura neuronové sítě založená na RBF [8]; the input layer – vstupní vrstva, the hidden layer – 

skrytá vrstva, the output layer – výstupní vrstva. 

 

Pro výběr vhodného typu neuronové sítě byly vytvořeny modely zaloţené 

na radiální bazické funkci (RBF – radial basis function), dále model vyuţívající strategii učení 

zpětného šíření chyby (BP – back propagation) a šedý model (GM – gray model), jejichţ 

principy byly popsány v podkapitole 2.5.  

Na základě získaných výsledků bylo zjištěno, ţe nejvyšší přesnost predikce letecké 

nehodovosti vykazuje model neuronové sítě, zaloţený na radiální bazické funkci. Pro globální 
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prognózu a analýzu nehod v oblasti civilního letectví byl tedy doporučen model neuronové 

sítě zaloţený na radiální bazické funkci (RBF). 

3.2.4 Výstupní údaje 

Výstupem řešení dané problematiky je prognóza počtu leteckých dopravních nehod 

v rámci civilní letecké dopravy v jednotlivých letech. Pro vhodné vyjádření vypovídající 

hodnoty získaných údajů a efektivnosti takto navrţené neuronové sítě, je moţné tyto údaje 

porovnat jednak se skutečností, a protoţe bylo při prognóze nehodovosti v letecké dopravě 

pouţito více metod, je vhodné demonstrovat úspěšnost RBF i s ostatními typy pouţitých sítí. 

Porovnání výsledků jednotlivých metod je provedeno v tabulce 3.2.2. 

  

Tab. 3.2.2 – Globální prognóza leteckých nehod v rámci civilního letectví v letech 2002-2003 [8] 

Rok 
Počet 

nehod 

Metoda RBF Metoda BP Metoda GM 

Prognóza dat 

(počet nehod) 

Zatížení 

chybou 

[%] 

Prognóza dat 

(počet nehod) 

Zatížení 

chybou 

[%] 

Prognóza dat 

(počet nehod) 

Zatížení 

chybou 

[%] 

2002 246 277,0000 12,60 286,6266 16,51 289,47 17,67 

2003 270 276,9941 2,59 283,8616 5,13 290,14 7,46 

 

Z tabulky 3.2.2 vyplývá, ţe nejvyšší zatíţení chybou vykazují predikované hodnoty 

počtů leteckých nehod prostřednictvím metody GM a to 17,67% pro rok 2002 a 7,46% 

pro rok 2003 oproti skutečným hodnotám. V prvním případě predikce prostřednictvím metody 

GM pro rok 2002 se hodnota procentuální chyby liší od hodnoty získané prostřednictvím 

metody RBF o 5,07%, ve druhém případě pak o 4,87% ve prospěch metody RBF. Predikce 

získané prostřednictvím metody BP uţ vykazují výrazně lepší výsledky oproti predikcím, 

získaným prostřednictvím metody GM. Nicméně, hodnoty získané prostřednictvím metody 

BP se stále poměrně výrazně odlišují od hodnot, jeţ byly získány prostřednictvím metody 

RBF. V prvním případě predikce prostřednictvím metody BP pro rok 2002 se hodnota 

procentuální chyby liší od hodnoty získané prostřednictvím metody RBF o 3,91%, ve druhém 

případě pak o 2,54%. V případě pouţití metody RBF byly predikované hodnoty počtů 

leteckých nehod zatíţeny procentuální chybou 12,6% v roce 2002 a 2,59% v roce 2003 oproti 

skutečným hodnotám. 

Výsledky tedy ukazují, ţe prognóza dat a jejich zatíţení chybou v případě algoritmů 

RBF (Radial basic function) sítě jsou lepší neţ u BP (Back propagation) modelů neuronových 

sítí. Přesnost prognózy prostřednictvím GM (Gray model) je nejhorší ze všech pouţitých 
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metod, proto vyuţití této metody při řešení dané problematiky není příliš vhodné. Dalším 

významným faktorem, jenţ ovlivňuje vhodnost výběru daného modelu, je určitě také jeho 

výpočetní rychlost. Autoři článku [12] uvádějí, ţe v případě řešeného problému je rychlost 

učení při pouţití modelu RBF nejvyšší. Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe jako nejvhodnější 

kandidát pro pouţití v oblasti predikcí počtů leteckých nehod, se jeví model umělé neuronové 

sítě typu RBF. 

3.3 Obchodně-provozní činnost v letecké dopravě 

Při tvorbě podkapitoly 3.3 bylo vycházeno ze zdroje [9]. 

3.3.1 Úvod do aplikace 

Při aplikaci neuronových sítí v obchodně-provozní oblasti letecké dopravy 

je vyuţito neuronové sítě za účelem podpory rozhodování specialistů marketingových 

oddělení, jeţ jsou součástí většiny leteckých společností, provozujících obchodní leteckou 

dopravu. Rozhodování se týká především rozdělení míst pro cestující na odlétajících spojích. 

Předmětem aplikace je predikce vhodné míry překnihování míst v případě, ţe společnost chce 

omezit počet neobsazených míst v odlétajících letadlech. Příčiny vzniku tohoto problému jsou 

prosté. Místa v letadlech byla zaknihována cestujícími, kteří se pak k samotnému odletu 

nedostavili.  

3.3.2 Vstupní údaje 

Mnoţina vstupních dat je tvořena skutečnými rezervačními údaji konkrétního letu 

linky, která je denně provozována společností Lufthansa na trati Řím – Frankfurt. Data byla 

shromaţďována po dobu 6 měsíců. Soubor dat obsahuje 16 stejně strukturovaných sbírek 

jednotlivých poloţek pro kaţdý den ve zmíněném období 6 měsíců. Kaţdá z těchto sbírek 

obsahuje informace o rezervacích pro 5 různých cestovních tříd u jednoho z 16 různých 

časových okamţiků před odpovídajícím dnem odletu. Samotný vstupní vektor X se skládá 

ze sedmi komponent (x1,…,x7), viz tabulka 3.3.1:  

 

Tab. 3.3.1 – Význam a rozsah jednotlivých komponent vstupního vektoru [9] 

x1 Den odletu 1 ≤ x1 ≤ 7 

x2 Počet dnů před odletem 1 ≤ x2 ≤ 90 

x3 Počet rezervovaných sedadel pro I. třídu 0 ≤ x3 ≤ 200 

x4 Počet rezervovaných sedadel pro II. třídu 0 ≤ x4 ≤ 200 

x5 Počet rezervovaných sedadel pro III. třídu 0 ≤ x5 ≤ 200 
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x6 Počet rezervovaných sedadel pro IV. třídu 0 ≤ x6 ≤ 200 

x7 Počet rezervovaných sedadel pro V. třídu 0 ≤ x7 ≤ 200 

 

3.3.3 Architektura a proces učení neuronové sítě 

Architektura umělé neuronové sítě, navrţené pro účely řešení problému predikce 

počtu překnihovaných míst v dopravních letounech je zobrazena na obrázku 3.3.1. Jedná 

se o rozšířenou architekturu standardní dopředné sítě typu counterpropagation, takzvanou 

„bdící“ (vigilant) dopřednou síť typu counterpropagation. Tato síť má v porovnání 

se standardní dopřednou sítí dvě zásadní odlišnosti. V první řadě je klasifikační vrstva, vedle 

standardních neuronů ucházejících se o aktivaci, rozšířena o určitý počet neuronů (na obrázku 

označeny dvojitými kruhy), které se zpočátku aktivačního výběrového řízení neúčastní, 

tj. váhy jejich synaptických vláken jsou rovny nule. Druhou odlišností od standardní dopředné 

sítě je přidání zvláštního členu, takzvané „bdící“ jednotky (the vigilance unit), která sleduje 

a vyhodnocuje kvalitu výstupů produkovaných sítí. Tato jednotka (neuron) přijímá informace 

z výstupních jednotek (poţadovaných i produkovaných) a ovlivňuje neurony původně 

neucházející se o aktivaci z klasifikační vrstvy (viz první popsaný rozdíl těchto sítí).  

 

Obr 3.3.1 Architektura „bdící“ dopředné neuronové sítě typu counterpropagation [9]; vigilance unit – „bdící“ 

jednotka. 

3.3.4 Výstupní údaje 

Poţadovaný výstupní vektor Y se skládá z 5 komponent (y1,…,y5), 

kde yj pro j z intervalu 1 ≤ j ≤ 5 představuje počet neodlétajících cestujících v cestovní třídě 
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j v den odletu. Síť následně vytváří výstupní vektor Y´ s yj´ , pro j z intervalu 1 ≤ j ≤ 5 

představující počet míst k překnihování pro cestovní třídu j x2 dnů před odletem. Různé 

hodnoty pro kaţdou třídu j společně s konkrétními časovými rámci před odletem (x2) jsou 

pouţity za účelem zohlednění různého chování neodlétajících cestujících (no-show) a dále 

zohlednění míry stornování rezervací pro jednotlivé třídy a dny, které připadají v úvahu 

do doby odletu. Z přibliţně 2500 datových sbírek, které byly k dispozici, je 2400 pouţito jako 

tréninkový soubor a zbývajících 100 jako testovací soubor. Naučená síť je také vyuţívána 

k vytváření predikcí obsazenosti míst k sezení cestujícími. 

Neuronová síť navrţená k řešení výše zmíněného problému je rozšířeným modelem 

dopředné sítě typu counterpropagation. Výsledky, získané z experimentů realizovaných 

s vyuţitím reálných rezervačních dat pro konkrétní let, ukazují, ţe navrţený model neuronové 

sítě dává lepší odezvu neţ standardní model dopředné sítě. Model neuronové sítě 

counterpropagation je zcela konkurenceschopný tradičním, ne-neuronovým metodám 

pouţitým k řešení problému predikce překnihování. Mezi tyto ne-neuronové metody patří 

například některé statistické metody, které jsou implementovány do nástrojů globálních 

distribučních systémů typu Amadeus a Galileo nebo nástroje vyuţívající odborných odhadů 

marketingových specialistů na základě jejich patřičných zkušeností (expertních odhadů). 

3.4 Údržba letecké techniky 

Při tvorbě podkapitoly 3.4 bylo vyuţito zdroje [10]. 

3.4.1 Úvod do aplikace 

Pohonné jednotky moderních dopravních letounů jsou velmi sloţitá zařízení. 

Poskytují letounům nezbytný tah, který jim umoţňuje samotný let a především na jejich 

spolehlivosti je závislá bezpečnost samotných letounů. Preventivní údrţba a nepřetrţité 

monitorování motorů, ať uţ během letu či v rámci předletových prohlídek, jsou základními 

opatřeními ke zvýšení jejich spolehlivosti a tedy i bezpečnosti letadla. 

Běţně existují různé regresní modely (například Weibullovy modely), kterými lze 

modelovat selhání leteckých motorů, nicméně rostoucí zájem se v poslední době přesouvá 

do oblasti neuronových sítí, které přesnost predikce (coţ je obecná výhoda umělých 

neuronových sítí) zvyšují. 
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3.4.2 Vstupní údaje 

Mnoţinu vstupních údajů tvoří data o selháních a poruchách 13 proudových motorů, 

které byly vyuţity k pohonu na 5 letounech typu Boeing 737, provozovaných ve východní 

oblasti Saudské Arábie. Data pocházejí ze sledovaného období 15 let provozu těchto letounů. 

Letouny typu Boeing 737 jsou poháněny dvěma proudovými motory, jedním na kaţdém 

křídle. V této oblasti je vysoká koncentrace prachu v ovzduší, který vede k erozi 

a následnému poškození motorů. Proto jsou data o poruchách motorů rozdělena do dvou 

kategorií. První kategorie obsahuje data o všeobecných poruchách motorů, způsobených 

různými příčinami. Druhá skupina obsahuje data o poruchách motorů, způsobených výhradně 

prachovou erozí.  

Doba do poruchy v hodinách (doba mezi výrobcem garantovanou ţivotností 

a okamţikem poruchy) je vstupem neuronové sítě a výstupem je poruchovost odpovídající 

této době. Pro přesné modelování obou případů poruchy (obecná porucha a erozní poškození) 

jsou časové vstupy dva. Jedním je doba do poruchy pro obecnou poruchu uvedená v tabulce 

3.4.1, druhým je doba do poruchy v případě prachové eroze uvedená v tabulce 3.4.2. 

 

Tab. 3.4.1 – Doby do poruchy pro jednotlivá pozorování v případě obecné poruchy [10] 

Pozorování 
Doba do 

poruchy [h] 
Pozorování 

Doba do 

poruchy [h] 
Pozorování 

Doba do 

poruchy [h] 
Pozorování 

Doba do 

poruchy [h] 

1 172.50 12 936.88 23 1408.13 34 1868.75 

2 607.50 13 996.25 24 1418.75 35 1908.13 

3 611.25 14 998.75 25 1489.38 36 1952.50 

4 633.13 15 1083.75 26 1559.38 37 1961.88 

5 676.25 16 1143.13 27 1568.75 38 1968.13 

6 776.25 17 1143.75 28 1585.63 39 1989.38 

7 971.25 18 1157.50 29 1638.75 40 2248.75 

8 800.00 19 1214.38 30 1644.38 41 2262.50 

9 835.63 20 1230.63 31 1721.21 42 2634.38 

10 883.75 21 1370.00 32 1790.00 43 2668.75 

11 906.88 22 1406.25 33 1826.25 44 3090.63 
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Tab. 3.4.2 – Doby do poruchy pro jednotlivá pozorování v případě erozní poruchy [10] 

Pozorování Doba do poruchy [h] 

1 172.5 

2 611.25 

3 776.25 

4 1083.73 

5 1408.13 

6 1721.25 

7 1868.75 

8 1968.13 

9 1989.38 

10 2248.75 

11 3090.63 

 

3.4.3 Model neuronové sítě 

Jak bylo uvedeno výše, vstupy navrţené neuronové sítě tvoří dva časové údaje 

pro dvě kategorie poruch, výstupem je poruchovost a samotná neuronová síť je tvořena 

dvěma neurony. Aktivační funkce pouţitá v analýze je sigmoidalní funkce (ϕ). Poruchovosti 

jsou predikovány pouţitím dopředné neuronové sítě. K trénování neuronové sítě bylo pouţito 

metody zpětného šíření (backpropagation) se zaměřením na minimalizaci celkové kvadratické 

chyby, kde za očekávanou hodnotu výstupu dosadíme aktuální poruchovost a za hodnotu 

dosaţeného výstupu dosadíme hodnotu dávanou ve výstupní vrstvě neuronové sítě. 

3.4.4 Výstupní údaje 

Výstupním údajem takto navrţené neuronové sítě je tedy informace o poruchovosti 

jednotlivých proudových motorů. Tato poruchovost odpovídá době do poruchy, která je dána 

časovým intervalem v hodinách mezi výrobcem garantovanou ţivotností motoru 

a okamţikem skutečné poruchy motoru. 

3.5 Zabezpečovací letecká technika 

Při tvorbě podkapitoly 3.5 bylo vyuţito zdroje [11]. 

3.5.1 Úvod do aplikace 

Neustálé zvyšování leteckého provozu v celosvětovém měřítku a z toho vyplývající 

růst přetíţení letišť patří k hlavním problémům v oblasti řízení letového provozu. K řešení 

této situace můţe být do jisté míry uţitečný model neuronové sítě navrţený v [11], jeţ slouţí 
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k predikci pozice letadla na letišti během vzletu nebo přistání. Stejný model lze také pouţít 

k předvídání pohybu a chování vozidel a jiných technických zařízení, která se vyskytují 

na pohybových plochách letiště. Predikce pomáhají dříve odhalit blíţící se kolize 

či nebezpečná sblíţení a umoţňují tak řídícím pracovníkům včas provést nápravná opatření. 

Systém vyuţívá seznamu souřadnic, vytvářeného letištním radarovým systémem a získává 

predikci budoucí pozice kaţdého pohybujícího se objektu. Je pouze nutné ukládat krátkou 

historii pozic kaţdého objektu za účelem provedení odhadu. Při nastavení algoritmu 

na předvídání kolizí s předstihem 20s je velikost průměrné chyby takového odhadu přibliţně 

srovnatelná s velikostí sledovaného letadla. K vyhodnocení navrţeného modelu byla vyuţita 

data mezinárodního letiště Chicago O´Hare, které bylo v letech 2001-2004 letištěm 

s nejvyšším počtem pohybů. 

3.5.2 Architektura a proces učení neuronové sítě 

Prezentovaná neuronová síť byla původně navrţena jako model typu „black-box“, 

který slouţí k vytváření odhadů budoucích souřadnic. Tyto odhady vycházejí ze skutečných 

souřadnic z krátké historie. K predikci pozice daného letounu či dopravních prostředků 

je vyuţito dvou odlišných přístupů:  

 Metoda X/Y – je dvakrát vyuţito stejné neuronové sítě, jednou ke stanovení budoucí 

souřadnice X (zeměpisná délka), podruhé ke stanovení Y (zeměpisná šířka), viz obrázek 

3.5.1. 

 

Obr. 3.5.1 – Metoda X/Y [11] 

 

 Metoda směr pohybu/vzdálenost – tento přístup je zaloţen na odhadu směru pohybu 

(bearing) a vzdálenosti (distance), kterou sledovaný objekt urazí. Budoucí pozice je pak 

vypočítaná pomocí trigonometrie, viz obrázek 3.5.2. 
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Obr. 3.5.2 – Metoda směr pohybu/vzdálenost [11] 

 

Z existujících typů neuronových sítí byla testována neuronová síť s klasickou 

strukturou „Multivrstvý Perceptron“ (Multi-Layer Perceptron – MLP). Důvodem jejího 

výběru je její efektivnost, snadná implementace v dalších aplikacích a dále poměrně dobrá 

přesnost v porovnání s ostatními neuronovými sítěmi. Struktura uvedeného modelu je shrnuta 

na obrázku 3.5.3. 

 

 

Obr. 3.5.3 – Struktura modelu založeného na bázi neuronové sítě [11]; 

Distances made – uražené vzdálenosti, Distances that will make – vzdálenosti, které budou uraženy. 

 

3.5.3 Vstupní údaje 

K odhadům souřadnic X, Y nebo aktuálního pohybu vyuţívá neuronová síť hodnoty 

souřadnic z 10 sekund staré historie. Jako vstup neuronové sítě můţe být vyuţito souřadnic 

absolutních a získané odhadované souřadnice jsou pak rovněţ absolutní. Pokusy bylo však 

zjištěno, ţe k dosaţení přesnějších odhadů vzdálenosti, kterou letoun uletí v budoucnosti, 

je výhodnější pouţít delta hodnoty (uletěná vzdálenost během posledních sekund). Budoucí 

souřadnice je pak vypočtena přidáním odhadované vzdálenosti k aktuální pozici.  
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Delta vstupy jsou získávány odečítáním souřadnic z radarového systému ve stopách. 

I kdyţ je perioda vzorkování 1 sekunda, tyto vstupy jsou ekvivalentní k rychlosti letadla, 

měřené v stopách za sekundu. 

V případě pouţití metody X/Y je vstupem neuronové sítě 10 po sobě jdoucích 

souřadnic dříve dosaţené polohy ve směru X nebo Y, které odpovídají času 10 sekund. 

Neuronová síť vyuţívající metody bearing/distance, vyţaduje k predikci polohy, kterou 

letadlo získá během následujících okamţiků, jako vstupy 10 předchozích reálných 

vzdáleností, jeţ letadlo uletělo. K měření těchto vzdáleností bývá například vyuţíváno měřičů 

vzdáleností DME (Distance Measurement Equipment). 

3.5.4 Výstupní údaje 

Výstupními údaji navrţené neuronové sítě jsou predikce vzdáleností, které letadlo 

uletí v následujících 5, 10, 15, 20 a 30 sekundách v X nebo Y směru. V následujících 

tabulkách jsou zobrazeny průměrné absolutní chyby (mean absolute error – MAE) a průměrné 

kvadratické chyby (mean square error – MSE) v predikcích pro jednotlivé metody v případě 

vyuţití dvou odlišných radarových systémů: 

 ASDE (Airport Surface Detection Equipment) – vyuţití především 

pro pozemní cíle (pojíţdějící letadla, pozemní dopravní prostředky 

apod.), 

 ASR (Airport Surveillance Radar) – vyuţití především pro přilétající 

a odlétající letadla. 

 

Tab. 3.5.1 – Chyby predikce metody X/Y [11] 

 ASDE Radar ASR Radar 

 MAE(ft) MSE(ft) MAE(ft) MSE(ft) 

5s 52.28 75.62 129.01 148.68 

10s 165.59 220.96 167.89 200.22 

15s 353.62 455.60 229.92 279.53 

20s 618.04 782.94 314.55 385.00 

25s 951.38 1198.83 429.19 523.20 

30s 1340.35 1692.11 561.62 680.13 

 MAE(m) MSE(m) MAE(m) MSE(m) 

5s 15.94 23.05 39.33 45.33 

10s 50.48 67.37 51.19 61.04 

15s 107.81 138.90 70.10 85.22 

20s 188.43 238.70 95.90 117.38 
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25s 290.05 365.50 130.85 159.51 

30s 408.64 515.89 171.23 207.36 

 

Tab. 3.5.2 – Chyby predikce metody Bearing/Distance [11] 

 ASDE Radar ASR Radar 

 MAE(ft) MSE(ft) MAE(ft) MSE(ft) 

5s 58.40 79.82 129.88 149.02 

10s 179.04 231.02 173.23 204.52 

15s 375.96 476.01 237.83 285.26 

20s 651.88 821.26 321.84 389.46 

25s 1001.93 1264.73 435.51 526.51 

30s 1410.45 1792.76 566.76 682.96 

 MAE(m) MSE(m) MAE(m) MSE(m) 

5s 17.80 24.34 39.60 45.43 

10s 54.59 70.43 52.81 62.35 

15s 114.62 145.13 72.51 86.97 

20s 198.74 250.38 98.12 118.74 

25s 305.47 385.59 132.78 160.52 

30s 430.02 546.57 172.79 208.22 

 

Oba přístupy vykazují podobné výsledky během přibliţovacích manévrů letadel, 

nicméně výsledky uvedené v předchozích tabulkách ukazují, ţe odhady vytvořené pomocí 

metody Bearing/Distance vykazujíc vyšší chybovost v případě odhadů, souvisejících 

s pozemními pohyby ať uţ letadel nebo jiné letecké techniky. 
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4 PRAKTICKÝ NÁVRH MODELU UMĚLÉ NEURONOVÉ 

SÍTĚ 

4.1 Úvod 

V práci uvedená praktická aplikace se zabývá návrhem a sestavením modelu umělé 

neuronové sítě, jejímţ úkolem je rozhodovat na základě učením získaných schopností 

o dodrţování doporučených výkonnostních parametrů daného letounu. Jedná 

se o výkonnostní parametry, jejichţ sledování a dodrţování bylo doporučeno výrobcem 

za účelem bezpečného provozování vybraného letounu za daných podmínek provozu. Z výše 

uvedeného vyplývá, ţe navrţený model neuronové sítě, by mohl slouţit jako jeden 

z mechanizmů pro vyhodnocování průběhu letu daného letounu, případně by také mohl 

vystupovat jako jeden z prvků varovného systému pilota tohoto vybraného letounu. 

Náplní čtvrté kapitoly bude tedy základní seznámení se softwarem, prostřednictvím 

kterého byla praktická aplikace řešena, a dále budou popsány tři experimenty, jeţ byly 

v rámci praktické aplikace provedeny.   

4.2 Přiblížení vývojového prostředí statistického software STATISTICA 9 

4.2.1 Úvod 

K sestavení modelu neuronové sítě, jenţ vychází z níţe popsaných vstupních 

parametrů a stanovených podmínek, bylo pouţito nástroje Neuronové sítě, jakoţto 

integrovaného doplňkového modulu komplexního statistického software STATISTICA 9. 

Statistický software STATISTICA 9 je produktem firmy StatSoft, u níţ byla Vysokou školou 

báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě zakoupena licence, opravňující pracovníky školy 

tento software vyuţívat pro potřeby výzkumu a tvorby závěrečných prací. 

4.2.2 Stručná charakteristika uživatelského rozhraní programu STATISTICA 9  

Jakmile je sestavena mnoţina vstupních dat, je moţné přistoupit ke spuštění 

statistického software STATISTICA 9. Software je schopen pracovat s velmi rozsáhlou 

mnoţinou různých formátů vstupních dat, včetně dat vytvořených prostřednictvím MS Excel, 

ve kterém byla vytvořena i data řešené praktické aplikace. Uţivatelské prostředí tohoto 

programu s popisem jednotlivých komponent je zobrazeno na následujícím obrázku 4.2.1. 
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Obr. 4.2.1 – Uživatelské prostředí programu STATISTICA 9 

 

 Základní nabídka – slouţí k ovládání samotného systému a zpřístupňuje všechny 

pracovní nástroje programu, 

 Panely nástrojů s tlačítky – umoţňují rychlejší zjednodušený přístup k některým 

příkazům a funkcím programu, 

 Panel analýz – zahrnuje tlačítko menu, které zpřístupňuje často pouţívané nástroje; 

dále jsou zde minimalizována okna všech spuštěných analýz, mezi kterými se lze 

přepínat, 

 Stavový řádek – zobrazuje stručnou nápovědu a základní informace o aktivním 

dokumentu; umoţňuje ovládat filtry či váhy, 

 Pracovní plocha s dokumentem – zobrazuje načtená data a umoţňuje jejich editaci, 

případně další úpravy podobně jako v MS Excel. 

 

Při prvním spuštění programu STATISTICA 9 uţivatele osloví úvodní dialogové 

okno, zobrazené na obrázku 4.2.2. Uţivateli umoţňuje výběr následujících činností, mezi něţ 
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patří například otevíraní různých datových souborů, případně lze otevřít některý z naposledy 

otevřených dokumentů apod. 

 

 

Obr. 4.2.2 – Uvítací dialogové okno programu STATISTICA 9 

 

Samotná vstupní data mohou být importována pěti různými způsoby: 

 Importem již uložených souborů různých formátů, 

 Připojením k databázi (např. Oracle, MS SQL Server, Sybase atd.), 

 Otevřením tabulky MS Excel v programu STATISTICA bez importu, 

 Vložením dat do nové tabulky v programu STATISTICA, 

 Sběrem dat on-line – pokud je systém napojen na měřící zařízení, moţnost okamţitého 

zpracování naměřených dat. 

 

V řešené úloze byla data vkládána prvním způsobem, tedy importem souboru dat ve 

formátu MS Excel. V menu Soubor je zvolena moţnost Otevřít a je vybrán poţadovaný 

datový soubor. Při otevírání souboru MS Excel je na výběr několik moţností, jak k tabulkám 

přistupovat viz obrázek 4.2.3.  
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Obr. 4.2.3 – Dialogové okno importu souboru dat 

 

Po výběru metody přístupu k tabulkám, je uţivateli nabídnuto upřesnění vybrané 

oblasti dat viz obrázek 4.2.4. 

 

 

Obr. 4.2.4 – Dialogové okno k upřesnění vybraného souboru dat 

 

V případě, ţe listy sešitu soboru MS Excel obsahují i textové proměnné, je uţivatel 

upozorněn na výskyt sloupce s textovými popisky viz obrázek 4.2.5. 

 

 

Obr. 4.2.5 – Načtený soubor vstupních dat 

 

Následující obrázek 4.2.6 pak zobrazuje jiţ úspěšně načtená vstupní data vybraného 

datového souboru. 
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Obr. 4.2.6 – Načtený soubor vstupních dat 

 

4.2.3 Tvorba modelů neuronových sítí v prostředí statistického software 

STATISTICA 9 

V dalším postupu následuje samotná tvorba umělé neuronové sítě pomocí výše 

zmíněného integrovaného modulu Neuronové sítě. Tento nástroj se nachází pod poloţkou 

Statistiky v základní nabídce. Pro potřeby diplomové práce bude k vytvoření modelů 

neuronových sítí vyuţito nástroje automatické tvorby sítě. Statistický software sice umoţňuje 

i tvorbu manuální, ale ta vyţaduje výrazně hlubší znalosti uvedeného software. 

Po spuštění nástroje Neuronové sítě se objeví dialogové okno Nová analýza/Spuštění 

modelu, zobrazené na obrázku 4.2.7. Zde je nutno zvolit typ analýzy, která bude provedena 

na souboru vstupních dat. Podle toho k čemu bude soubor vstupních dat slouţit, 

existuje výběr z několika moţností. Například analýza typu Regrese by byla pouţita v případě 

predikčních modelů neuronových sítí. V řešené úloze se jedná o typ analýzy Klasifikace, 

jelikoţ v případě vstupních dat bude rozhodováno, zda vybrané hodnoty splňují dané limity 

či nikoliv, respektive zda se vstupní hodnoty pohybují ve stanovených klasifikačních 

rozmezích nebo ne. 
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Obr. 4.2.7 – Dialogové okno výběru typu analýzy datového souboru 

 

Dále následuje výběr proměnných ze souboru vstupních dat a přiřazení jejich 

kategorie. Kategorie proměnných v tomto případě udává, zda se jedná o data v podobě textu 

nebo o data v číselné podobě. V řešené úloze spadají všechny proměnné do číselné kategorie, 

jedná se tedy o data spojitá. V opačném případě by se jednalo o data kategorická. Dialogové 

okno umoţňující výběr proměnných a přiřazení jejich kategorie je zobrazeno na obrázku 

4.2.8. 

 

 

Obr. 4.2.8 – Dialogové okno výběru proměnných a přiřazení jejich kategorie 

 

Následující záloţka Vzorkování v dialogovém okně Výběr dat (obrázek 4.2.9) 

umoţňuje uţivateli dále nastavit procentuální rozsahy náhodných výběrů jednotlivých vzorků 

z celkového souboru dat. V tomto případě bylo ponecháno defaultní nastavení, coţ znamená, 
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ţe pro účely trénování neuronové sítě bude náhodně vybráno 70% případů, pro účely 

testování 15% případů a pro účely validace zbývajících 15% případů z celkového rozsahu 

souboru dat.  

 

 

Obr. 4.2.9 – Dialogové okno výběru dat 

 

Před samotným trénováním neuronové sítě a vytvořením jejích modelů má uţivatel 

na následujícím dialogovém okně moţnost vybrat počty sítí, které by měly být trénovány 

(vytvořeny; v rámci všech prezentovaných experimentů se jedná o počet 200 sítí) a kolik 

z těchto sítí by mělo být uchováno (v rámci všech prezentovaných experimentů se jedná 

o počet 5 výkonově nejlepších sítí). Dále je moţné nastavit typy sítí (MLP – Multilayer 

Perceptron, RBF – Radial Basis Function), které budou vytvořeny a u těchto sítí je moţné 

nastavit minimální a maximální počty neuronů ve skrytých vrstvách. Pro potřeby řešené 

aplikace byla vybrána defaultně nastavená síť typu MLP s původně nastavenými počty 

neuronů ve skrytých vrstvách (minimálně 3, maximálně 11). Rovněţ je moţné vybrat, kterých 

chybových funkcí bude vyuţito (Suma čtverců, Kříţová entropie). Na následujících záloţkách 

je dále moţné zvolit typy aktivačních a přenosových funkcí, kterých by mělo být vyuţito. 

Funkce, které se v rámci experimentů vyskytují, jsou následující: hyperbolický tangens, 

logistická funkce, exponenciální funkce a funkce Softmax. Definice zmíněných aktivačních 

funkcí jsou uvedeny níţe. K jejich sestavení bylo pouţito zdroje [15]: 
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 Tanh – funkce hyperbolický tangens je funkce, podobná Logistické funkci, její 

výstupní hodnoty se pohybují v intervalu (-1, +1), viz vztah 4.1. 

        [4.1] 

 

 Logistická (Log) – funkce, popisující křivku ve tvaru písmene S, jejíţ výstupní 

hodnoty se pohybují v intervalu (0, +1), viz vztah 4.2. 

        [4.2] 

 

 Exponenciální (Exp) – negativní exponenciální funkce, rozsah výstupních hodnot (0, 

+∞), viz vztah 4.3. 

        [4.3] 

 

 Softmax – exponenciální funkce s normalizovanými výstupy tak, aby součtem aktivací 

napříč vrstvou byla 1 nebo 0, viz vztah 4.4. 

[4.4] 

 

 

Pouţitý software nabízí ještě další určité mnoţství nastavitelných 

parametrů neuronové sítě jako je například váhový rozklad, ale toto nastavení má minimální 

vypovídající hodnotu pro potřeby diplomové práce a v řešeném případě bylo ponecháno 

defaultní nastavení. Dialogové okno nabízející veškeré uvedené moţnosti nastavení během 

automatické tvorby neuronové sítě je zobrazeno na obrázku 4.2.10.  

 

 

Obr. 4.2.10 – Dialogové okno automatické tvorby sítí 
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V dalším postupu je moţno přistoupit k trénování (vytvoření) neuronových sítí podle 

zvolených parametrů, obrázek 4.2.11. 

 

 

Obr. 4.2.11 – Zobrazení probíhajícího procesu trénování (učení) 

 

Výsledkem procesu trénování je přehled získaných neuronových sítí s volitelnými 

parametry zobrazení jejich názvů, vlastností, výkonů, spojení, synaptických vah, vyuţitých 

funkcí apod. Jednotlivé získané údaje je moţno uloţit pro potřeby dalšího pouţití nebo 

zpracování, anebo je moţné dále je exportovat do externích soborů různých datových formátů 

včetně MS Excel, ve kterém jsou klasickou tabelární formou prezentovány dosaţené 

výsledky. Dialogové okno s dosaţenými výsledky je zobrazeno na obrázku 4.2.12.  

Mezi základní údaje, jeţ charakterizují získané neuronové sítě, patří jejich 

identifikační číslo, název vytvořené sítě, trénovací výkon, testovací výkon, validační výkon, 

typ pouţitého učícího algoritmu, pouţitá chybová funkce a aktivační funkce pouţité 

ve skrytých a výstupních vrstvách navrţených neuronových sítí. 
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Obr. 4.2.12 – Dialogové okno, zobrazující dosažené výsledky s možnostmi volby jejich zobrazení 

 

Identifikační číslo získaných neuronových sítí udává index, který slouţí 

pro snadnější orientaci v případě poţadavku na vytvoření většího mnoţství sítí.  

Název vytvořené neuronové sítě obsahuje informaci o pouţité architektuře sítě, tedy 

v řešeném případě MLP – Multilayer Perceptron (VVPS – více vrstvá perceptronová síť), 

která je pravděpodobně v dnešní době jednou z nejpouţívanějších architektur neuronových 

sítí. Dále je v názvu neuronové sítě uveden počet neuronů v jednotlivých vrstvách sítě 

(vstupní vrstva – skrytá vrstva – výstupní vrstva). Počty neuronů v jednotlivých vrstvách 

neuronové sítě jsou voleny samotným programem, ale je moţné je také nastavit manuálně. 

Dalšími významnými údaji, které vypovídají o schopnostech získaných neuronových 

sítí, jsou hodnoty udávaných výkonů. Prvním výkonem je trénovací výkon, který 

charakterizuje učící schopnost sítě na základě předloţených vstupních údajů. Dalším 

uvedeným výkonem je výkon testovací. Tento výkon charakterizuje funkčnost navrţené sítě. 

Posledním výkonem je výkon validační, který vypovídá o míře přeučení neuronové sítě, tedy 

o fixaci navrţené sítě na hodnoty, které byly pouţity k jejímu učení (trénování). Hodnoty 

jednotlivých výkonů jsou udávány procentuálním vyjádřením. V případě trénovacího výkonu 

například hodnota 100% znamená, ţe na základě náhodného výběru 70% případů z celkového 

souboru dat (hodnot parametrů), které byly pouţity k naučení sítě a pak k následnému 
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testování, bylo správně dosaţeno všech poţadovaných výstupů. V případě testovacího výkonu 

například hodnota 100% znamená, ţe na základě náhodného výběru 15% případů z celkového 

souboru dat (hodnot parametrů), které byly pouţity k testování sítě, bylo správně dosaţeno 

všech poţadovaných výstupů. V případě validačního výkonu například hodnota 100% 

znamená, ţe na základě náhodného výběru 15% případů z celkového souboru dat (hodnot 

parametrů), které byly pouţity k validaci sítě, bylo správně dosaţeno všech poţadovaných 

výstupů. Rozptyl hodnot uvedených výkonů svědčí o kvalitě navrţených sítí. V případě 

kvalitní neuronové sítě se hodnoty uvedených výkonů od sebe příliš neodlišují a dosahují 

vysokých hodnot (blíţí se 100%), v opačném případě se liší výrazněji a nabývají výrazně 

niţších hodnot (80% a méně). Na základě těchto informací je moţné testované sítě mezi 

sebou porovnávat. 

Ve všech případech testovaných neuronových sítí, které byly předmětem 

provedených experimentů, byl programem vybrán učící algoritmus vyuţívající metodu BFGS 

(Broyden – Fletcher – Goldfarb – Shanno). Autoři [16] tvrdí, ţe se jedná 

o nejdoporučovanější algoritmus v oblasti učení neuronových sítí. Tato metoda učení 

dosahuje výrazně lepších výsledků, neţ jiné metody (např. Gradient Descent). Výhodou 

uvedené metody je niţší počet iterací během učícího procesu sítě. Toho je dosaţeno díky 

„inteligentnějším“ vyhledávacím kritériím. Nevýhodou této metody je její poţadavek na vyšší 

výpočetní výkon a paměťovou kapacitu.    

V navrţených, níţe popsaných neuronových sítích se v zásadě vyskytují dvě různé 

chybové funkce. Jedná se o celkovou kvadratickou chybu a Entropii (míra neurčitosti). 

K posledním významným údajům, jeţ se vztahují k navrţeným neuronovým sítím, 

patří pouţité aktivační funkce ve skrytých a výstupních vrstvách těchto sítí (hyperbolický 

tangens, logistická funkce, exponenciální funkce a funkce Softmax). Tyto funkce byly blíţe 

definovány v předchozích odstavcích.   

4.3 Vstupní podmínky a parametry modelu 

4.3.1 Parametry vybraného letounu 

Pro předloţenou praktickou aplikaci byl vybrán letoun Super King Air B200, 

vyrobený americkou společností Beechcraft. Jedná se o konvenční turbovrtulový 

dolnoplošník, který je poháněn dvěma turbovrtulovými motory Pratt & Whitney Canada 

PT6A-52 v úpravě společnosti Raisbeck Engineering. Tato úprava například zahrnuje tiché 

proudové vrtule (Quiet Turbofan Propellers), výkonnější náběhové hrany (Enhanced 
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Performance Leading Edges), zcela uzavřená dvířka MLG (main landing gear doors – dvířka 

hlavního přistávacího podvozku) a další úpravy. Vrtule, jimiţ jsou motory osazeny, jsou 

čtyřlisté, výrobcem je Hartzell Propeller, Inc. a průměr těchto vrtulí činí 94 palců. Křídlo 

zmíněného letounu je tvořeno kombinací obdélníkového křídla ve střední části 

a lichoběţníkového křídla v části vnější. Ocasní plochy tohoto letounu tvarem připomínají 

písmeno T. Letoun je vybaven přetlakovanou kabinou. Maximální vzletová hmotnost 

vybraného letoun činí 5670kg. 

Pro účely praktické aplikace byly vybrány parametry, udávané provozní letovou 

příručkou daného letounu, jeţ byla vydána společností Raisbeck Engineering a schválena 

Federálním leteckým úřadem (FAA) v roce 2009. Mezi tyto vybrané parametry patří údaje 

o kroutivém momentu jednotlivých pohonných jednotek, dále údaje o průtoku paliva, 

proudícího do kaţdého motoru a posledním sledovaným údajem je informace o indikované 

vzdušné rychlosti letounu (IAS). Tyto parametry byly vybrány jednak proto, ţe se jedná 

o elementární údaje udávané ve výše zmíněné příručce a dále také proto, ţe jejich dodrţování 

je vyţadováno výrobcem letounu za účelem bezpečného provedení letu.  

4.3.2 Obecné vstupní parametry navržených modelů umělých neuronových sítí 

Mnoţina vstupních parametrů je tedy tvořena údaji o kroutivém momentu 

jednotlivých pohonných jednotek, dále údaji o průtoku paliva, proudícího do kaţdého motoru 

a posledním sledovaným vstupním údajem je informace o indikované vzdušné rychlosti 

letounu (IAS). Hodnoty těchto parametrů byly převzaty z provozní letové příručky výše 

zmíněného letounu Super King Air B200, jeţ byla vydána společností Raisbeck Engineering 

a schválena Federálním leteckým úřadem (FAA) v roce 2009. Hodnoty výše zmíněných 

parametrů jsou vztaţeny k cestovní fázi letu vybraného letounu v letové hladině 310 (31000 

stop) a podmínkám panujícím v této nadmořské výšce na základě mezinárodní standardní 

atmosféry (ISA). Uvedená letová hladina byla vybrána na základě dostatečně 

reprezentativního rozsahu hodnot, který je uveden ve výše zmíněné provozní letové příručce 

vybraného letounu. Dalším souvisejícím parametrem letu je počet otáček vrtule za minutu, 

který v tomto příkladu činí 1700 otáček za minutu v případě obou vrtulí. Hodnoty parametrů 

počtu otáček vrtulí za minutu a hodnota parametru letové hladiny jsou v tomto případě 

povaţovány za konstantní, neboť se jedná o modelovou situaci. Hmotnost letounu během 

výše popsaného letu činí 11000 liber, tedy přibliţně 5 tun. Pro tuto modelovou situaci 

je hmotnost vybraného letounu během letu rovněţ povaţována za konstantní. 
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4.4 Experiment č. 1 

4.4.1 Vstupní data 

První provedený experiment vychází ze vstupních dat uvedených v tabulce 4.4.1, 

kde jsou uvedeny hodnoty výše popsaných parametrů, které slouţily jako prvotní zdroj 

vstupních parametrů navrţených umělých neuronových sítí. 

 

Tab. 4.4.1 – Hodnoty vstupních parametrů navrženého modelu umělé neuronové sítě – Experiment č. 1 

 Sledované parametry  

Číslo 

vzorku 

Otáčky 

vrtule 

V1 

[RPM] 

Otáčky 

vrtule 

V2 

[RPM] 

Tlaková 

výška 

[feet] 

Kroutivý 

moment 

M1 [ft-lbs] 

Kroutivý 

moment 

M2 [ft-lbs] 

Průtok 

paliva 

Q1 

[PPH] 

Průtok 

paliva 

Q1 

[PPH] 

Indikovaná 

vzdušná 

rychlost 

[knots] 

Požadovaný 

výstup [0/1] 

1 1700 1700 31000 1905 1905 324 324 190 0 

2 1700 1700 31000 1905 1905 324 324 185 0 

3 1700 1700 31000 1905 1905 324 317 190 0 

4 1700 1700 31000 1905 1905 317 324 190 0 

5 1700 1700 31000 1905 1826 324 324 190 0 

6 1700 1700 31000 1826 1905 324 324 190 0 

7 1700 1700 31000 1905 1905 324 317 185 0 

8 1700 1700 31000 1905 1905 317 324 185 0 

9 1700 1700 31000 1905 1905 317 317 190 0 

10 1700 1700 31000 1905 1826 324 324 185 0 

11 1700 1700 31000 1905 1826 324 317 190 0 

12 1700 1700 31000 1905 1826 317 324 190 0 

13 1700 1700 31000 1826 1905 324 324 185 0 

14 1700 1700 31000 1826 1905 324 317 190 0 

15 1700 1700 31000 1826 1905 317 324 190 0 

16 1700 1700 31000 1826 1826 324 324 190 0 

17 1700 1700 31000 1905 1905 317 317 185 0 

18 1700 1700 31000 1905 1826 324 317 185 0 

19 1700 1700 31000 1905 1826 317 324 185 0 

20 1700 1700 31000 1905 1826 317 317 190 0 

21 1700 1700 31000 1826 1905 324 317 185 0 

22 1700 1700 31000 1826 1905 317 324 185 0 

23 1700 1700 31000 1826 1905 317 317 190 0 

24 1700 1700 31000 1826 1826 324 324 185 0 

25 1700 1700 31000 1826 1826 324 317 190 0 

26 1700 1700 31000 1826 1826 317 324 190 0 

27 1700 1700 31000 1905 1826 317 317 185 0 

28 1700 1700 31000 1826 1905 317 317 185 0 

29 1700 1700 31000 1826 1826 324 317 185 0 

30 1700 1700 31000 1826 1826 317 324 185 0 

31 1700 1700 31000 1826 1826 317 317 190 0 

32 1700 1700 31000 1904 1904 323 323 188 1 

33 1700 1700 31000 1878 1878 321 321 187 1 

34 1700 1700 31000 1852 1852 319 319 186 1 

35 1700 1700 31000 1826 1826 317 317 185 1 

36 1700 1700 31000 1804 1804 313 313 184 1 

37 1700 1700 31000 1782 1782 309 309 183 1 

38 1700 1700 31000 1760 1760 305 305 182 1 
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39 1700 1700 31000 1738 1738 301 301 181 1 

40 1700 1700 31000 1826 1826 317 317 180 0 

41 1700 1700 31000 1826 1826 317 298 185 0 

42 1700 1700 31000 1826 1826 298 317 185 0 

43 1700 1700 31000 1826 1737 317 317 185 0 

44 1700 1700 31000 1737 1826 317 317 185 0 

45 1700 1700 31000 1826 1826 317 298 180 0 

46 1700 1700 31000 1826 1826 298 317 180 0 

47 1700 1700 31000 1826 1826 298 298 185 0 

48 1700 1700 31000 1826 1737 317 317 180 0 

49 1700 1700 31000 1826 1737 317 298 185 0 

50 1700 1700 31000 1826 1737 298 317 185 0 

51 1700 1700 31000 1737 1826 317 317 180 0 

52 1700 1700 31000 1737 1826 317 298 185 0 

53 1700 1700 31000 1737 1826 298 317 185 0 

54 1700 1700 31000 1737 1737 317 317 185 0 

55 1700 1700 31000 1826 1826 298 298 180 0 

56 1700 1700 31000 1826 1737 317 298 180 0 

57 1700 1700 31000 1826 1737 298 317 180 0 

58 1700 1700 31000 1826 1737 298 298 185 0 

59 1700 1700 31000 1737 1826 317 298 180 0 

60 1700 1700 31000 1737 1826 298 317 180 0 

61 1700 1700 31000 1737 1826 298 298 185 0 

62 1700 1700 31000 1737 1737 317 317 180 0 

63 1700 1700 31000 1737 1737 317 298 185 0 

64 1700 1700 31000 1737 1737 298 317 185 0 

65 1700 1700 31000 1826 1737 298 298 180 0 

66 1700 1700 31000 1737 1826 298 298 180 0 

67 1700 1700 31000 1737 1737 317 298 180 0 

68 1700 1700 31000 1737 1737 298 317 180 0 

69 1700 1700 31000 1737 1737 298 298 185 0 

70 1700 1700 31000 1737 1737 298 298 180 0 

 

První sloupec tabulky 4.4.1 udává číslo vyhodnocovaného vzorku. Následující dva 

sloupce udávají počty otáček vrtulí za minutu stanovených na 1700 ot/min (RPM). Čtvrtý 

sloupec uvádí výše zmíněnou vybranou tlakovou výšku (letovou hladinu) 31000 stop (feet). 

Další dva sloupce udávají hodnoty kroutivého momentu pohonných jednotek ve fyzikálních 

 jednotkách - libra na stopu (1 pound – foot ≈ 1.356NM). Následující dva sloupce udávají 

hodnoty průtoků paliva k jednotlivým motorům ve fyzikálních jednotkách – libra za hodinu 

(pound per hour -  PPH). Předposlední sloupec uvádí hodnoty indikované vzdušné rychlosti 

(IAS), která je udávána v uzlech (knots). Poslední sloupec tabulky obsahuje hodnoty 

poţadovaných výstupů z neuronové sítě za účelem jejího učení a testování. 

Hodnoty v tabulce 4.4.1 jsou barevně rozlišovány. Ty hodnoty, jeţ odpovídají 

konstantám a jsou neměnné vzhledem ke všem ostatním uvedeným údajům v tabulce 4.4.1, 

jsou podbarveny šedou barvou. Červenou barvou jsou potom podbarveny takové hodnoty 

parametrů, které byly účelově vybrány jako neţádoucí a tudíţ odpovídající poţadovaný 

výstup, uvedený v posledním sloupci tabulky 4.4.1, nabývá nulové hodnoty. Modře 
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podbarvené hodnoty parametrů odpovídají správným hodnotám pro daný reţim letu a tudíţ 

očekávaný výstup neuronové sítě, uvedený v posledním sloupci tabulky 4.4.1 odpovídá 

hodnotě 1. V případě, ţe alespoň jedna hodnota z pěti sledovaných parametrů je podbarvena 

červeně, tedy nachází se mimo doporučený interval hodnot, je celý vzorek hodnot označen 

jako neţádoucí, tudíţ poţadovaným výstupem neuronové sítě je 0. Poslední ţlutá barva, 

kterou jsou podbarveny hodnoty 35. vzorku ve zmíněné tabulce, označuje referenční hodnoty, 

ze kterých bylo při sestavování mnoţiny hodnot vycházeno. Rovněţ i pro tyto hodnoty 

je poţadovaným výstupem hodnota 1. Více o samotném zpracování a následném vyhodnocení 

uvedených vstupních parametrů je popsáno v podkapitole 4.4.2. 

4.4.2 Získané modely umělých neuronových sítí 

Na základě výše popsaných podmínek a postupů bylo prostřednictvím programu 

STATISTICA 9, integrovaného modulu Neuronové sítě, získáno pět různých modelů 

neuronových sítí. Během prvního experimentu, při kterém bylo pouţito výše sestavené 

mnoţiny vstupních dat, uvedené v tabulce 4.4.1, nebylo dosaţeno poţadovaných, dostatečně 

věrohodných výstupů neuronových sítí. Toto bylo s velkou pravděpodobností způsobeno 

nepoměrným rozdělením vstupních hodnot ve prospěch převaţujícího počtu negativních 

hodnot a to v poměru 62 ku 8. Tyto výsledky byly posouzeny jako nevyhovující a tudíţ 

nejsou v této předloţené práci dále prezentovány. 

4.5 Experiment č. 2 

4.5.1 Vstupní data 

Po negativní zkušenosti, získané prvním výše popsaným experimentem, byla 

mnoţina vstupních údajů za účelem provádění dalších experimentů pozměněna. V původně 

sestavené mnoţině vstupních údajů (tabulka 4.4.1) bylo náhodně vybráno patnáct zkušebních 

vzorků (vzory 32 – 47 z původního souboru dat), které jsou uvedeny v tabulce 4.5.1. Tyto 

vzorky jsou v poměru 8 ku 7 ve prospěch pozitivních hodnot. 

 

Tab. 4.5.1 – Hodnoty vstupních parametrů navrženého modelu umělé neuronové sítě – Experiment č. 2 

 Sledované parametry  

Číslo 

vzorku 

Otáčky 

vrtule 

V1 

[RPM] 

Otáčky 

vrtule 

V2 

[RPM] 

Tlaková 

výška 

[feet] 

Kroutivý 

moment 

M1 [ft-lbs] 

Kroutivý 

moment 

M2 [ft-lbs] 

Průtok 

paliva 

Q1 

[PPH] 

Průtok 

paliva 

Q1 

[PPH] 

Indikovaná 

vzdušná 

rychlost 

[knots] 

Požadovaný 

výstup [0/1] 

32 1700 1700 31000 1904 1904 323 323 188 1 
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33 1700 1700 31000 1878 1878 321 321 187 1 

34 1700 1700 31000 1852 1852 319 319 186 1 

35 1700 1700 31000 1826 1826 317 317 185 1 

36 1700 1700 31000 1804 1804 313 313 184 1 

37 1700 1700 31000 1782 1782 309 309 183 1 

38 1700 1700 31000 1760 1760 305 305 182 1 

39 1700 1700 31000 1738 1738 301 301 181 1 

40 1700 1700 31000 1826 1826 317 317 180 0 

41 1700 1700 31000 1826 1826 317 298 185 0 

42 1700 1700 31000 1826 1826 298 317 185 0 

43 1700 1700 31000 1826 1737 317 317 185 0 

44 1700 1700 31000 1737 1826 317 317 185 0 

45 1700 1700 31000 1826 1826 317 298 180 0 

46 1700 1700 31000 1826 1826 298 317 180 0 

47 1700 1700 31000 1826 1826 298 298 185 0 

 

Charakteristika údajů uvedených v tabulce 4.5.1 je obdobná jako v případě prvního 

experimentu. 

4.5.2 Získané modely umělých neuronových sítí 

Podobným způsobem jako v případě předchozího experimentu bylo opět získáno pět 

různých modelů umělých neuronových sítí. Tyto modely vytvořené na základě výše 

definovaného souboru vstupních dat vykazují relativně vyšší efektivnost dosaţení 

poţadovaných výstupů neţ v případě předchozím. Vlastnosti modelů neuronových sítí, jeţ 

byly získány prostřednictvím druhého praktického experimentu, jsou uvedeny v tabulce 4.5.2.      

 

Tab. 4.5.2 – Parametry vytvořených neuronových sítí – Experiment č. 2 

Index Název sítě 
Trénovací 

výkon 

Testovací 

výkon 

Validační 

výkon 

Trénovací 

algoritmus 

Chybová 

funkce 

Aktivace 

skryté 

vrstvy 

Výstupní 

aktivační 

funkce 

1 
MLP (VVPS) 

5-8-2 
53,33 100,00 0,00 

BFGS 

(Quasi-

Newton) 4 

Suma 

čtver. 
Tanh Tanh 

2 
MLP (VVPS) 

5-11-2 
66,66 100,00 100,00 

BFGS 

(Quasi-

Newton) 0 

Suma 

čtver. 
Tanh Exp 

3 
MLP (VVPS) 

5-4-2 
46,66 100,00 100,00 

BFGS 

(Quasi-

Newton) 1 

Suma 

čtver. 
Log Exp 

4 
MLP (VVPS) 

5-3-2 
60,00 100,00 100,00 

BFGS 

(Quasi-

Newton) 0 

Entropie Exp Softmax 

5 
MLP (VVPS) 

5-4-2 
66,66 100,00 100,00 

BFGS 

(Quasi-

Newton) 7 

Suma 

čtver. 
Exp Log 

 

Dalším významným kritériem při výběru efektivní neuronové sítě, jeţ by měla být 

schopna posoudit dodrţení doporučených hodnot vybraných parametrů, jsou hodnoty, které 
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tato síť dodává na výstupu. V případě předloţené, výše popsané praktické aplikace, 

je výstupem navrţené neuronové sítě odpověď na otázku, zda byly doporučené parametry letu 

dodrţeny či nikoliv, tedy ANO nebo NE. V tabulce 4.5.3 jsou uvedeny hodnoty výstupů 

navrţených neuronových sítí pro náhodně vybranou mnoţinu vzorků vstupních dat. 

 

Tab. 4.5.3 – Hodnoty výstupů navržených neuronových sítí 

Vzorek 
Požadovaný 

výstup 

Výstup 

NS 1 

Výstup 

NS 2 

Výstup 

NS 3 

Výstup 

NS 4 

Výstup 

NS 5 

32 ANO ANO ANO NE ANO ANO 

33 ANO ANO ANO NE ANO ANO 

34 ANO ANO ANO NE ANO ANO 

35 ANO ANO NE NE ANO NE 

36 ANO ANO NE NE NE NE 

37 ANO NE NE NE NE NE 

38 ANO NE NE NE NE NE 

39 ANO NE NE NE NE NE 

40 NE ANO NE NE ANO NE 

41 NE NE NE NE ANO NE 

42 NE ANO NE NE NE NE 

43 NE ANO NE NE NE NE 

44 NE ANO NE NE NE NE 

45 NE NE NE NE NE NE 

47 NE NE NE NE NE NE 

   

Hodnoty v tabulce 4.5.3 jsou opět barevně rozlišeny. Zeleně jsou podbarveny 

hodnoty poţadovaných výstupů navrţených neuronových sítí, které jsou uvedeny ve druhém 

sloupci zmíněné tabulky. V následujících sloupcích v této tabulce jsou uvedeny hodnoty 

výstupů jednotlivých neuronových sítí. Modře jsou podbarveny hodnoty výstupů, které 

se shodují s hodnotami výstupů poţadovaných. Naopak červeně jsou podbarveny hodnoty 

výstupů, které se s poţadovanými hodnotami neshodují. 

Míra schopnosti dosáhnout poţadovaných hodnot na výstupu jednotlivými 

navrţenými sítěmi je demonstrována grafem na obrázku 4.5.1. 
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Obr. 4.5.1 – Grafické vyjádření míry schopnosti dosáhnout požadovaných hodnot navrženými neuronovými 

sítěmi 

 

Na základě výše prezentovaných vlastností a schopností jednotlivých navrţených 

neuronových sítí, byla v rámci druhého experimentu jako nejefektivnější síť vybrána síť číslo 

5. Tato síť sice dosahuje shodných výsledků jako navrţená síť číslo 2, ale v porovnání s touto 

sítí má jednodušší a přehlednější architekturu. Její vlastnosti budou podrobněji popsány 

v následující podkapitole 4.5.3. 

4.5.3 Charakteristika vybrané neuronové sítě – Experiment č. 2 

Vybraná neuronová síť číslo 5 se pracovně nazývá MLP (VVPS) 5-4-2. 

Pro názornost jsou vlastnosti této sítě uvedeny v následující tabulce 4.5.4.  

 

Tab. 4.5.4 – Parametry vybrané neuronové sítě č. 5 

Index Název sítě 
Trénovací 

výkon 

Testovací 

výkon 

Validační 

výkon 

Trénovací 

algoritmus 

Chybová 

funkce 

Aktivace 

skryté 

vrstvy 

Výstupní 

aktivační 

funkce 

5 
MLP (VVPS) 

5-4-2 
66,66 100,00 100,00 

BFGS 

(Quasi-

Newton) 7 

Suma 

čtver. 
Exp Log 

 

Jak uţ bylo výše popsáno, podle názvu se jedná o vícevrstvou perceptronovou síť. 

Architektura této vybrané neuronové sítě je tvořena pěti vstupními neurony, čtyřmi neurony 

ve skryté vrstvě a dvěma neurony ve vrstvě výstupní. Jako aktivační funkce skryté vrstvy byly 

programem vybrány funkce Exponenciální. Vybrané výstupní aktivační funkce jsou funkcemi 
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Logistickými. Jako chybová funkce je pouţita funkce Celkové čtverečné chyby. Učícím 

algoritmem sítě je v tomto případě výše popsaný algoritmus BFGS. Hodnoty jednotlivých 

výkonů sítě jsou následující: Trénovací výkon 66,66; Testovací výkon 100,00 a Validační 

výkon 100,00. Jelikoţ se uvedené hodnoty jednotlivých výkonů úplně neshodují, je velmi 

pravděpodobné, ţe navrţená síť není příliš kvalitní sítí. To je s velkou pravděpodobností 

způsobeno charakterem vstupní mnoţiny údajů, na základě kterých byla tato síť naučena 

a testována. Uvedená tvrzení podporuje i grafická demonstrace dosaţených hodnot na výstupu 

sítě, zobrazená na obrázku 4.5.1. Nejen z uvedeného obrázku 4.5.1, ale i z výše prezentované 

tabulky 4.5.3 je patrné, ţe pouze deset dosaţených hodnot z celkového počtu patnácti bylo 

správných, coţ nesvědčí o příliš dobré kvalitě takto navrţené sítě. 

V tabulce 4.5.5 jsou dále uvedena jednotlivá spojení mezi vytvořenými neurony 

vybrané sítě a k těmto spojením jsou přiřazeny hodnoty jejich vah, coţ patří k hlavním 

výstupům z experimentů realizovaných s neuronovými sítěmi. 

    

Tab. 4.5.5 – Přehled vytvořených spojení a přiřazených vah vybrané sítě 

Index Spojení  
Hodnoty 

vah  
Index Spojení  

Hodnoty 

vah  
Index Spojení  

Hodnoty 

vah  

1 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý neuron 1 

0,030371 13 

Průtok paliva Q1 

[PPH] --> skrytý 

neuron 1 

-0,197820 25 

skrytý neuron 1 

--> výstup 

(Ano) 

-0,295994 

2 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý neuron 2 

-0,027593 14 

Průtok paliva Q1 

[PPH] --> skrytý 

neuron 2 

-0,410976 26 

skrytý neuron 1 

--> výstup 

(NE) 

0,481937 

3 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý neuron 3 

-0,253775 15 

Průtok paliva Q1 

[PPH] --> skrytý 

neuron 3 

-0,266500 27 

skrytý neuron 1 

--> výstup 

(Ano) 

0,162713 

4 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý neuron 4 

-0,421761 16 

Průtok paliva Q1 

[PPH] --> skrytý 

neuron 4 

0,126188 28 

skrytý neuron 1 

--> výstup 

(NE) 

-0,567744 

5 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý neuron 1 

-0,264968 17 
IAS [knots] --> 

skrytý neuron 1 
0,191867 29 

skrytý neuron 1 

--> výstup 

(Ano) 

0,212355 

6 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý neuron 2 

0,245237 18 
IAS [knots] --> 

skrytý neuron 2 
0,571498 30 

skrytý neuron 1 

--> výstup 

(NE) 

-0,376614 

7 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý neuron 3 

0,221981 19 
IAS [knots] --> 

skrytý neuron 3 
1,407057 31 

skrytý neuron 1 

--> výstup 

(Ano) 

-0,091313 
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8 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý neuron 4 

0,667337 20 
IAS [knots] --> 

skrytý neuron 4 
0,836610 32 

skrytý neuron 1 

--> výstup 

(NE) 

0,526985 

9 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 1 

1,634764 21 
vstup. strannost --> 

skrytý neuron 1 
-0,023477 33 

skrytá strannost 

1 --> výstup 

(Ano) 

0,328936 

10 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 2 

1,046076 22 
vstup. strannost --> 

skrytý neuron 2 
-0,189974 34 

skrytá strannost 

1 --> výstup 

(NE) 

-0,340271 

11 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 3 

-0,062714 23 
vstup. strannost --> 

skrytý neuron 3 
0,003004 

  
 

  

12 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 4 

-0,086195 24 
vstup. strannost --> 

skrytý neuron 4 
0,081373 

      

  

Jak se ukázalo během provádění druhého experimentu, celkový počet 15 vzorků 

není z hlediska poţadavku získání efektivní neuronové sítě, dostatečně reprezentativním 

rozsahem mnoţiny vstupních dat a tudíţ se nejedná o ideální soubor vstupních hodnot. 

Na základě experimentálně zjištěných skutečností, bude mnoţina vstupních dat 

pro následující praktický experiment přepracována a patřičně rozšířena. 

4.6 Experiment č. 3 

4.6.1 Vstupní data 

Po předchozích experimentálních zkušenostech byla pro potřeby třetího experimentu 

původní mnoţina vstupních údajů (tabulka 4.4.1) za účelem získání efektivnějších 

a výkonnějších umělých neuronových sítí patřičně rozšířena. Za účelem dosaţení 

reprezentativnější mnoţiny vstupních údajů, bylo do původní sestavené mnoţiny přidáno 

odpovídající mnoţství „pozitivních“ hodnot. Mnoţina vstupních dat třetího experimentu 

je uvedena v tabulce 4.6.1. Zastoupení pozitivních a negativních vzorků v mnoţině vstupních 

dat je v tomto případě vyrovnané a vzorky jsou v poměru 63 ku 62 ve prospěch pozitivních 

hodnot. 

 

Tab. 4.6.1 – Hodnoty vstupních parametrů navrženého modelu umělé neuronové sítě – Experiment č. 3 

  Sledované parametry   

Číslo 

vzorku 

Otáčky 

vrtule 

V1 

[RPM] 

Otáčky 

vrtule 

V2 

[RPM] 

Tlaková 

výška 

[feet] 

Kroutivý 

moment 

M1 [ft-lbs] 

Kroutivý 

moment 

M2 [ft-lbs] 

Průtok 

paliva 

Q1 

[PPH] 

Průtok 

paliva 

Q1 

[PPH] 

Indikovaná 

vzdušná 

rychlost 

[knots] 

Požadovaný 

výstup [0/1] 

1 1700 1700 31000 1905 1905 324 324 190 0 

2 1700 1700 31000 1905 1905 324 324 185 0 
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3 1700 1700 31000 1905 1905 324 317 190 0 

4 1700 1700 31000 1905 1905 317 324 190 0 

5 1700 1700 31000 1905 1826 324 324 190 0 

6 1700 1700 31000 1826 1905 324 324 190 0 

7 1700 1700 31000 1905 1905 324 317 185 0 

8 1700 1700 31000 1905 1905 317 324 185 0 

9 1700 1700 31000 1905 1905 317 317 190 0 

10 1700 1700 31000 1905 1826 324 324 185 0 

11 1700 1700 31000 1905 1826 324 317 190 0 

12 1700 1700 31000 1905 1826 317 324 190 0 

13 1700 1700 31000 1826 1905 324 324 185 0 

14 1700 1700 31000 1826 1905 324 317 190 0 

15 1700 1700 31000 1826 1905 317 324 190 0 

16 1700 1700 31000 1826 1826 324 324 190 0 

17 1700 1700 31000 1905 1905 317 317 185 0 

18 1700 1700 31000 1905 1826 324 317 185 0 

19 1700 1700 31000 1905 1826 317 324 185 0 

20 1700 1700 31000 1905 1826 317 317 190 0 

21 1700 1700 31000 1826 1905 324 317 185 0 

22 1700 1700 31000 1826 1905 317 324 185 0 

23 1700 1700 31000 1826 1905 317 317 190 0 

24 1700 1700 31000 1826 1826 324 324 185 0 

25 1700 1700 31000 1826 1826 324 317 190 0 

26 1700 1700 31000 1826 1826 317 324 190 0 

27 1700 1700 31000 1905 1826 317 317 185 0 

28 1700 1700 31000 1826 1905 317 317 185 0 

29 1700 1700 31000 1826 1826 324 317 185 0 

30 1700 1700 31000 1826 1826 317 324 185 0 

31 1700 1700 31000 1826 1826 317 317 190 0 

32 1700 1700 31000 1904 1904 323 323 188 1 

33 1700 1700 31000 1902 1902 322 322 187 1 

34 1700 1700 31000 1900 1900 321 321 186 1 

35 1700 1700 31000 1896 1896 319 319 188 1 

36 1700 1700 31000 1894 1894 318 318 187 1 

37 1700 1700 31000 1892 1892 317 317 186 1 

38 1700 1700 31000 1890 1890 323 323 185 1 

39 1700 1700 31000 1888 1888 322 322 188 1 

40 1700 1700 31000 1886 1886 320 320 187 1 

41 1700 1700 31000 1882 1882 318 318 185 1 

42 1700 1700 31000 1878 1878 321 321 187 1 

43 1700 1700 31000 1876 1876 323 323 188 1 

44 1700 1700 31000 1872 1872 321 321 186 1 

45 1700 1700 31000 1870 1870 320 320 185 1 

46 1700 1700 31000 1868 1868 319 319 188 1 

47 1700 1700 31000 1864 1864 317 317 186 1 

48 1700 1700 31000 1862 1862 323 323 185 1 

49 1700 1700 31000 1860 1860 322 322 188 1 

50 1700 1700 31000 1858 1858 320 320 187 1 

51 1700 1700 31000 1854 1854 318 318 185 1 

52 1700 1700 31000 1852 1852 319 319 186 1 

53 1700 1700 31000 1848 1848 323 323 187 1 

54 1700 1700 31000 1846 1846 322 322 186 1 

55 1700 1700 31000 1844 1844 321 321 185 1 

56 1700 1700 31000 1842 1842 320 320 188 1 

57 1700 1700 31000 1840 1840 319 319 187 1 

58 1700 1700 31000 1838 1838 318 318 186 1 

59 1700 1700 31000 1834 1834 322 322 188 1 
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60 1700 1700 31000 1832 1832 321 321 187 1 

61 1700 1700 31000 1830 1830 320 320 186 1 

62 1700 1700 31000 1825 1825 318 318 187 1 

63 1700 1700 31000 1826 1826 317 317 185 1 

64 1700 1700 31000 1818 1818 315 315 183 1 

65 1700 1700 31000 1816 1816 314 314 182 1 

66 1700 1700 31000 1814 1814 313 313 185 1 

67 1700 1700 31000 1812 1812 317 317 184 1 

68 1700 1700 31000 1810 1810 316 316 183 1 

69 1700 1700 31000 1808 1808 315 315 182 1 

70 1700 1700 31000 1806 1806 314 314 181 1 

71 1700 1700 31000 1804 1804 313 313 184 1 

72 1700 1700 31000 1796 1796 311 311 185 1 

73 1700 1700 31000 1794 1794 310 310 184 1 

74 1700 1700 31000 1792 1792 309 309 183 1 

75 1700 1700 31000 1790 1790 313 313 182 1 

76 1700 1700 31000 1788 1788 312 312 181 1 

77 1700 1700 31000 1786 1786 311 311 185 1 

78 1700 1700 31000 1784 1784 310 310 184 1 

79 1700 1700 31000 1782 1782 309 309 183 1 

80 1700 1700 31000 1774 1774 307 307 185 1 

81 1700 1700 31000 1772 1772 306 306 184 1 

82 1700 1700 31000 1770 1770 305 305 182 1 

83 1700 1700 31000 1768 1768 309 309 185 1 

84 1700 1700 31000 1766 1766 308 308 184 1 

85 1700 1700 31000 1764 1764 307 307 183 1 

86 1700 1700 31000 1762 1762 306 306 182 1 

87 1700 1700 31000 1760 1760 305 305 182 1 

88 1700 1700 31000 1750 1750 302 302 184 1 

89 1700 1700 31000 1748 1748 301 301 183 1 

90 1700 1700 31000 1746 1746 305 305 185 1 

91 1700 1700 31000 1744 1744 304 304 184 1 

92 1700 1700 31000 1742 1742 303 303 183 1 

93 1700 1700 31000 1740 1740 302 302 182 1 

94 1700 1700 31000 1738 1738 301 301 181 1 

95 1700 1700 31000 1826 1826 317 317 180 0 

96 1700 1700 31000 1826 1826 317 298 185 0 

97 1700 1700 31000 1826 1826 298 317 185 0 

98 1700 1700 31000 1826 1737 317 317 185 0 

99 1700 1700 31000 1737 1826 317 317 185 0 

100 1700 1700 31000 1826 1826 317 298 180 0 

101 1700 1700 31000 1826 1826 298 317 180 0 

102 1700 1700 31000 1826 1826 298 298 185 0 

103 1700 1700 31000 1826 1737 317 317 180 0 

104 1700 1700 31000 1826 1737 317 298 185 0 

105 1700 1700 31000 1826 1737 298 317 185 0 

106 1700 1700 31000 1737 1826 317 317 180 0 

107 1700 1700 31000 1737 1826 317 298 185 0 

108 1700 1700 31000 1737 1826 298 317 185 0 

109 1700 1700 31000 1737 1737 317 317 185 0 

110 1700 1700 31000 1826 1826 298 298 180 0 

111 1700 1700 31000 1826 1737 317 298 180 0 

112 1700 1700 31000 1826 1737 298 317 180 0 

113 1700 1700 31000 1826 1737 298 298 185 0 

114 1700 1700 31000 1737 1826 317 298 180 0 

115 1700 1700 31000 1737 1826 298 317 180 0 

116 1700 1700 31000 1737 1826 298 298 185 0 
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117 1700 1700 31000 1737 1737 317 317 180 0 

118 1700 1700 31000 1737 1737 317 298 185 0 

119 1700 1700 31000 1737 1737 298 317 185 0 

120 1700 1700 31000 1826 1737 298 298 180 0 

121 1700 1700 31000 1737 1826 298 298 180 0 

122 1700 1700 31000 1737 1737 317 298 180 0 

123 1700 1700 31000 1737 1737 298 317 180 0 

124 1700 1700 31000 1737 1737 298 298 185 0 

125 1700 1700 31000 1737 1737 298 298 180 0 

 

Charakteristika údajů uvedených v tabulce 4.6.1 je rovněţ obdobná jako v případě 

předchozích experimentů. 

4.6.2 Získané modely umělých neuronových sítí 

Také v průběhu třetího experimentu bylo obdobným způsobem jako v předchozích 

případech získáno pět různých modelů umělých neuronových sítí. Modely vytvořené 

na základě výše definovaného souboru vstupních dat (tabulka 4.6.1) vykazují jiţ výrazně 

vyšší efektivnost neţ v předchozích případech a to jednak při dosahování poţadovaných 

výstupů navrţenými sítěmi a dále také na základě hodnot jednotlivých výkonů. Vlastnosti 

modelů neuronových sítí, jeţ byly získány prostřednictvím třetího praktického experimentu, 

jsou uvedeny v tabulce 4.6.2.      

 

Tab. 4.6.2 – Parametry vytvořených neuronových sítí – Experiment č. 3 

Index Název sítě 
Trénovací 

výkon 

Testovací 

výkon 

Validační 

výkon 

Trénovací 

algoritmus 

Chybová 

funkce 

Aktivace 

skryté 

vrstvy 

Výstupní 

aktivační 

funkce 

1 

MLP (VVPS) 

5-8-2 
98,87 83,33 72,22 

BFGS 

(Quasi-

Newton) 25 

Entropie Tanh Softmax 

2 
MLP (VVPS) 

5-11-2 
95,50 88,88 83,33 

BFGS 

(Quasi-

Newton) 37 

Suma 

čtver. 
Log Exp 

3 
MLP (VVPS) 

5-10-2 
100,00 94,44 88,88 

BFGS 

(Quasi-

Newton) 44 

Suma 

čtver. 
Tanh Exp 

4 
MLP (VVPS) 

5-9-2 
100,00 88,88 83,33 

BFGS 

(Quasi-

Newton) 78 

Suma 

čtver. 
Tanh Tanh 

5 
MLP (VVPS) 

5-11-2 
96,62 94,44 83,33 

BFGS 

(Quasi-

Newton) 63 

Suma 

čtver. 
Exp Exp 

 

Na základě výše prezentovaných vlastností a schopností jednotlivých navrţených 

neuronových sítí (tabulka 4.6.2), byla v rámci třetího experimentu jako nejefektivnější síť 

vybrána síť číslo 3, pracovně nazvaná MLP (VVPS) 5-10-2. Výběr této sítě byl uskutečněn 
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na základě nejvyšších dosaţených hodnot jejích jednotlivých výkonů ve srovnání s ostatními 

navrţenými sítěmi v rámci třetího experimentu. V následující podkapitole 4.6.3 bude tato 

vybraná síť blíţe charakterizována. 

4.6.3 Charakteristika vybrané neuronové sítě – Experiment č. 3 

Vybraná neuronová síť číslo 3 se tedy pracovně nazývá MLP (VVPS) 5-10-2. 

Pro názornost jsou vlastnosti této sítě uvedeny v následující tabulce 4.6.3.  

 

Tab. 4.6.3 – Parametry vybrané neuronové sítě č. 3 

Index Název sítě 
Trénovací 

výkon 

Testovací 

výkon 

Validační 

výkon 

Trénovací 

algoritmus 

Chybová 

funkce 

Aktivace 

skryté 

vrstvy 

Výstupní 

aktivační 

funkce 

3 
MLP (VVPS) 

5-10-2 
100,00 94,44 88,88 

BFGS 

(Quasi-

Newton) 44 

Suma 

čtver. 
Tanh Exp 

 

V tomto případě se rovněţ podle názvu jedná o vícevrstvou perceptronovou síť. 

Architektura této vybrané neuronové sítě je tvořena pěti vstupními neurony, deseti neurony 

ve skryté vrstvě a dvěma neurony ve vrstvě výstupní. Jako aktivační funkce skryté vrstvy byly 

programem vybrány funkce Hyperbolický tangens (Tanh). Vybrané výstupní aktivační funkce 

jsou funkcemi Exponenciálními. Jako chybová funkce je pouţita funkce Celkové čtverečné 

chyby. Učícím algoritmem sítě je v tomto případě výše popsaný algoritmus BFGS. Hodnoty 

jednotlivých výkonů sítě jsou následující: Trénovací výkon 100,00; Testovací výkon 94,44 

a Validační výkon 88,88. V tomto případě se uţ hodnoty jednotlivých výkonů k sobě 

výrazněji přibliţují a nabývají poměrně vysokých hodnot. Je tedy pravděpodobné, ţe se jedná 

o relativně kvalitní neuronovou síť. Toto tvrzení je také podpořeno schopností navrţené 

neuronové sítě dosáhnout poţadovaných hodnot na výstupu na základě předloţených 

vstupních dat. Tato schopnost je demonstrována údaji v následující tabulce 4.6.4. 

 

Tab. 4.6.4 – Schopnost dosažení požadovaných výstupů navrženou neuronovou sítí číslo 3 

Vzorek 
Požadovaný 

výstup 

Požadovaný výstup 

NS 3 (MLP (VVPS) 5-

10-2) 

Vzorek 
Požadovaný 

výstup 

Požadovaný výstup NS 

3 (MLP (VVPS) 5-10-2) 

1 NE NE 64 ANO ANO 

2 NE NE 65 ANO ANO 

3 NE NE 66 ANO ANO 

4 NE NE 67 ANO ANO 

5 NE NE 68 ANO ANO 

6 NE NE 69 ANO ANO 
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7 NE NE 70 ANO ANO 

8 NE NE 71 ANO ANO 

9 NE NE 72 ANO ANO 

10 NE NE 73 ANO ANO 

11 NE NE 74 ANO ANO 

12 NE NE 75 ANO ANO 

13 NE NE 76 ANO ANO 

14 NE NE 77 ANO ANO 

15 NE NE 78 ANO ANO 

16 NE NE 79 ANO ANO 

17 NE NE 80 ANO ANO 

18 NE NE 81 ANO ANO 

19 NE NE 82 ANO ANO 

20 NE NE 83 ANO ANO 

21 NE NE 84 ANO ANO 

22 NE NE 85 ANO ANO 

23 NE NE 86 ANO ANO 

24 NE NE 87 ANO ANO 

25 NE NE 88 ANO ANO 

26 NE NE 89 ANO ANO 

27 NE NE 90 ANO ANO 

28 NE NE 91 ANO ANO 

29 NE ANO 92 ANO ANO 

30 NE NE 93 ANO ANO 

31 NE NE 94 ANO ANO 

32 ANO ANO 95 NE NE 

33 ANO ANO 96 NE NE 

34 ANO ANO 97 NE NE 

35 ANO ANO 98 NE NE 

36 ANO ANO 99 NE ANO 

37 ANO ANO 100 NE NE 

38 ANO ANO 101 NE NE 

39 ANO ANO 102 NE NE 

40 ANO ANO 103 NE NE 

41 ANO ANO 104 NE NE 

42 ANO ANO 105 NE NE 

43 ANO ANO 106 NE NE 

44 ANO ANO 107 NE NE 

45 ANO ANO 108 NE NE 

46 ANO ANO 109 NE NE 

47 ANO ANO 110 NE NE 



71 

 

48 ANO ANO 111 NE NE 

49 ANO ANO 112 NE NE 

50 ANO ANO 113 NE NE 

51 ANO ANO 114 NE NE 

52 ANO ANO 115 NE NE 

53 ANO ANO 116 NE NE 

54 ANO ANO 117 NE NE 

55 ANO ANO 118 NE NE 

56 ANO ANO 119 NE NE 

57 ANO ANO 120 NE NE 

58 ANO ANO 121 NE NE 

59 ANO ANO 122 NE NE 

60 ANO ANO 123 NE NE 

61 ANO ANO 124 NE NE 

62 ANO ANO 125 NE ANO 

63 ANO ANO 
 

 

Hodnoty v tabulce 4.6.4 jsou také barevně rozlišeny a interpretace toho rozlišení 

je obdobná jako v případě předchozího experimentu č. 2. Z tabulky 4.6.4 je patrné, ţe vybraná 

neuronová síť nebyla schopna dosáhnout poţadovaných výstupů pouze ve třech případech 

z celkového počtu 125 případů. Toto svědčí o jejích klasifikačních kvalitách. 

V tabulce 4.6.5 jsou dále uvedena jednotlivá spojení mezi vytvořenými neurony 

vybrané sítě a k těmto spojením jsou přiřazeny hodnoty jejich vah, coţ patří k hlavním 

výstupům z experimentů realizovaných s neuronovými sítěmi. 

    

Tab. 4.6.5 – Přehled vytvořených spojení a přiřazených vah vybrané sítě č. 3 

Index Spojení 
Hodnoty 

vah 
Index Spojení 

Hodnoty 

vah 
Index Spojení 

Hodnoty 

vah 

1 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 1 

0,5953 29 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 

9 

5,8321 57 
vstup. strannost --

> skrytý neuron 7 
2,2609 

2 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 2 

-0,4522 30 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 

10 

-3,1244 58 
vstup. strannost --

> skrytý neuron 8 
-0,1798 

3 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 3 

-0,1016 31 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 

1 

-6,3840 59 
vstup. strannost --

> skrytý neuron 9 
3,3531 
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4 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 4 

8,6846 32 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 

2 

4,3438 60 
vstup. strannost --

> skrytý neuron 10 
3,1874 

5 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 5 

-15,0417 33 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 

3 

3,5613 61 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](ANO) 

1,2287 

6 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 6 

-0,9529 34 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 

4 

-0,9661 62 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](NE) 

2,0680 

7 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 7 

-1,6020 35 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 

5 

-1,8299 63 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](ANO) 

0,4455 

8 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 8 

-4,2154 36 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 

6 

1,9542 64 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](NE) 

5,3520 

9 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 9 

2,8150 37 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 

7 

1,2777 65 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](ANO) 

1,1593 

10 

Kroutivý 

moment M1 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 10 

1,8891 38 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 

8 

-3,0128 66 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](NE) 

-5,2290 

11 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 1 

0,8769 39 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 

9 

4,5534 67 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](ANO) 

1,9927 

12 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 2 

0,8242 40 

Průtok paliva 

Q1 [PPH] --> 

skrytý neuron 

10 

-5,9539 68 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](NE) 

0,4369 

13 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 3 

-0,0727 41 

Indikovaná 

vzdušná 

rychlost 

[knots] --> 

skrytý neuron 

1 

-0,1441 69 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](ANO) 

-1,7432 

14 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 4 

-2,8547 42 

Indikovaná 

vzdušná 

rychlost 

[knots] --> 

skrytý neuron 

2 

1,7517 70 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](NE) 

-2,8682 

15 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 5 

3,8960 43 

Indikovaná 

vzdušná 

rychlost 

[knots] --> 

skrytý neuron 

3 

1,5477 71 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](ANO) 

-0,9984 
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16 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 6 

1,2808 44 

Indikovaná 

vzdušná 

rychlost 

[knots] --> 

skrytý neuron 

4 

2,1997 72 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](NE) 

-1,0052 

17 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 7 

-0,5327 45 

Indikovaná 

vzdušná 

rychlost 

[knots] --> 

skrytý neuron 

5 

-1,8180 73 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](ANO) 

0,1937 

18 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 8 

-0,3330 46 

Indikovaná 

vzdušná 

rychlost 

[knots] --> 

skrytý neuron 

6 

0,0861 74 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](NE) 

-1,5079 

19 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 9 

-1,6301 47 

Indikovaná 

vzdušná 

rychlost 

[knots] --> 

skrytý neuron 

7 

0,3131 75 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](ANO) 

-1,0569 

20 

Kroutivý 

moment M2 

[ft-lbs] --> 

skrytý 

neuron 10 

3,8256 48 

Indikovaná 

vzdušná 

rychlost 

[knots] --> 

skrytý neuron 

8 

0,2912 76 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](NE) 

0,6024 

21 

Průtok 

paliva Q1 

[PPH] --> 

skrytý 

neuron 1 

1,6352 49 

Indikovaná 

vzdušná 

rychlost 

[knots] --> 

skrytý neuron 

9 

2,2493 77 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](ANO) 

-0,3737 

22 

Průtok 

paliva Q1 

[PPH] --> 

skrytý 

neuron 2 

2,2605 50 

Indikovaná 

vzdušná 

rychlost 

[knots] --> 

skrytý neuron 

10 

-2,1392 78 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](NE) 

0,6894 

23 

Průtok 

paliva Q1 

[PPH] --> 

skrytý 

neuron 3 

-1,5661 51 

vstup. 

strannost --> 

skrytý neuron 

1 

5,4812 79 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](ANO) 

1,9290 

24 

Průtok 

paliva Q1 

[PPH] --> 

skrytý 

neuron 4 

-2,7863 52 

vstup. 

strannost --> 

skrytý neuron 

2 

3,3279 80 

skrytý neuron 1 --

> Poţadovaný 

výstup [0/1](NE) 

-0,2439 

25 

Průtok 

paliva Q1 

[PPH] --> 

skrytý 

neuron 5 

0,1232 53 

vstup. 

strannost --> 

skrytý neuron 

3 

-0,9124 81 

skrytá strannost 1 -

-> Poţadovaný 

výstup [0/1](ANO) 

-1,1263 

26 

Průtok 

paliva Q1 

[PPH] --> 

skrytý 

neuron 6 

-2,3319 54 

vstup. 

strannost --> 

skrytý neuron 

4 

-4,2606 82 

skrytá strannost 1 -

-> Poţadovaný 

výstup [0/1](NE) 

-1,0363 
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27 

Průtok 

paliva Q1 

[PPH] --> 

skrytý 

neuron 7 

5,8481 55 

vstup. 

strannost --> 

skrytý neuron 

5 

2,3132 

      

28 

Průtok 

paliva Q1 

[PPH] --> 

skrytý 

neuron 8 

-7,5862 56 

vstup. 

strannost --> 

skrytý neuron 

6 

-1,5239 

      

 

4.7 Shrnutí praktické aplikace 

Náplní praktických experimentů demonstrovaných v kapitolách 4.3 – 4.6 bylo 

vytvoření několika modelů umělých neuronových sítí na základě hodnot předloţených 

vstupních datových mnoţin. Prostřednictvím získaných vlastností vytvořených modelů 

neuronových sítí bylo zjištěno, ţe vstupní mnoţiny dat, jeţ byly pouţity v případě prvního 

a druhého experimentu, nejsou v současné podobě úplně vyhovujícími mnoţinami. Naopak 

vstupní mnoţina dat třetího experimentu se ukázala jako velice vhodná mnoţina dat a na jejím 

základě pak byly vytvořeny výrazně efektivnější modely umělých neuronových sítí a to jak 

z pohledu dosaţení poţadovaných výstupních hodnot (obrázky 4.7.1 a 4.7.2), tak z pohledu 

dosaţených výkonnostních parametrů (tabulka 4.7.1).  

Za účelem přehlednějšího porovnání vlastností získaných modelů umělých 

neuronových sítí jsou v tabulce 4.7.1 uvedeny charakteristické údaje vybraných sítí, jeţ byly 

zvoleny jako nejvýkonnější sítě v rámci jednotlivých výše popsaných experimentů. 

 

Tab. 4.7.1 – Porovnání získaných modelů umělých neuronových sítí 

Index 
Číslo 

Experimentu 

Název 

sítě 

Trénovací 

výkon 

Testovací 

výkon 

Validační 

výkon 

Trénovací 

algoritmus 

Chybová 

funkce 

Aktivace 

skryté 

vrstvy 

Výstupní 

aktivační 

funkce 

5 2 

MLP 

(VVPS) 

5-4-2 

66,66 100,00 100,00 
BFGS (Quasi-

Newton) 7 

Suma 

čtver. 
Exp Log 

3 3 

MLP 

(VVPS) 

5-10-2 

100,00 94,44 88,88 
BFGS (Quasi-

Newton) 44 

Suma 

čtver. 
Tanh Exp 

 

Porovnání míry schopnosti jednotlivých vybranných sítí dosáhnout poţadovaných 

výstupních hodnot demonstrují grafy na obrázcích 4.7.1 a 4.7.2. 
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Obr. 4.7.1 – Grafické vyjádření míry schopnosti NS č. 5 dosáhnout požadovaných výstupních hodnot  

 

 

Obr. 4.7.2 – Grafické vyjádření míry schopnosti NS č. 3 dosáhnout požadovaných výstupních hodnot 

 

Z grafů na obrázcích 4.7.1 a 4.7.2 je jasně patrné, ţe vybraná nejvýkonnější 

neuronová síť, vytvořená v rámci třetího experimentu, dosahuje výrazně lepších výsledků 

neţ nejvýkonnější neuronová síť vytvořená v rámci experimentu číslo 2. Vyšší výkonost 

neuronové sítě MLP (VVPS) 5-10-2 podporují také údaje z tabulky 4.7.1 a to především 

hodnoty jednotlivých výkonů. Vyšší výkonosti neuronové sítě MLP (VVPS) 5-10-2 oproti síti 

MLP (VVPS) 5-4-2 bylo dosaţeno prostřednictvím rozšíření mnoţiny vstupních údajů 

a vyrovnáním poměru zastoupení jednotlivých vzorků. Díky této úpravě mnoţiny vstupních 

údajů byl umoţněn efektivnější proces učení neuronové sítě a bylo tak dosaţeno výkonného 

modelu umělé neuronové sítě, která je schopna řešit problematiku posouzení efektivnosti 

prováděného letu za daných podmínek.   
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5 VYHODNOCENÍ CÍLŮ 

Model umělé neuronové sítě byl na základě několika popsaných experimentů 

sestaven a prostřednictvím jeho návrhu v prostředí statistického software STATISTICA 9 byl 

také otestován, coţ prokázalo jeho plnou funkčnost. Důvěryhodnost takto navrţeného modelu 

umělé neuronové sítě je také podpořena dosaţenými hodnotami jeho výkonů, jeţ odpovídají 

poţadovaným výše popsaným hodnotám pro stanovení jeho důvěryhodnosti. 

Dalším cílem předloţené diplomové práce bylo provést analýzu praktických 

aplikací, pouţitých v letecké dopravě. Tato analýza byla provedena a v textu práce bylo 

v rámci třetí kapitoly stručně popsáno 5 vybraných praktických aplikací z různých odvětví 

letecké dopravy.  
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6 ZÁVĚR 

Předloţená diplomová práce se zabývá návrhem modelu umělé neuronové sítě, která 

je schopna vyhodnocovat efektivnost prováděného letu v rámci letu v cestovní hladině 

za stanovených podmínek mezinárodní standardní atmosféry ISA a podmínek daných 

provozní letovou příručkou vybraného letounu. Efektivnost daného letu je posuzována 

z pohledu dodrţování doporučených hodnot parametrů pilotem letounu. Výstupem umělé 

neuronové sítě je potom výrok, zda daná letová fáze probíhala efektivně či nikoliv. 

Úvodní kapitoly jsou kromě definování problému a formulace cílů věnovány 

stručnému historickému vývoji umělých neuronových sítí. Dále jsou pak popsány 

neurofyziologické inspirace těchto sítí, které provázely jejich vývoj. Na tyto podkapitoly pak 

plynule navazují podkapitoly zabývající se obecnou charakteristikou modelů umělých 

neuronových sítí a jejich postavením v informatice v případě porovnávání s klasickými 

počítači. Následující kapitola je pak věnována stručnému popisu vybraných praktických 

aplikací z různých odvětví letecké dopravy. Poslední kapitoly a podkapitoly této práce 

popisují postup návrhu samotného modelu umělé neuronové sítě v prostředí statistického 

software STATISTICA 9. Se získanými modely umělých neuronových sítí jsou pak prováděny 

jednotlivé experimenty za účelem získání co nejefektivnějšího přístupu k řešení popsané 

problematiky. 

Náplní popsaných praktických experimentů bylo tedy vytvoření několika modelů 

umělých neuronových sítí na základě hodnot předloţené vstupní mnoţiny dat. 

Prostřednictvím provedených experimentů byly získány charakteristické údaje o vytvořených 

modelech umělých neuronových sítí, díky nimţ bylo zjištěno, ţe vstupní mnoţiny dat nejsou 

v případě prvních dvou popsaných experimentů dostatečně vyhovujícími mnoţinami dat 

a tedy modely získané těmito experimenty nejsou dostatečně reprezentativní. Za účelem 

získání efektivnějších modelů umělých neuronových sítí bylo zapotřebí předloţenou mnoţinu 

vstupních hodnot ještě dále rozšiřovat a provádět další experimenty. 

Díky dodatečným úpravám a rozšíření mnoţiny vstupních údajů pro potřeby 

experimentů, jeţ poté následovaly, byl umoţněn efektivnější proces učení navrţených 

neuronových sítí a bylo tak dosaţeno výkonnějšího modelu umělé neuronové sítě, která 

je schopna řešit problematiku posouzení efektivnosti prováděného letu za daných podmínek. 
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