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ABSTRAKT

Disertační  práce  navrhuje  možnosti  využití  prvků  umělé  inteligence  pro  prognózu 
vlastních frekvencí laminátových desek.  Experimentální data byla získána z měřením 
rozměru desek a frekvencí pomocí metody ESPI. Navržená metoda umožňuje prognózu 
dat bez zdlouhavého měření.

Dále se práce zabývá tvorbou modelu za pomocí neuronové sítě, který popisuje vlastní  
kmity pneumatik na základě údajů získaných z označení pneumatik a dalších měřených 
hodnot. 

Dílčí  část  práce  se  věnuje  metodě  syntézy  neuronové  sítě  za  pomocí  genetických 
algoritmů, především z pohledu urychlení a zkvalitnění iteračního procesu za pomocí 
masivní paralelizace na GPU.

Klíčová slova: umělé neuronové sítě, kompozitní materiály, ESPI, paralelní výpočty

ABSTRACT

The thesis  proposes the possibility of using elements of artificial  intelligence to  the 
prognosis of natural frequencies of laminated plates. Experimental data were obtained 
from measurements of frequency and size of plates using ESPI method. The proposed 
method allows the prognosis data without time-consuming measurements.

The thesis  further  deals  with the model  using neural  networks,  which describes  the 
oscillations of the tires on the basis of data obtained from the labeling of tires and other  
metrics.

Part  of  the thesis  deals with the synthesis method of neural networks using genetic  
algorithms, especially from the point of view of speeding up and improving the process 
of iteration using massive parallelization on GPU.

Keywords: artificial neural networks, composite materials, ESPI, parallel computing 
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1  ÚVOD
Ve své  práci  se  zabývám využitím  moderních  nástrojů  pro  popis  chování  složitých 
systémů.  Mezi  tyto  moderní  nástroje  patří  především  neuronové  sítě  a genetické 
algoritmy.  V materiálovém  inženýrství  je  častým  jevem,  že  získání  komplexního 
matematického popisu chování konkrétního systému je značně obtížné nebo dokonce 
zcela  nemožné.  V budoucnu  lze  očekávat,  že  se  s  kompozitními  materiály  budeme 
setkávat čím dál  častěji. Jejich využití v moderních konstrukcích bude narůstat, a proto 
je vhodné zabývat se predikcí vlastností  kompozitních materiálů. Mechanické vlastnosti 
kompozitních materiálů jsou závislé na mnoha proměnných. Nejedná se jen o vlastnosti 
jednotlivých složek, ze kterých je kompozit složený, zásadní vliv má rovněž uspořádání  
jednotlivých vrstev, použité pojivo, směr namáhání a mnoho dalších vlastností. Získat 
analytický popis je v reálných podmínkách zcela nemožné.

Při  použití  neuronových sítí  je  klíčovou součástí  návrh  architektury  neuronové  sítě. 
Právě návrh architektury má zásadní vliv na kvalitu výsledků, které bude neuronová síť 
poskytovat.  Pro  syntézu  neuronové  sítě  lze  jako jednu  z  vhodných  metod  využít 
genetické  algoritmy.  Programová  realizace  genetických  algoritmů  pro  návrh  vhodné 
architektury neuronové sítě je velmi náročná.  Ve své práci popisuji  několik možných 
programátorských  přístupů  s  využitím  moderních  prostředků  výpočetní  techniky za 
účelem  nalezení  nejvhodnější  technologie  pro  realizaci  programů  modelujících 
genetické algoritmy.
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2  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE
Disertační  práce  se  zabývá využitím  umělé  inteligence  v  diagnostice  kompozitních 
materiálů. Jedním z cílů disertační práce je vytvoření funkčního modelu neuronové sítě  
pro  predikci  vybraných  fyzikálních  vlastností  vybraných  kompozitů.  Dále  se  práce 
zabývám  porovnáním  a  návrhem  možných  programátorských  přístupů  při  realizaci 
umělých neuronových sítí a genetických algoritmů za využití paralelizace procesů.

Dílčí cíle řešení disertační práce lze shrnout do následujících bodů:

• Rozbor problematiky kompozitních materiálů.

• Rozbor problematiky umělých neuronových sítí.

• Měření  a  vyhodnocení  experimentálních  dat  získaných  pomocí 
metody ESPI (Electron Speckle Pattern Interferometry).

• Zpracování  a  úprava  technologických  dat,  výběr  vhodných 
vstupních proměnných pro tvorbu modelů umělých neuronových sítí 
pro predikci vybraných fyzikálních vlastností různých kompozitů a 
pro predikci frekvence a amplitudy vlastních kmitů pneumatik, jako 
jednoho z typických představitelů složitých kompozitních materiálů.

• Provádění  simulací,  vytvoření  a  ověření  vhodných  modelů 
neuronových sítí.

• Zhodnocení a porovnání dosažených výsledků.

• Provedení  citlivostní  analýzy  vlivu  jednotlivých  vstupních 
parametrů  na frekvenci  a  amplitudu  vlastních  kmitů  pneumatik  a 
vytvoření odezvových grafů vyjadřujících vliv vybraného parametru 
na predikované výstupní veličiny.

• Vytvoření  uživatelského  programu  pro  predikci  frekvence  a 
amplitudy  vlastních  kmitů  pneumatik,  ve  kterém  bude 
implementována vybraná umělá neuronová síť.

• Teoretický  rozbor  možností  využití  genetických  algoritmů  pro 
syntézu umělých neuronových sítí.

• Využití paralelních výpočtů pro práci s genetickými algoritmy.

• Teoretický rozbor aplikace genetických algoritmů na GPU.

 7 



3  VLASTNÍ PŘÍSTUPY K ANALÝZE EXPERIMENTÁLNĚ 
ZÍSKANÝCH DAT

3.1  Využití neuronových sítí při predikci vlastností desky z kompozitního 
materiálu

Vlastnosti kompozitních materiálů lze určovat za pomocí metody ESPI, která je popsaná 
v  [1].  Metoda  ESPI je  bezkontaktní  nedestruktivní  metoda  určování  tvrdosti 
kompozitních materiálů. Při této metodě je materiál vystaven akustickým vlnám různých 
frekvencí.  Za  pomocí  aparatury  je  možné  sledovat,  že  při  jistých  frekvencích 
se na materiálu  zobrazují  obrazce.  Z těchto  frekvencí  je  možné  za  použití  empiricky 
odvozených  vzorců,  určit  vlastnosti  materiálu  bez  toho,  aby  došlo  k  jeho  destrukci. 
Konkrétní případ naměřených dat metodou  ESPI je uveden v Tabulce 1. V Tabulce 2 
jsou uvedeny hodnoty predikované  pomocí metody konečných prvků a v Tabulce 3 
pomocí neuronové sítě. Pro predikci hodnot frekvencí, byla použita i metoda lineární  
regrese,  jelikož  z průběhu funkce  (Obrázek  1)  bylo  zřejmé,  že  závislost  vykazuje  v 
rozsahu měřených hodnot lineární charakter.
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Tabulka 3  Hodnoty vypočítané za pomocí neuronové sítě

Tloušťka NN 1 [Hz] NN 2 [Hz] NN 3 [Hz] NN 4 [Hz] NN 5 [Hz] NN 6 [Hz] NN 7 [Hz]
0,8 62 138 183 385 451 511 620

1,05 76 183 241 509 592 673 790
1,35 94 236 310 658 759 867 993
1,65 112 289 379 807 926 1060 1195  

Tabulka 1  Naměřené hodnoty [1]

Tloušťka FEM 1 [Hz] FEM 2 [Hz] FEM 3 [Hz] FEM 4 [Hz] FEM 5 [Hz] FEM 6 [Hz] FEM 7 [Hz]
0,8 61 138 179 374 432 498
1,05 78 187 248 522 620 694 795
1,35 93 228 309 663 758 861 983
1,65 112 293 378 800 919 1058 1200

Tabulka 2  Hodnoty vypočítané metodou konečných prvků [1]

Tloušťka FEM 1 [Hz] FEM 2 [Hz] FEM 3 [Hz] FEM 4 [Hz] FEM 5 [Hz] FEM 6 [Hz] FEM 7 [Hz]
0,8 48 167 210 403 512 515 626

1,05 63 219 276 530 672 676 821
1,35 81 282 355 681 864 869 1056
1,65 99 345 434 832 1055 1062 1290



Při srovnání hodnot v Tabulce 1, Tabulce 2, Tabulce 3 a Tabulce 4 je zřejmé, že predikce 
za pomocí neuronové sítě je přesnější. Rozdíl predikovaných a naměřených hodnot se 
pohybuje pouze v řádu jednotek hertzů.

Hodnoty spočtené za pomocí lineární regrese (Tabulka 3) vykazují  taktéž přesnost v 
řádu hertzů identicky s metodou predikce za pomocí neuronové sítě.

Nejlepších výsledků se dosáhlo pomocí vícevrstvé dopředné neuronové sítě s topologií 
8-3-1.  Chyba  predikce  pro  tuto  neuronovou  síť  je:  RMS  =  13.668,  
REL_RMS = 0.0226, R2= 0.9983.

Přesnost všech metod je nejvíce výrazná při vynesení do grafu (Obrázek 1).
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Tabulka 4  Hodnoty vypočtené za pomocí lineární regrese

Tloušťka LR 1 [Hz] LR 2 [Hz] LR 3 [Hz] LR 4 [Hz] LR 5 [Hz] LR 6 [Hz] LR 7 [Hz]
0,8 61,72 138,28 183,48 384,89 451,77 511,05 620,47

1,05 76,43 182,65 241,07 509,05 591,45 672,69 789,58
1,35 94,09 235,91 310,17 658,04 759,08 866,65 992,51
1,65 111,75 289,16 379,28 807,02 926,7 1060,61 1195,44

Obrázek 1 Graf hodnot naměřených a predikovaných pro obrazec 1 a různé tloušťky 
desky

Legenda:
ED: Data naměřená metodou ESPI
LR: Data predikovaná pomocí lineární regrese
NN: Data predikovaná neuronovou sítí
FEM: Data predikovaná pomocí metody konečných prvků



3.2  Využití neuronových sítí při predikci radiální frekvence a amplitudy  
pneumatiky

Jako  další  příklad  využití  neuronových  sítí  uvádím  predikci  frekvence  a amplitudy 
radiálních  kmitů  u  pneumatiky.  Tyto  vlastnosti  mají  zásadní  vliv  na  hluk,  který 
pneumatika  vydává  při  svém provozu.  Konstruktéři  pneumatik  mají  velmi  obtížnou 
práci, právě proto že predikce těchto vlastností u nově vytvářené pneumatiky je velmi 
obtížná. Mnohdy záleží pouze na zkušenostech konstruktéra.

Jako vstupní množina dat byla použita tabulka s více jak osmdesáti záznamy, které byly 
dodány firmou Continental Matador Rubber, s.r.o. . Na základě předložených dat bylo 
vytvořeno  několik  neuronových  sítí,  které  byly  schopny  na  základě  vstupních  dat 
predikovat frekvenci radiálních kmitů a jejich amplitudu pro zadanou pneumatiku. Jako 
vstupní data byly použity údaje, které lze vyčíst z označení pneumatiky. Jedná se o šířku 
pneumatiky, poměr šířky k délce, průměr ráfku, index zátěže a index rychlosti.

Tabulka 5  Vybrané naměřené hodnoty

Označení pneumatiky
Šířka
[mm]

Poměr 
výška/šířka

[-]

Průměr 
ráfku
[inch]

Index 
zátěže

[-]

Index 
rychlosti

[-]

Radiální 
frekvence

[Hz]

Radiální 
amplituda

[µm]
Matador   MP 59 

205/55   R16   91 H
205 55 16 91 210 93 3,2

Matador  MP 42   225/55 
R16   95 W

225 55 16 95 270 81 3,4

Matador   MP 42 
185/60   R14   82 T

185 60 14 82 190 95 3

Matador   MP 15  185/60 
R14   82H

185 60 14 82 210 95 2,45

Tabulka 6  Hodnoty predikované neuronovou sítí

Označení pneumatiky
Šířka
[mm]

Poměr 
výška/šířka

[-]

Průměr 
ráfku
[inch]

Index 
zátěže

[-]

Index 
rychlosti

[-]

Radiální 
frekvence

[Hz]

Radiální 
amplituda

[µm]
Matador   MP 59 

205/55   R16   91 H
205 55 16 91 210 94 3,6

Matador  MP 42 
225/55   R16   95 W

225 55 16 95 270 76 2,8

Matador   MP 42 
185/60   R14   82 T

185 60 14 82 190 95 3

Matador   MP 15 
185/60    R14   82H

185 60 14 82 210 95 2,4

V Tabulce  5  jsou  vyznačeny pneumatiky  náhodně  vybrané  z testovací  množiny dat, 
jejich  označení,  parametry  a  naměřené  hodnoty  radiální  frekvence  a  amplitudy. 
Pro identické  pneumatiky  byly  hodnoty  radiální  frekvence  a  amplitudy  predikovány 
neuronovou sítí, což je naznačeno v Tabulce 6. Na Obrázku 2 a Obrázku 3 jsou graficky 
naznačeny rozptyly mezi naměřenými a predikovanými hodnotami. Dále jsou uvedena 
srovnávací  kritéria,  která  vypovídají  o  kvalitě  s  jako  je  schopna  neuronová  síť 
predikovat výsledky. 
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Srovnávací kritéria pro predikci amplitudy:

součet čtverců reziduí SSE = 10.768

střední kvadratická chyba RMS = 0.397

index determinace R2 = 0.831

Srovnávací kritéria pro predikci frekvence:

součet čtverců reziduí SSE = 1265.871

střední kvadratická chyba RMS = 4.314

index determinace R2 = 0.926
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4  REALIZACE  UŽIVATELSKÉHO  PROGRAMU    
VYUŽÍVAJÍCÍHO  UMĚLÉ  NEURONOVÉ  SÍTĚ

Pro firmu Continental Matador Rubber, s.r.o. byl vytvořen uživatelský program, který 
využívá  umělé  neuronové  sítě  k  predikci  amplitudy  a  frekvence  radiálních  kmitů 
pneumatik. Využití neuronových sítí při predikci amplitudy a frekvence radiálních kmitů 
pneumatik je jednou z mála známých metod, kterou lze vytvořit model tak složitých 
systémů jakým jsou pneumatiky. Prozatím nebylo možné predikovat hodnoty amplitudy 
a  frekvence  radiálních  kmitů  pneumatik,  jediným způsobem,  jak  hodnoty  získat,  je 
měřením provedeným na vyrobené pneumatice. 

V první fázi tvorby programu byl vytvořen model neuronové sítě, který si kladl za cíl 
popsat funkční závislost mezi pěti parametry, které charakterizují pneumatiku. 

Jako  vstupní  hodnoty  pro  neuronovou  síť  jsou  použity  následující  parametry 
pneumatiky:

• jmenovitá šířka [mm]

• profilové číslo [-]

• průměr ráfku [inch]

• index nosnosti [-]

• rychlostní index [-]

Výstupní hodnoty neuronové sítě jsou následující:

• radiální frekvence [Hz]

• radiální amplituda [µm]

Vstupní  hodnoty  neuronové  sítě  je  možné  získat  z  označení  pneumatiky, 
které je normované a je identické pro všechny výrobce pneumatik. Označení pneumatiky 
může vypadat následovně:

185/60 R 15 89 H

První  číslo  označuje  jmenovitou  šířku  pneumatiky  v  milimetrech,  druhé  číslo 
za znakem lomeno je profilové číslo pneumatiky, což je stonásobný poměr výšky k šířce 
pneumatiky.  Písmeno  R označuje  radiální  konstrukci  pláště  pneumatiky.  Číslo  15 je 
jmenovitý  průměr  ráfku  v  palcích.  Předposlední  číslo  89 vyjadřuje  index  nosnosti. 
Poslední  symbol  v  označení  pneumatiky  určuje  maximální  rychlost,  pro  kterou 
je pneumatika konstruována.

Následně byl realizován program s uživatelsky přívětivým rozhraním (Obrázek 4), který 
realizoval vytvořenou neuronovou síť. Program obsahuje pět vstupních polí s možností 
vybrat nabízené hodnoty nebo také možnosti zadat hodnotu zcela dle libosti uživatele. 
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Firmě Continental Matador Rubber, s.r.o. byl program odevzdán k dalšímu testování. 
V současnosti je program využíván při návrhu nových vzorů pneumatik.

Program  byl  postoupen  dalšímu  vývoji.  Společně  s  pracovníky  firmy  Continental 
Matador Rubber, s.r.o. byly stanoveny další parametry pneumatik, které by mohly mít 
vliv na velikost radiálních kmitů a jejich frekvenci. Vstupní parametry neuronové sítě 
byly rozšířeny o další hodnoty mezi něž patří: radiální statická tuhost, obvodová statická 
tuhost,  boční  statická  tuhost,  torzní  statická  tuhost  a  jako  indexová  proměnná  bylo 
použito označení dezénu pneumatiky. Byla vytvořena nová tabulka dat, ze kterých byla 
vygenerována trénovací a validační množina. Na základě nově vytvořeného modelu byla 
provedena citlivostní analýza za účelem zjištění, které vstupní parametry mají největší  
vliv na velikost radiální amplitudy a frekvenci radiálních kmitů.

Z citlivostní analýzy vyplynulo, že na radiální frekvenci a amplitudu nemá vliv použitý 
dezén a torzní statická tuhost.

4.1  Přínos metody 
Přínos navržené metody je pro vývoj nových typů pneumatik značný. Do současné doby 
nebyly výše jmenované poznatky publikovány.

V dalším vývoji budou výsledky citlivostní analýzy konzultovány s pracovníky firmy 
Continental Matador Rubber, s.r.o., následně bude upraven program, tak aby v něm bylo 
možné zohlednit i statické tuhosti, které mají na radiální amplitudu a radiální frekvenci 
dle citlivostní analýzy vliv. 
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Obrázek 4  Vzhled uživatelského programu pro firmu Continental Matador Rubber, s.r.o. 



5  NÁVRH  NOVÉ  METODIKY  SYNTÉZY  NEURONOVÉ 
SÍTĚ  ZA  POMOCÍ  GENETICKÝCH  ALGORITMŮ  A 
PARALELNÍCH  VÝPOČTŮ

Programových implementací umělých neuronových sítí je vetší množství. Existují jak 
komerční, tak volně šířené implementace. Mezi volně šířené patří například volně šířená 
knihovna  FANN.  Knihovna  FANN nenabízí  prostředky  pro  syntézu  neuronové  sítě. 
Pokud programátor využije pro implementaci knihovnu  FANN,  musí architekturu sítě 
navrhnout dle svých zkušeností. Zde se nabízí využít dosavadních poznatků a obohatit 
knihovnu  o  možnost  syntézy  za  pomocí  genetických  algoritmů  [2] a  paralelních 
výpočtů.

5.1  Popis jednoduchého nasazení knihovny FANN v jazyce C++
Program tvořící  neuronovou síť  prostřednictvím knihovny FANN se  skládá ze dvou 
základních částí. V první části je navržena architektura neuronové sítě. Síť je postoupena  
procesu  učení,  které  je  zakončeno po  určitém počtu  iterací  nebo po  dosažení  určité  
hodnoty  střední  kvadratické  odchylky  RMS.  Výsledek  procesu  učení  je  uložen 
do souboru.  Soubor  je  dále  použit  v  druhé  fázi,  kdy  se  využije  pro  práci  dalšího 
programu.

Programově  je  využití  knihovny  FANN velmi jednoduché.  V nejednodušším případě 
stačí pouze definovat datovou strukturu  fann.  Tato struktura se poté naplní pomocí 
fann_create(). Poté se spustí proces učení pomocí fann_train(). Následně již 
stačí použít  fann_save() pro uložení aktuálního stavu neuronové sítě do souboru. 
Zdrojový  kód  programu  s  triviálním  použitím  fnkcí  knihovny  FANN je  uveden  ve 
Výpisu 1.

/*soubor neural_01.cpp*/

#include <fann.h> 

#include <stdio.h> 

struct s_fann_data { 

    float connection_rate; 

    float learning_rate; 

    unsigned int num_layers; 

    unsigned int num_input; 

    unsigned int num_hidden; 

    unsigned int num_output; 

    float desired_error; 

    unsigned int max_iterations; 

    unsigned int iterations_between_reports; 

    char * filename; 

}; 
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int main(){ 

  s_fann_data fann_data; 

    fann_data.connection_rate = 1.0f; 

    fann_data.learning_rate = 0.1f; 

    fann_data.num_layers = 3; 

    fann_data.num_input = 10; 

    fann_data.num_hidden = 10; 

    fann_data.num_output = 2; 

    fann_data.desired_error = 0.0001f; 

    fann_data.max_iterations = 5000000; 

    fann_data.iterations_between_reports = 0; 

    fann_data.filename = "pneu_01.net"; 

  struct fann *ann = fann_create(fann_data.connection_rate, 
fann_data.learning_rate, fann_data.num_layers,fann_data.num_input,    
fann_data.num_hidden, fann_data.num_output); 

  fann_train_on_file(ann, "pneu.data", ann_data.max_iterations, 
fann_data.iterations_between_reports,  fann_data.desired_error); 

  fann_save(ann, fann_data.filename); 

  fann_destroy(ann); 

  return 0; 

} 

  Výpis 1  Zdrojový kód programu Neural_01

Jako trénovací množina pro program Neural_01 byla použita tabulka se 42. řádky. Liché 
řádky obsahovaly deset číselných položek reprezentujících vstupní hodnoty, sudé řádky 
obsahovaly dvě číselné položky reprezentující výstupní hodnoty. Přesný formát souboru 
s trénovací množinou je možné nalézt v dokumentaci [3].

 Programem definovaná neuronová síť obsahuje deset vstupních neuronů, dva výstupní 
neurony,  má  jednu skrytou  vrstvu  s  deseti  neurony.  Po  programu bylo  požadováno, 
aby pracoval  do  doby  než  dosáhne  parametr  střední  kvadratické  odchylky  hodnoty 
0,0001  ,  a  to  maximálně  po  5000000 iterací.  Program  Neural_01 byl  spuštěn 
na klasickém stolním PC1, doba vykonávání programu Neural_01 byla 1,665s. K měření 
byla  použita  systémová  utilita  time.  Vývojový  diagram  programu  Neural_01 je 
znázorněn na Obrázku 5.

1 Konfigirace PC: Procesor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6400  @ 2.00GHz; paměť 4GB 
DDR3 1600MHz; OS Linux , jádro Linux version 2.6.32-41-generic (buildd@crested) (gcc 
version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5.1) ; zatížení systému před započetím testu testu bylo 
minimální, load: 0.08; tato konfigurace PC byla použita u všech testů v této práci.
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Systémová utilita time v jejím základním použití, očekává jako parametr program, který 
bude následně touto utilitou spuštěn. Po ukončené práci spouštěného programu utilita 
time vypíše informace o běhu programu. Patří mezi ně informace o skutečné době běhu 
programu  v  položce  real.  Dále  v  položce  user  informaci  o  délce  běhu  programu  v 
uživatelském režimu2 a jako poslední informaci o délce zpracování systémových volání, 
které  spouštěný  program používal.  O  tom  nakolik  spouštěný  program  zatěžuje  běh 
procesoru nejvíce vypovídají položky user a sys.

Spuštění programu Neural_01 s utilitou time, která dovede určit dobu běhu programu je 
znázorňuje Výpis 2.

time ./neural_01 

real 0m1.665s 

user 0m1.660s 

sys 0m0.005s

Výpis 2 Spuštění programu Neural_01

Program Neural_01 byl vytvořen především jako referenční bod, který určuje jak dlouho 
trvá výpočet střední kvadratické odchylky pro jednu neuronovou síť.

5.2  Urychlení práce programu s využitím paralelizace
Pro další rozvoj bude program  Neural_01 upraven tak, aby využíval pro svou funkci 
prvky  genetických  algoritmů.  Vlastností  programu  Neural_01 je  to,  že  architektura 
neuronové sítě,  kterou popisuje,  je fixně dána programátorem a není možné ji  měnit 
jinak než modifikací programu. 

V následujícím postupu bude vytvořen program, který vytvoří generaci neuronových sítí  
na základě náhodného generování. Neuronové sítě budou mít identický počet vstupních 
a výstupních neuronů.  Jedince bude od sebe odlišovat počet skrytých vrstev a počet 
neuronů  v  nich  použitých.  Maximální  počet  vnitřních  vrstev  bude  omezen  na  10 a 
maximální  počet  neuronů  v  jedné  vnitřní  vrstvě  bude  omezen  na  20.  Program 
vygeneruje  20 neuronových sítí a provede proces jejich učení. Výsledkem bude určení 

2 Uživatelský režim je režim práce procesoru kdy programy pracují v neprivilegovaném 
(nechráněném) režimu [4].
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střední kvadratické odchylky RMS pro všechny vygenerované neuronové sítě. Program 
byl pojmenován  Neural_02.  Vzhledem k větší složitosti programu nebude již v textu 
uveden zdrojový kód.

Program  Neural_02 byl  naprogramován  tak,  aby  řešil  jednotlivé  úkony 
sekvenčně.  Není  v  něm  použit  žádný  paralelizmus,  který  by  jeho  práci  urychlil.  
Na Obrázku 6. je naznačen vývojový diagram programu Neural_02. 

time ./neural_02 

real 0m32.061s 

user 0m23.560s 

sys 0m8.501s 

Výpis 3 Spuštění programu Neural_02 s utilitou time

Dle očekávání je doba práce programu Neural_02 zhruba dvacetinásobkem času (Výpis 
3),  který  byl  zapotřebí  na  vykonání  programu  Neural_01.  Z  pohledu  genetických 
algoritmů program Neural_02 vytvořil nultou populaci a poté vypočítal hodnotu fitness 
funkcí všech jedinců v populaci. 

Pro další  práci  genetického algoritmu by bylo zapotřebí  provést  operace vedoucí  ke 
vzniku další  generace a  poté  vygenerovat  generaci  následnou a  opět  provést  získání 
hodnot fitness funkcí u následné generace. Jelikož operace mutací, křížení a klonování 
jsou  z  hlediska  délky  provádění  těchto  operací,  v  porovnání  s  operacemi  získávání 
hodnot fitness funkcí zcela zanedbatelné. Je zřejmé, že pokud by se program Neural_02 
doplnil  o generování dalších populací,  byla by doba jeho běhu závislá především na 
počtu těchto následných populací. Doba běhu programu bude tedy lineárně závislá na 
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počtu  populací.  Aby  bylo  možné  porovnávat  výsledky  optimalizací,  budou  použité 
programy  vždy vytvářet  pouze  nultou  generaci  a vypočítávat  hodnotu  fitness  funkcí 
jednotlivých jedinců v rámci této populace. Pokud by se program rozšířil o následné 
generování dalších populací, byla by doba jeho běhu závislá také na aktuálním stavu 
všech následných generací. Počet následných generací by se odvíjel od kritérií, která by 
stanovovala, kdy je výsledek práce genetického algoritmu již optimální. Jelikož je doba 
práce  genetického  algoritmu  z  jisté  části  náhodná,  nebyly  by  výsledky  získané  při 
porovnávání  délky  práce  programů  řešících  genetický  algoritmus  jako  celku  zcela 
transparentní. Z výše uvedených důvodů budou programy pro porovnávání délky práce 
algoritmu vždy řešeny pouze na základě porovnání času, který byl zapotřebí pro získání 
informací o hodnotě fitness funkcí všech jedinců v nulté generaci.

V dalším postupu byl vytvořen program Neural_03, který je již optimalizován tak, aby 
spouštěl jednotlivé výpočty fitness funkcí jednotlivých jedinců paralelně (Obrázek 7). 
Přínos  paralelní  implementace  programu  Neural_03  ukazuje  Výpis  4.  Zrychlení 
uživatelské odezvy (user time) je zřejmé, celkový čas běhu obou vláken je přirozeně 
odpovídající paralelnímu času (paralell time).

time ./neural_03 

real 0m19.421s 

user 0m11.360s 

sys 0m8.498s

Výpis 4 Spuštění programu Neural_03 s utilitou time
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Jako  další  byl  vytvořen  program  Neural_04,  který  umožňuje  práci  všech  vláken 
najednou. Vývojový diagram programu Neural_04 je znázorněn na Obrázku 8, Výpis 5 
ukazuje čas běhu programu. V jeden okamžik jsou spuštěna všechna vlákna a program 
poté  čeká  na  jejich  dokončení.  U tohoto  programu  se  opět  dá  očekávat  urychlení 
uživatelské odezvy, jelikož jednotlivá vlákna  nečekají na dokončení svých předchůdců. 
To je možné učinit, jelikož jednotlivá vlákna nemají na sebe vzájemné závislosti. Takto  
spuštěný program bude pro svůj běh vyžadovat značné systémové zdroje, jelikož paměť 
alokovaná každým vláknem bude při  jejich souběhu přičtena k celkovému množství 
alokované  paměti.  Uvedený  fakt  by  mohl  způsobit  problém  při  řešení  náročných 
výpočetních  situací,  které  by  pro  svůj  běh  vyžadovaly  alokaci  velkého  množství 
operační  paměti.  Pokud  by  program  Neural_04 spouštěl  svá  výpočetní  vlákna  v 
masivním měřítku (řádově stovky souběžně spuštěných vláken), mohlo by to znamenat 
pro  běh  operačního  systému  značný  problém,  protože  by  docházelo  k  vyčerpání 
systémových prostředků. Tento stav by měl za následek značné zpomalení vykonávání 
běhu celého operačního systému, nebo v extrémním případě až jeho pád. Proto je nutné  
při  provádění masivní paralelizace na klasických osobních počítačích pracovat velmi 
obezřetně a program fakticky uzpůsobit platformě na které je spouštěn. 

time ./neural_04 

real 0m16.340s 

user 0m1.610s 

sys 0m0.010s 

Výpis 5 Spuštění programu Neural_04 s utilitou time
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Pro  další  zrychlení  běhu  programu  již  existují  pouze  možnosti  optimalizace  běhu 
jednotlivých algoritmů. Samotná paralelizace nebude již mít prostředky jak urychlit běh 
programu. Obecně lze konstatovat, že paralelizovat problém lze do té doby než režie, 
která vznikne díky systémové obsluze této paralelizace nebude vyšší než běh samotných 
paralelizovaných vláken,  řešících  jednotlivé  výpočetní  úkony.  Omezení  je  dáno 
výkonem operačního systému a systémovými prostředky, které má operační systém k 
dispozici.  Po  využití  všech  procesorů  či  jader,  které  jsou  k  dispozici,  nevede  další 
paralelizace ke zrychlení běhu programu. Bez ohledu na počet výpočetních elementů 
(jader,  procesorů)  je  součástí  paralelního  běhu  i  systémová  režie,  která  teoretické  
možnosti zrychlení omezuje.

5.3  Další možnosti urychlení běhu programu pro výpočty s genetickými 
algoritmy pomocí masivní paralelizace

Pojem masivní paralelizace byl definován při vzniku výkonných sálových počítačů. Jak 
bylo  ukázáno  v  předchozích  kapitolách,  je  paralelizace  genetických  algoritmů  na 
klasických stolních počítačích omezena především výkonem samotného počítače a poté 
také výkonem operačního systému. Obecně lze tvrdit že výkon je omezen dostupnými 
systémovými prostředky.  Jelikož jsou v současnosti  procesory používané u osobních 
počítačů na své technologické hranici,  v budoucnu se dá očekávat pouze navyšování 
počtu  jader  v  procesoru  a  nikoli  k  dalšímu  navyšování  výkonu  jednotlivých  jader. 
Z pohledu rychlosti běhu paralelních procesů lze v budoucnu očekávat jen malý narůst  
rychlosti vykonávání jednotlivých vláken procesů spouštěných na klasickém procesoru. 
Systémová režie spojená s obsluhou těchto procesů bude klesat již velmi pomalu. 

Jako jedno z řešení se nabízí možnost vytvořit výkonný počítač na současné architektuře 
procesorů  Intel  x86.  Což  přináší  nutnost  využití  technologií,  které  nejsou  masově 
nasaditelné a tudíž povedou ke značným finančním nákladům.

Řešení  paralelních  výpočtů  pomocí  masivní  paralelizace  je  v  podmínkách  malých  a 
středních firem nelehký úkol. Existují některá použitelná řešení, která ovšem mají svá 
omezení. Pokud se tato omezení budou při návrhu paralelně zpracovávaného algoritmu 
brát v úvahu, je možné dosáhnout zajímavých výsledků.

Jedním z možných řešení je využít stávající výpočetní výkon více počítačů zároveň a 
vytvořit takzvaný počítačový cluster. V základu jde o klasické osobní počítače, které 
jsou  vzájemně  propojeny  pomocí  počítačové  sítě.  Program  využívající  paralelní 
algoritmy poté provádí jednotlivé úkoly nejen na jednom počítači, ale cluster mu umožní 
distribuovat jednotlivé úlohy i na okolní počítače, které se clusteru účastní.

5.3.1 Cluster systém MOSIX a OpenMosix
Pro operační systémy založené na operačním systému Linux je vyvíjen komerční systém 
Mosix [5] a jeho volně šířená varianta Open Mosix [6]. Oba systémy jsou založeny na 
modifikaci systémového jádra operačního systému Linux. Jádro operačního systému je 
upraveno  tak,  aby  bylo  schopné  komunikace  s  dalšími  operačními systémy s 
upravenými jádry v rámci lokální počítačové sítě. Procesu využívajícímu paralelní běh 
výpočetních  podprocesů,  jsou  tyto  výpočetní  podprocesy  distribuovány  operačním 
systémem  na  jiné  počítače  zapojené  v  clusteru.  Tímto  způsobem  je  možné  využít 
výpočetní výkon řádově až tisíců počítačů, které je možné do clusteru zapojit. Výhodou 
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tohoto  řešení  je  to,  že programy tvořené pro  běh  v clusteru  Mosix není  nutné  nijak 
upravovat. O distribuci úloh se stará upravené jádro operačního systému, programátor 
nemusí v programu nic měnit. Přesto je si nutné, při programování systémů využívající  
cluster založený na platformě Mosix, uvědomit jistá omezení. Při distribuci procesů mezi 
jednotlivými výpočetními uzly není možné využívat některé systémové prostředky jako 
je sdílená paměť, nebo systémové semafory[4]. Tato omezení jsou dána konkrétní verzí 
systému  Mosix a  podléhají  neustálému vývoji.  Dá se očekávat,  že v budoucnu bude 
těchto  omezení  ubývat.  Cílem  je,  aby  bylo  možné  programy  spouštěné  v  clusteru 
používat  zcela  transparentně,  bez  nutných  úprav  oproti  programům spouštěným bez 
použití clusteru.

Pro testování schopnosti systému Mosix byla využita jedna počítačová učebna. Na této 
učebně bylo k dispozici dvacet počítačů. Všechny počítače byly zařazeny do počítačové  
sítě o rychlosti 100Mbps. 

Pro  test  byl  použit  stejný  program  jako  při  testování  paralelně  programovaných 
genetických algoritmů na klasickém PC, program byl pouze přejmenován na Neural_05. 
Jednalo se o program, který vygeneruje dvacet neuronových sítí a na všech těchto sítích 
provede výpočet  hodnoty fitness  funkce.  Opět  byla  vytvořena pouze nultá  generace. 
Takto vytvořený program byl spuštěn na počítači, který byl součástí clusetru. Použití 
jádra operačního systému  Linux s úpravou  Mosix zapříčinilo,  že se výpočetní vlákna 
rozdistribuovala na okolní počítače v clusteru a na těchto počítačích došlo k výpočtu 
vždy jednoho vlákna. O plánování a distribuci vláken na jednotlivé počítače se stará  
jádro operačního systému pomocí utility mosrun.
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time mosrun ./neural_05

real 0m2.125s 

user 0m1.660s 

sys 0m0.525s 

Výpis 5 Spuštění programu Neural_05 s utilitou time na clusteru Mosix

Vývojový diagram programu Neural_05 je identický s vývojovým diagramem programu 
Neural_04 znázorněném na Obrázku 8. Výpis 5 znázorňuje běh programu.

Z výsledku je na první pohled patrné, že se doba vykonávání programu již blíží době  
vykonávání programu  Neural_01. Výsledky dále ukazují na to, že při běhu programu 
trávil program více času nad systémovým voláním, což je snadno vysvětlitelné. Systém 
Mosix musel volat systémové funkce, které zajišťovaly distribuci výpočetních vláken na 
sousední počítače v clusteru.

Využití  clustrového  systému  Mosix  pro  urychlení  práce  genetického  algoritmu  jako 
nástroje  pro  hledání  optimální  architektury  neuronové  sítě  pro  řešení  konkrétního 
problému je zcela relevantní a může vést ke značnému urychlení celého procesu. 

5.3.2 Možnosti využití GPU computingu pro urychlení 
iterací genetických algoritmů

Využití výpočetního výkonu grafických karet s podporou  CUDA technologie je velmi 
progresivní metoda jak využít výpočetní výkon grafického procesoru  [7],[8]. Aplikace 
umělých  neuronových sítí  a  genetických  algoritmů je  pro  použití  v  této  technologii 
velmi vhodná.

Nevýhodou použité technologie CUDA je nutnost upravit algoritmy řešené na grafickém 
procesoru tak, aby při jejich řešení bylo použito pouze atomických operací [9]. To sebou 
nese nevýhodu v nemožnosti použití stávajících knihoven, které byly doposud pro řešení 
problému využívány.

Pokud by jsme se vrátili k příkladu, který byl řešen v předchozích kapitolách, je zřejmé 
že již nebude možné využít knihovny FANN pro tvorbu testovacího programu, protože 
knihovna FANN nemá prozatím podporu pro práci v prostředí  CUDA technologie. Aby 
bylo  dosaženo  porovnatelných  výsledků,  byl navržen  následující  postup.  Všechny 
dosavadní  testy byly  prováděny na algoritmech provádějících  výpočet  fitness  funkcí 
dvaceti jedinců tvořících jednu populaci. Výpočet jednoho jedince trval zhruba 1,64 s. 
Pro  porovnání  byl  nahrazen  algoritmus  získávání  fitness  funkce  z  hodnoty  střední 
kvadratické odchylky RMS konkrétní neuronové sítě, algoritmem násobení a dělení čísla 
s pohyblivou desetinnou čárkou. Použitý algoritmus byl upraven  do té míry, aby doba 
jeho výpočtu trvala přibližně 1,64 s. Tím bylo dosaženo toho, že výpočet jednotlivých 
vláken trvá přibližně stejně jako při výpočtu fitness funkce z hodnoty  RMS konkrétní 
neuronové sítě. Výhoda použití výpočtu s použitím násobení a dělení čísla s plovoucí 
desetinnou čárkou tkví v tom, že při výpočtu jsou použity pouze atomické operace, což 
je velmi vhodné pro zpracování v GPU a je dosaženo stejné zátěže procesoru.

Opět byl realizován program, který řeší výpočet hodnoty fitness funkce dvaceti jedinců  
jedné populace v genetickém algoritmu. Při tvorbě programu bylo využito zjednodušení, 
které bylo popsáno v předchozím textu. Byl vytvořen program  Simul  který odpovídá 
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délkou svého běhu programu Neural_01. Zdrojový kód programu Simul je na Výpisu 6, 
časová náročnost programu je znázorněna na Výpisu 7.

/*soubor simul.cpp*/

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main(void){ 

 for(int i = 0 ; i<1000000; i++) 

     for(int j = 0 ; j<460; j++) 

float a = 0.6547 * 128768.878 / 875.666; 

  return 0; 

}

Výpis 6 Zdrojový kód programu Simul

time ./simul

real 0m1.663s 

user 0m1.670s 

sys 0m0.002s 

Výpis 7 Spuštění programu Simul s použitím utility time

Dále  byl  sestaven  program   Neural_06,  který  spustil  simulovaný  algoritmus 
na procesoru grafické karty. 

time ./neural_06 

real 0m0.154s 

user 0m0.018s 

sys 0m0.138s

Výpis 8 Spuštění programu Neural_06 s použitím utility time

Výpis 8 naznačuje časovou náročnost programu  Neural_06 který využívá  ke svému 
běhu GPU. (Při testu byla použita výpočetní jednotka Nvidia Tesla c2075) Při porovnání 
je ještě nutné zohlednit to že, k běhu programu byly použity pouze algoritmy násobení a 
dělení a nebylo přistoupeno k přenosu dat mezi počítačem a grafickým procesorem. Při 
kvalitativním porovnání bude nutné zohlednit, že přenos dat do grafického adaptéru a  
zpět nepatrně prodlouží dobu běhu programu. Dá se očekávat, že tato doba bude zcela  
zanedbatelná vzhledem k době trvání běhu samotných výpočetních vláken.
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5.3.3 Zhodnocení dosažených výsledků pro urychlení 
iterace práce genetického algoritmu

V  rámci  testů  bylo  vytvořeno  šest  programů  s  názvem  Neural_01 až  Neural_06. 
Programy Neural_02 až Neural_06 řešily problém o stejné výpočetní složitosti. Úkolem 
bylo vypočítat hodnoty fitness funkcí všech jedinců v rámci jedné populace. Hodnoty 
fitness funkcí u prvních pěti programů odpovídaly hodnotě střední kvadratické odchylky 
pro konkrétní neuronovou síť. U programu Neural_06 bylo přistoupeno k zjednodušení 
použitého algoritmu. Výpočetní náročnost algoritmu odpovídala náročnosti při výpočtu 
hodnoty  střední kvadratické odchylky.
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Obrázek 10  Porovnání doby běhu jednotlivých programů v závislosti na použité 
technologii

Legenda:

Neural_01 – program řeší výpočet hodnoty fitness funkce pro jednoho jedince na CPU

Neural_02 – výpočet hodnoty fitness funkcí pro dvacet jedinců, algoritmus řeší výpočty 
za sebou, vše je řešeno na CPU

Neural_03  –  využití  paralelního  výpočtu  na  CPU  vždy  dvou  výpočetních  vláken 
paralelně

Neural_04 – využití paralelního výpočtu na CPU všech výpočetních vláken současně

Neural_05 – využití technologie Mosix pro distribuci výpočetních vláken na více CPU

Neural_06 – spuštění výpočetních vláken na GPU

real – skutečný čas běhu programu na procesoru

user – čas běhu programu strávený v uživatelském režimu

sys – čas strávený systémovým voláním
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Graficky jsou výsledky vyobrazeny na Obrázku 10.  Jako referenční bod  k porovnání 
výsledků všech testovaných programů byl použit program  Neural_01, který vypočítal 
hodnotu  střední  kvadratické  odchylky  RMS pro  jednu  neuronovou  síť.  Testovaná 
neuronová  síť  obsahovala  deset  vstupních  neuronů,  dva  výstupní  neurony  a jednu 
skrytou vrstvu o deseti neuronech. Pro práci s neuronovými sítěmi byla použita volně 
šířená knihovna  FANN. Skutečná doba trvání programu  Neural_01 byla rovna  1,67 s. 
Tato hodnota vypovídá o délce běhu programu v operačním systému, je ale ovlivněna 
zatížením operačního systému,  tedy množstvím procesů,  které  musí  operační  systém 
spolu se spuštěným programem obsluhovat. Hodnota  1,66 s je doba běhu programu v 
uživatelském režimu. Tento parametr má největší vypovídající hodnotu a přímo ukazuje 
nakolik je provádění programu náročné z hlediska zátěže procesoru. Poslední veličina s 
hodnotou 0,01 s určuje nakolik program využíval systémová volání. Čím bude tento čas 
větší,  tím více  času bude muset spuštěný proces trávit čekáním na reakci operačního 
systému, na některý z jeho požadavků.

Program  Neural_02 řeší identický problém jako  Neural_01, nikoli pouze pro jednoho 
jedince nýbrž pro celou populaci řešení.  V tomto konkrétním případě byla  populace 
omezena na dvacet jedinců. Výpočet hodnoty fitness funkce pro každého jedince byl 
proveden postupně jeden za druhým. Očekávanou doba trvání programu Neural_02 lze 
odvodit  z  počtu po sobě spouštěných výpočtů a  délky trvání  programu  Neural_01. 
Jelikož program Neural_02 trval značně delší dobu, značně narostla i doba kdy program 
čekal na obsluhu svých systémových volání.

V programu Neural_03 byly již použity paralelní výpočty. Vždy dvě výpočetní vlákna 
byla spouštěna paralelně. Po dokončení práce obou vláken došlo opět ke spuštění vláken 
následujících.  Doba  běhu  programu  Neural_03 proti  čistě  sekvenčnímu  zpracování 
identického  problému  v  programu  Neural_02  se zkrátila  zhruba  na  polovinu  času. 
Množství času stráveného systémovým voláním zůstalo stejné.

Daleko  markantnější  úspory  času  bylo  dosaženo  v  programu  Neural_04,  kde  byla 
spuštěna  všechna  výpočetní  vlákna  současně.  Rozhodování  v  jakém  pořadí  budou 
výpočetní vlákna vykonávána již bylo přenecháno operačnímu systému. Doba výpočtu 
se opět markantně zkrátila. Výkonnost operačního systému v operacích řízení procesů 
je vyšší než výkonnost uživatelské aplikace. Zkrácení doby běhu programu má přímý 
důsledek i ve zkrácení času potřebného pro systémová volání.

V dalším postupu již byla nasazena paralelizace v markantnějším měřítku.  Jako první 
byla  použita  technologie  clustrových  výpočtů  s  využitím  projektu  MOSIX.  Na 
připraveném  clusteru  byl  spuštěn  program  Neural_05.  Jak  je  patrné  z  dosažených 
výsledků skutečná doba běhu programu se velmi zkrátila, díky tomu že program měl 
k dispozici více procesorů, které zpracovávaly jeho výpočetní vlákna. Distribuce vláken 
mezi  jednotlivými  počítači  v  clusteru  sebou  přinesly  větší  režii  což  se  projevilo 
v nárůstu času potřebného pro systémová volání. Doba strávená v uživatelském režimu 
je téměř stejná jako u programu Neural_01, což je opět očekávaná hodnota.

Nejmarkantnějšího urychlení došlo při přesunu výpočtu na grafický procesor, což bylo 
dosaženo v programu Neural_06. Oproti programu Neural_02, ve kterém bylo použito 
čistě sekvenčního algoritmu došlo až k tisícinásobnému urychlení. Výsledky dosažené 
při  běhu  programu  Neural_06 se  opírají  o  masivní  výpočetní  výkon  grafického 
procesoru spolu s nativní podporou paralelních výpočtů. 

Z   výsledků   jednotlivých   testů   je   patrné,   že   paralelní   přístup   řešení   problematiky 
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genetických algoritmů  dovede značně  urychlit  běh genetického algoritmu jako celku. 
Toho se dá využít k navýšení počtu jedinců při stejné době běhu programu. Nejlepších 
výsledků bylo dosaženo s použitím technologie výpočtu na grafickém procesoru. Použití 
technologie CUDA je více než vhodné pro tvorbu programů řešících genetické algoritmy, 
z   důvodu   vysokého   výpočetního   výkonu   a   přímé   podpory   paralelizace   programu   v 
grafických procesorech.
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6  ZÁVĚR
Práce  se  zabývá  využitím  prvků  umělé  inteligence  v  diagnostice  kompozitních 
materiálů. 

Mezi hlavní cíle práce patří využití umělých neuronových sítí pro predikci některých  
vlastností  laminátových  desek  s  využitím  poznatků  metody  ESPI [1].  Dále  využití 
umělých neuronových sítí jako prostředku pro predikci velikosti radiální frekvence a 
radiální  amplitudy  vlastních  kmitů  u  pneumatik.  V poslední  části  se  práce  zabývá 
možností  zkvalitnění  práce  genetických  algoritmů  jako  prostředku  pro  nalezení 
optimální architektury neuronové sítě s použitím masivní paralelizace na GPU.

V  úvodních  kapitolách  práce  popisuje  kompozitní  materiály,  konkrétněji  popisuje 
laminátové desky a pneumatiky. Spolu s moderními metodami, které jsou v současnosti 
využívány pro predikci vlastností  kompozitů.  Jedná se například o metodu  ESPI [1], 
která  je  doposud  využívána  k  predikci  některých  vlastností  laminátových  desek 
(Youngův modul a Poiisonova konstanta). 

Jedním z  technologických přínosů práce je vytvoření modelu neuronové sítě, který je  
možné  využít  pro  predikci  některých  vlastnosti  (Youngův  modul  a  Poiisonova 
konstanta)  laminátových  desek  za  pomocí  metody  ESPI [1].  Vytvořený  model  byl 
porovnávám  s  dalšími  možnými  přístupy  popisu  těchto  vlastností  mezi  něž  patřili 
lineární  regrese  a  metoda  konečných  prvků.  Z výsledků  vyplývá,  že  modelováním 
vlastností  laminátových  desek za  pomocí  neuronových sítí  je  dosaženo kvalitnějších 
výsledků než u metody konečných prvků nebo metody lineární regrese. /13/

Hlavním vědeckým a technologickým přínosem práce je vytvoření modelu neuronové 
sítě  popisující  velikost  radiální  frekvence  a  velikost  amplitudy  vlastních  kmitů 
pneumatiky na základě údajů z označení pneumatiky. Vytvořený model byl využit pro 
vytvoření   uživatelského  programu  pro  firmu  Continental Matador Rubber, s.r.o. 
Program je  využíván  při  návrhu  nových pneumatik.  Dále  byl  vytvořen  nový model  
neuronové sítě, ve kterém byl rozšířen počet vstupních veličin o popis dezénu a tuhosti  
pneumatiky. Díky provedené citlivostní analýze bylo určeno, které veličiny nemají na 
velikost radiální frekvence a velikost amplitudy vliv.  Při  podrobné analýze publikací 
zabývající  se  touto  problematikou  (ISI  WEB  OF  KNOWLEDGE)  nebylo  nalezeno 
podobné řešení této problematiky.  Výsledky této práce byly přijaty na publikování v 
impaktovaném časopise Defect and diffusion forum,  které bude otištěno v r.2012.

Následující vědecký přínos části práce zabývající se kompozity je orientován na predikci 
vlastních  frekvencí  laminátových  desek.  Výsledky  této  práce  jsou  významným 
nástrojem pro designéry dopravních  prostředků,  protože umožňují  predikovat  vlastní 
frekvence laminátových desek. Tyto výsledky byly přijaty na publikování ve speciální 
kapitole  vydavatelství  Springer  Verlag  a  také  v  impaktovaném  odborném 
časopise /13/,/16/,/17/. 

Dalším   vědeckým   přínosem   je   ověření   možnosti   využití   genetických   algoritmů   pro 
genezi  architektury  neuronové   sítě.  Hlavním a  původním výstupem práce  je  využité 
masivního   paralelního   programování   na  GPU  pro   zkvalitnění   práce   genetického 
algoritmu   a   tím   i   dosažení   kvalitnějších   výsledků.   Provedeným   experimentem   bylo 
ověřeno,   že   použití  GPU  pro   práci   genetického   algoritmů   bude   dosaženo   lepších 
výsledků. Výsledky práce jsou připraveny na publikování v impaktovaném časopise.
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