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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na oblast hodnocení technického stavu krystalizátoru na 

zařízení plynulého odlévání oceli. Hodnotícím parametrem je konicita krystalizátoru získaná 

z modelu hodnocení krystalizátoru využívající umělé neuronové sítě. V práci diplomové práce 

je provedena algoritmizace tohoto modelu, která je následně převedena na off-line softwarový 

systém. Vytvořený softwarový systém je testován na provozních modelových datech.  
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Abstract 

This thesis is focused on the evaluation of the technical state of the mold in the 

continuous casting of steel. Evaluation conicity parameter is obtained from the model mold 

mold assessment using artificial neural networks. In this thesis work is carried algorithm of 

this model, which is then transferred to the off-line software system. Create a software system 

is tested on the operating model data. 
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1. Úvod 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření softwarového systému konicity 

krystalizátorů. Tato diplomová práce navazuje na diplomovou práci ing. Petra Kovalčíka 

hodnocení životnosti technických systémů s důrazem na hodnocení životnosti krystalizátorů. 

Ve své diplomové práci se zabývám krystalizátory s kruhovým průřezem. Vzhledem 

k technické i finanční náročnosti měření průměru krystalizátoru v praxi, vznikl požadavek na 

vytvoření softwaru, který by umožnil simulovat reálné prostředí a jehož výstupem je stav 

krystalizátoru po určitém množství odlitých taveb různých značek oceli. Vznikla potřeba 

kybernetického (funkcionálního) modelování využívajícího modelu tzv. „černé skříňky“ a 

následné simulace. Pojmem kybernetické modelování se rozumí systém nedávající informace 

o své vnitřní struktuře, ale pouze o vnějším chování. V našem případě to byl model neuronové 

sítě. Vytvořený program bude sloužit k simulaci a k experimentování s chováním 

krystalizátoru při plynulém odlévání oceli a předvídání jeho stavu. [1] Takováto predikce je 

možná za použití umělých neuronových sítí. Jako trénovací množina pro nastavení neuronové 

sítě byly použity výsledky z reálných měření krystalizátoru průměru 410mm. Tato data byla 

získána za pomocí systému MKL100/420. Následně byly tyto údaje použity k naučení umělé 

neuronové sítě v softwarovém systému Statistica. Výsledkem byl zdrojový kód neuronové 

sítě, který byl použit ve vytvořeném programu.  
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2. Umělé neuronové sítě 

 

Obr. 1 Rozdělení umělých neuronových sítí 

Vznik vývoje umělých neuronových sítí spadá do první poloviny 20. století, kdy američan 

Warren Sturgis McCulloch publikoval první práci o neuronech. Ve 40. letech se svým 

studentem W. Pittsem vypracoval první model umělého neuronu, který je používán dodnes. 

Na základě této práce vytvořil F. Rosenblatt první perceptronovou síť roku 1958. Tato síť 

však měla nevýhodu, protože neuměla klasifikovat lineárně neseparabilní problémy. Na 

dlouhou dobu pak zájem o umělé neuronové sítě opadl. Až v polovině 80. let došlo 

k vytvoření modelu vícevrstvé neuronové sítě, který problém lineární neseparability odstranil, 

a tím došlo i ke zvýšení zájmu o tuto problematiku.[2] Na obr. 1 je znázorněno rozdělení 

neuronových sítí. 

Základem matematického modelu umělé neuronové sítě je umělý neuron. Jeho struktura je 

schematicky znázorněna na obrázku Obr. 2. 
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Obr. 2 Schématické znázornění formálního neuronu 

Tabulka č. 1 Rozdělení jednotlivých částí neuronu 

Vstupy x1,x2……xn Modelují dendrity 

Váhy w1,w2……wn Modelují synapse 

Výstup y Simuluje činnost axonu 

 

Jednotlivé části neuronu z obr. 2 se dají rozdělit na tři části (viz. tabulka č. 1): 

- Vstupy, modelující dendrity 

- Váhy, modelující synapse 

- Výstup, simulující činnost axonu 

Agregace (suma) vstupních signálů, jejich porovnání s prahovou hodnotou ϴ a poté jejich 

nelineární zobrazení představují model těla neuronu, tj. vyhodnocení celkového vstupního 

aktivačního potenciálu a jeho transformaci na výstupní signál. 

Přenos signálu neuronem lze rozdělit do čtyř fází: [3] 

- Konfluence (splynutí) kdy každý vstupní signál x je vynásoben váhou w, která je 

danému vstupu přiřazena: 

zi(t) = xi(t) . wi(t)  

- Agregace (seskupení) je součet všech vstupních signál vynásobených příslušnými 

vahami: 

a(t) = ∑   
 
             

 

- Prahování, kdy od výsledného součtu a je odečtena prahová hodnota Θ 
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v(t) = a(t) - Θ 

 

- Nelineární zobrazení, kdy hodnota y(t) je pomocí obecně nelineární funkce 

zobrazena zpravidla do intervalu (0,1) nebo (-1,1): 

a) Sigmoidální funkce: 

      
 

          
 

b) Hyperbolicko-tangenciální funkce: 

     
          

          
 

 

c) Gaussova funkce: 

        
   
 

  
 

 

d) Lineární funkce: 

            

2.1 Síť perceptronů 

Prvním modelem neuronové sítě byla perceptronová síť, jejíž architektura je zobrazena na 

obrázku č. 3. Organizace této sítě specifikuje na počátku pevnou architekturu jednovrstvé sítě 

n-m. Síť se tedy skládá z n vstupních a m výstupních neuronů. 

 

Obr. 3 Architektura perceptronové sítě 
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Umělý neuron (dále jen neuron) má N obecně reálných vstupů x1, … , xN, které modelují 

dendrity. Vstupy jsou ohodnoceny obecně reálnými synaptickými váhami w1, … , wN, které 

určují jejich propustnost. Ve shodě s neurofyzickou motivací mohou být synaptické váhy 

záporné, čímž se vyjadřuje jejich inhibiční charakter.  

 

 

2.2 Hopfieldova síť 

Je jednovrstvá síť s pevnými váhami. Vstupy mohou být binární (0,1) nebo bipolární (-1,1). 

Hopfieldova síť je síť s učitelem, takže je vyhledáván minimální rozdíl mezi vstupem a 

výstupem. Může být použita jako asociativní paměť, k řešení optimalizačních problémů nebo 

klasifikátor. 

 

 

2.3 Vícevrstvé neuronové sítě a Backpropagation 

Zřejmě nejpoužívanější a nejznámější model neuronové sítě je vícevrstvá síť s učícím se 

algoritmem zpětného šíření chyby tzv. backpropagation. Tato síť je zobecněním sítě 

perceptronů pro architekturu se skrytými vrstvami.  

Metoda backpropagation – metoda zpětného šíření chyby 

- Je založena na minimalizaci výstupní kriteriální funkce (energetické funkce, chybové 

funkce). 

- Metoda vychází ze známé gradientní metody stanovení extrému analytické účelové funkce, 

pro kterou platí 

     

   
   

- V případě nemožnosti přímého řešení parciální derivace, se řeší úloha iteračně 

         
      

   
                       

Algoritmus obsahuje tři etapy:  

- dopředné šíření vstupního signálu tréninkového vzoru 

- zpětné šíření chyby  

- aktualizace váhových hodnot na spojeních.  
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Během dopředného šíření získá každý neuron ve vstupní vrstvě vstupní signál a zprostředkuje 

jeho přenos ke všem neuronům vnitřní vrstvy.  

Každý neuron ve vnitřní vrstvě vypočítá svou aktivaci a pošle tento signál všem neuronům ve 

výstupní vrstvě. Každý neuron ve výstupní vrstvě vypočítá svou aktivaci, odpovídající jeho 

skutečnému výstupu po předložení vstupního vzoru. Tímto způsobem je získána odezva 

neuronové sítě na vstupní podnět daný excitací neuronů vstupní vrstvy. Důležitá je 

samozřejmě schopnost generalizace (zobecnění) nad naučeným materiálem, tedy schopnost 

neuronové sítě na základě naučeného usuzovat na jevy, které, přestože nebyly součástí učení, 

lze nějakým způsobem z naučeného odvodit.[4] 

Co je nutné k naučení neuronové sítě? Jednak trénovací množina, která obsahuje prvky 

popisující řešenou problematiku a dále pak metoda, která dokáže tyto vzorky zafixovat 

v neuronové síti formou hodnot synaptických vah, pokud možno včetně již uvedené 

schopnosti generalizovat. Každý vzor trénovací množiny popisuje způsob excitace neuronů 

vstupní a výstupní vrstvy. Metoda backpropagation umožňuje adaptaci neuronové sítě nad 

danou trénovací množinou kdy se informace šíří od vrstev vyšších k vrstvám nižším. 

V průběhu adaptace neuronové sítě metodou backpropagation jsou srovnávány vypočítané 

aktivace s definovanými výstupními hodnotami pro každý neuron ve výstupní vrstvě a pro 

každý tréninkový vzor. Na základě tohoto srovnání je definována chyba neuronové sítě, pro 

kterou je vypočítána část chyby, která se šíří zpětně z neuronu vyšších vrstev ke všem 

neuronům předcházející vrstvy majícím s daným neuronem definované spojení. Aktivační 

funkce pro tuto metodu musí mít tyto vlastnosti: musí být diferencovatelná, spojitá a 

monotónně neklesající. Nejčastěji používanou aktivační funkcí je standardní sigmoida a 

hyperbolický tangens. Chyba sítě je vzhledem k tréninkové množině definována jako součet 

parciálních chyb sítě vzhledem k jednotlivým tréninkovým vzorům a závisí na konfiguraci 

sítě. Parciální chyba pro daný tréninkový vzor je úměrná součtu mocnin odchylek skutečných 

hodnot výstupu sítě pro vstup tréninkového vzoru od požadovaných hodnot výstupů u tohoto 

vzoru. 

Cílem adaptace je minimalizace chyby sítě ve váhovém prostoru. Vzhledem k tomu, že chyba 

sítě přímo závisí na složité nelineární složené funkci vícevrstvé sítě, představuje tento cíl 

netriviální optimalizační problém. Pro jeho řešení se v základním modelu používá 

nejjednodušší varianta gradientní metody, která vyžaduje diferencovatelnost chybové 

funkce.[5] 
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Z výše uvedeného jasně vyplývá komplikovatelnost problému řešení kvalitního nastavení 

umělé neuronové sítě. Pro takovéto případy byly vytvořeny expertní systémy, které umožňují 

řešení tohoto problému. 

 

2.4 Software Statistica 

STATISTICA je kvalitní nástroj pro statistickou analýzu dat americké firmy Statsoft inc.[6] 

Aplikace je určena především pro analýzu dat a reportování. Je tvořena mnoha nástroji: 

- Obecné analytické nástroje (grafické nástroje, základní statistiky a tabulky 

prokládání rozdělení, vícerozměrná lineární regrese, analýza rozptylu 

neparametrické statistiky) 

- Pokročilé lineární a nelineární modely (distribuce & simulace, obecné lineární 

modely, zobecněné lineární a nelineární modely, obecné regresní modely, obecné 

modely s parciálními nejmenšími čtverci…) 

- Analýza síly testu (výpočet síly testu, výpočet velikosti vzorků, odhad intervalů 

spolehlivosti, kalkulátory statistických rozdělení) 

- Diagramy pro řízení kvality (Paretovy diagramy, indexy způsobilosti, diagramy 

krátkých posloupností, diagramy CuSum…) 

- Analýza procesů (diagramy procesní a způsobilostní analýzy, Išikavovy diagramy, 

analýzy R&R, komponenty rozptylu pro náhodné efekty, Weibullova analýza, 

plány vzorkování) 

- Navrhování experimentů (dílčí faktorové návrhy, návrhy na zkoumání směsí, 

latinské čtverce, hledání optimálního 2^(k-p) návrhu, reziduální analýza a 

transformace, optimalizace jedné nebo více odezvových proměnných…) 

- Data Miner (obecný grafický průzkumník s technologií OLAP, obecný 

klasifikátor, obecný modul tvorby modelů/vícerozměrný průzkumník, obecný 

prediktor, obecný průzkumník s technologií neuronových sítí, nástroje k čištění a 

filtrování dat, stromové klasifikační modely, strojové učení, vícerozměrné 

adaptivní regresní spliny) 

- QC Miner (předvídání problémů v kvalitě výroby za pomoci výkonných 

dataminingových metod, nalezení základních příčin problémových situací, 

generování návrhů pro zlepšování, kontrola procesů v reálném čase…) 

- Podnikové systémy ( Enterprise, analýza sekvencí, asociací a propojení, document 

management systém…) 
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- Automatizované neuronové sítě (různé typy analýz (regrese, klasifikace, časové 

řady, shluková analýza), automatický výběr nejvhodnější architektury sítě, 

vícevrstvé perceptrony, sítě s radiální bází, samoorganizující se mapy, trénovací 

algoritmy (Conjugate Gradient Descent, BFGS, Kohonenovo trénování, k-Means 

Center Assignment), analytické grafické výstupy, opakované vzorkování, analýza 

citlivosti, ROC křivky, kombinace sítí, uchování nejlepší sítě…) 

- Automatizované neuronové sítě – Generátor kódu (generuje zdrojový kód 

vytvořené neuronové sítě (C nebo C++), který může být zkompilován všemi C 

nebo C++ kompilátory, soubor s kódem C může být zakomponován do externích 

programů) 

A právě výstup posledního z vyjmenovaných modulů byl jednou z důležitých součástí této 

diplomové práce. 

 

 

 

Údaje o zdrojovém kódu neuronové sítě vygenerovaném programem Statistica, který je použit 

v diplomové práci: 

 

- 103 vstupních neuronů 

- 23 skrytých vrstev 

- 1 výstup 
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Na obrázku 4 je první část ukázky zdrojového kódu umělé neuronové sítě. 

 

Obr. 4 Část zdrojového kódu neuronové sítě 

 

Na ukázce je pěkně vidět pod úvodními direktivami preprocesoru (#include) ukázka číselného 

vyjádření vstupu nastavení skrytých vah (input_hidden_weights), ve spodní části pak 

nastavení hodnot skrytých prahů (hidden_bias). Na obrázku 5 je dále mimo jiné vidět 

nastavení vah skrytých výstupů (hidden_output_wts), výstupní prahové hodnoty 

(output_bias), maximální velikosti vstupu (max_input), minimální velikosti vstupu 

(min_input) atd. 
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Obr. 5 Další část zdrojového kódu neuronové sítě 

 

Jelikož výstupní kód neuronové sítě byl vygenerován v programovacím jazyku C, bylo nutno 

i celou architekturu kolem tohoto kódu postavit na kompatibilní platformě. Z tohoto důvodu 

bylo zvoleno jedno z nejlepších vývojových prostředí – konkrétně Microsoft Visual Studio a 

to ve verzi 2010. Jak již bylo výše uvedeno u programu Statistica, modulu Automatizované 

neuronové sítě – Generátor kódu, který generuje zdrojové soubory v programovacím jazyku 

C/C++, nebylo možné použít pro program Konicita krystalizátoru dnes prosazovaný 

programovací jazyk C#.  Z tohoto důvodu byl použit programovací jazyk C++. 

 

2.5 Překladače a vývojová prostředí C++ 
 

V následujících řádcích jsou představeny alespoň některé z nejzajímavějších překladačů a 

vývojových prostředí jazyka C++.[7] 

 

1) GNU Compiler Collection (GCC) - je sada překladačů vytvořených v rámci projektu 

GNU. Původním autorem GCC je Richard Stallman, který ho roku 1987 vytvořil jako 

jednu ze základních částí svého projektu GNU; dnes projekt zastřešuje nadace FSF. 

GCC je šířen pod licencí GNU GPL a stal se již de facto standardním překladačem v 
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open source operačních systémech unixového typu, ale používá se i v některých 

komerčních operačních systémech, např. na Mac OS X. Existují také jeho portace pro 

Microsoft Windows (např. MinGW). [8] 

2) Code::Blocks – Jedno z nejlepších prostředí, které je zdarma. Existují verze jak pro 

Linux, tak i pro Windows. Spolupracuje s mnoha překladači (například s C++ Builder, 

který umí Windows API), dokáže importovat projekty z Bloodshed Dev-C++, je 

rozšířitelné mnoha pluginy, přehledné a snadno v něm lze vytvořit multiplatformní 

programy (pro Linux i Windows). K dispozici je i český manuál. 

3) Bloodshed Dev-C++ - jedno z nejpopulárnějších vývojových prostředí zdarma. 

Využívá k překladu minGW (což je přenesená verze linuxového gcc). Je malé, rychlé 

a jednoduché, velmi vhodné pro začátečníky a navíc je počeštěné. Vývoj Bloodshed 

Dev-C++  kolem roku 2005 zanikl. Z tohoto projektu se vyvinul nový projekt, 

nazvaný wxDev-C++. Jedná se o téměř identické vývojové prostředí, které má však 

„něco navíc“. 

4) Sun Studio - prostředí napsáno převážně v Javě a založeno na platformě NetBeans. 

Obsahuje take kompilátor, debugger a další nástroje od firmy Sun Microsystems, a 

kromě toho i programy jako vim nebo xemacs. Celý balík je plně způsobilý k 

rychlému vývoji v jazycích C, C++ a Fortran. [9] 

5) Borland C++ Builder – je obdobně jako Visual Studio, RAD (Rapid Applications 

Development) vývojové prostředí od společnosti Borland. Je možnost stáhnout jeho 

trial verzi (po zaregistrování). Kdysi to byla jednička ve vývojovém prostředí, nyní je 

to dvojka. 

6) Visual Studio – firmy Microsoft je nejlepší nástroj pro vývoj aplikací pro Windows. 

Obsahuje také RAD (Rapid Applications Development) prostředí, ve kterém jsou 

obsaženy vizuální pomůcky pro sestavování aplikace - na formulář se myší natahají 

běžné prvky z Windows jako například tlačítka, záložky, menu atp. Změnu vlastností 

prvků lze samozřejmě nastavit v přehledném editoru vlastností. Visual Studio je úzce 

spjato s technologií .NET. 

 

Microsoft Visual Studio 

Jako vývojové prostředí pro tuto diplomovou práci bylo zvoleno prostředí Microsoft Visual 

Studio ve verzi 2010. 
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Obr. 6 Pracovní prostředí Visual Studia – grafické prostředí Windows Forms 

 

Na obr. 6 je zobrazeno grafické prostředí Windows Forms – v levém panelu (Toolbox) je 

množství ovládacích prvků, které lze na formulář (Form1) uprostřed jednoduše myší 

přetáhnout a poté samozřejmě měnit jejich vlastnosti a dopsat obslužný kód. Jako platformu 

byla využita platforma .NET Framework ve verzi 4. 

.NET („dotnet“ podle anglického dot NET = tečka NET, NET pochází z network, síť) je 

zastřešující název pro soubor technologií v softwarových produktech, které tvoří celou 

platformu, která je dostupná nejen pro Web, Windows i Pocket PC. Common Language 

Infrastructure je standardizovaná specifikace jádra .NET. Základní komponentou je Microsoft 

.NET Framework, což je prostředí potřebné pro běh aplikací a nabízející jak spouštěcí 

rozhraní, tak potřebné knihovny. [10] 
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3. Krystalizátory 

 

Krystalizátor je jednou ze základních součástí ZPO. Jeho hlavní funkcí je zabezpečení 

intenzivního odvodu tepla z roztavené oceli, které má za následek vytvoření chladnější 

povrchové vrstvy, kůry, a tím i vytvoření tvaru lícího proudu. Ztuhlá povrchová vrstva 

předlitku musí mít při výstupu z krystalizátoru takovou tloušťku a pevnost aby zamezila 

protržení vlivem tlaku taveniny. Krystalizátor odebere průměrně 10-30% celkového tepla. 

Chlazení krystalizátoru je zabezpečeno tekoucí vodou trubkami uvnitř krystalizátoru. Jde tedy 

o nepřímý odvod tepla, kdy voda proudící ze spodní části krystalizátoru k horní proudí 

rychlostí asi 6 m.s
-1

, přičemž se ohřeje asi o 5 – 15
0
C. Teplota chladící technické vody by 

neměla překročit 40
0
C, protože jinak dochází k vylučování a usazování solí na povrchu 

chladícího okruhu a tvorbě vodního kamene.[11] Kvůli nutnosti rychlého odvádění tepla 

z roztavené oceli jsou krystalizátory vyrobeny z mědi (Cu) event. s příměsi malého množství 

stříbra (Ag) kvůli zvýšení rekrystalizační teploty materiálu krystalizátoru. Vzhledem k těmto 

náročným technickým podmínkám je omezena i životnost krystalizátoru. Ta se uvádí v rozpětí 

500 – 2500 odlitých taveb. Takto široké rozmezí je zapříčiněno různými vlastnostmi druhů 

ocelí, které je na krystalizátoru odléváno.  

K hlavním vlivům ovlivňujícím životnost krystalizátoru patří: 

- Jakost a vlastnosti materiálu, ze kterého je vyroben 

- Velikost a tvar kontislitku 

- Rychlost odlévání (se vzrůstající rychlostí se zvyšuje opotřebení) 

- Způsob chlazení krystalizátoru 

- Vlastnosti použitého licího prášku 

- Ostatní provozní vlivy 

Krystalizátory můžeme podle konstrukce dělit na trubkové nebo deskové. 

 

Parametry krystalizátoru: 

Významný vliv na kvalitu předlitku má právě krystalizátor s optimálním tvarem pracovní 

části. Nejdůležitějším parametrem je konicita krystalizátoru, která musí: 

- Maximalizovat kontakt stěny krystalizátoru s lící kůrou  

- Odpovídat průběhům hustoty tepelného toku 

- Podchytit průběh opotřebení krystalizátoru 
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Tímto způsobem se nejen maximalizuje životnost krystalizátoru, ale i snižuje výskyt vad 

předlitků a vznik průvalů.[12] 

3.1 Model hodnocení konicity krystalizátoru 

Základní modely výpočtu konicity - u předlitku s tenkou povrchovou vrstvou je třeba 

kompenzovat velké smrštění povrchové skořepiny, které je způsobeno hlavně tepelným 

namáháním při přenosu tepla z krystalizátoru.[13] U předlitku se silnou skořápkou toto není 

tak kritické, protože vnitřní, ferrostatický tlak kontislitku  jej bude roztahovat a bude vždy 

v kontaktu s krystalizátorem.[14] Zužující se tvar kužele, zobrazen na obrázku 7, je definován 

horizontálním posunem polohy, ΔW, podle šířky licího proudu, W, (rovnice 1), nebo 

rozdělením tohoto výsledku na délku krystalizátoru L (rovnice 2). Je třeba dbát na to, aby se 

nezaměňovala použitá metoda výpočtu. 

           
  

 
      (rovnice 1) 

             
  

  
      (rovnice 2) 

Ideální zúžení je ovlivněno přenosem tepla, rychlostí lití, druhem odlévané oceli, použitým 

licím práškem a dalšími proměnnými. Kuželovitost z důvodu tepelného smršťování licího 

proudu lze zhruba odhadnout vynásobením poklesu teploty kůry mezi horní a spodní částí 

krystalizátoru (1500
0
C – 1000

0
C) koeficientem tepelné roztažnosti (asi 0,002%/

0
C).[15] 

 

Obr. 7 Zúžení krystalizátoru 
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3.2 Měření rozměrů krystalizátoru 

K modelování jsou nutná zdrojová data skutečných měření krystalizátorů. V Třineckých 

železárnách a.s. se k tomuto měření používá systém Dasfos, v našem případě konkrétně typ 

MKL 100/420. Systém MKL100/420 je laserový systém, který se používá v Třineckých 

železárnách a.s. k měření rozměrů krystalizátorů. Sekundárně se pak dá samozřejmě vypočítat 

jejich konicita a vyhodnotit opotřebení kruhových krystalizátorů. Toto sledování a 

vyhodnocování je nutné vzhledem k opotřebovávání jednotlivých krystalizátorů, které vede 

k postupnému zhoršování výsledné kvality odlévaného kontislitku. Pravidelným měřením a 

vyhodnocováním vývoje stavu krystalizátoru a následným odstraňováním zjištěných příčin 

lze nejen předcházet značným výrobním ztrátám, ale také prodloužit životnost samotného 

krystalizátoru.[16] 

Systém MKL 100/420 je ve Třineckých železárnách a.s. používán na ZPO 1. 

Systém umožňuje vytvářet databáze ze zdrojových dat pro kontrolu konicity krystalizátorů, 

jejich opotřebení a k možnosti vedení podrobné evidence. Hodnotící a vizualizační programy 

umožňují kontrolu dodržování stanovených tolerancí u nových krystalizátorů a hodnocení 

vývoje opotřebení v závislosti na čase krystalizátorů nasazených v běžném provozu po celou 

dobu jejich životnosti. Všechny získané parametry jsou hlavními podkladovými zdroji pro 

hodnocení celkové životnosti krystalizátorů a k nalezení optimální doby provozního 

používání.[17] Takto získaná data byla zdrojovými daty pro tvorbu softwaru systém konicity 

krystalizátoru. 

 

3.3 Hardware systému MKL100/420 

Systém MKL 100/420, jehož fotografie je obrázku 8, je automaticky konfigurovatelný 

přenosný měřící systém vybavený řídící elektronikou, primárním softwarem k řízení měření a 

základním zpracováním dat. 

Systém se skládá z těchto částí: 

- Upínací mechanismus, který zajišťuje připevnění měřícího dílu v otvoru 

krystalizátoru 

- Měřící díl, jehož základní částí je bezkontaktní laserový měřič vzdálenosti, dále 

servopohony ovládající natáčení měřiče v úhlových krocích a jeho posun ve 

vertikálním směru. Kalibrace je prováděna před započetím samotného měření 

pomocí referenční délky odměřené v upínacím mechanizmu. 
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- Řídící elektronika, která je umístěná v přenosné brašně a s měřidlem propojena 

kabelem. Měření pak probíhá automaticky dle vloženého algoritmu. Program řídící 

jednotky provede také základní zpracování měřených údajů. 

- Hlavní počítač, umístěný na pracovišti, přičemž přenos je prováděn po firemní síti. 

- Technické parametry viz tabulka č. 2 [18] 

 

Tabulka č. 2 – Technické parametry systému MKL 100/420 

Technické parametry systému MKL 100/420 

Nastavitelný rozsah 150 - 450 mm 

Rozlišení 6 μm 

Rozsah měření hloubky 0 - 800 mm 

Přesnost nastavení úrovně měřené hladiny +/- 0,1 

Napájení 220 V, 80 VA 

Rozměr řídící jednotky s brašnou 390x220x160 mm 

Rozměr mechanizmu 220x220x1000mm 

Hmotnost cca 12kg 

Přenos dat ethernet 

Operační systém měření MS-DOS 6.22 

Operační systém vizualizace a zpracování dat MS Windows 

 

 

Obr. 8 Hardware systému MKL100/420 
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Ukázka výstupu měření: 

V tabulkách číslo 3, 4 a 5 jsou ukázky výstupu měření. Tato data byla použita jako zdroje k 

nastavení vah a topologie umělé neuronové sítě i jako trénovací množina pro UNS. [19] 

 

Tabulka č. 3 „Základní informace + naměřené hodnoty rozměrů“ 

 

 

 

Tabulka č. 4 Měření „Relativní konicity“ 
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Tabulka č. 5 Měření „Hodnocení hladin“ 
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4. Model konicity krystalizátorů 

Jak již bylo řečeno, vzhledem k technické i finanční náročnosti měření průměru 

krystalizátoru v praxi, vznikl požadavek na vytvoření softwaru, který by umožnil 

simulovat reálné prostředí a jehož výstupem je stav krystalizátoru po určitém množství 

odlitých taveb různých značek oceli. Cílem této diplomové práce je vytvořit program, 

který by umožnil predikci stavu krystalizátoru v určitém časovém období životnosti resp. 

jeho stav  po určitém, předem zadaném množství taveb různých značek oceli. Software 

bude postaven na předem natrénované neuronové síti, která po patřičném obalení 

programovým takovýto výstup umožní. 

  

4.1 Rozbor trénovací množiny 

Přestože, jak byla výše zmíněna některá z vývojových prostředí programovacího jazyka C++, 

je nabídka poměrně bohatá, bylo nutné si uvědomit, pro koho bude výsledný program tvořen a 

kdo jej bude hlavně využívat. Z největší pravděpodobností se bude jednat o technologa 

hutních nástrojů, běžně používajícího systém Windows, zvyklého na určitý komfort při práci 

s aplikacemi využívající grafické prostředí systému Windows. Právě proto bylo Microsoft 

Visual Studio jasnou volbou. 

Pro samotný návrh programu bylo v prvé řadě nutno prostudovat zdrojový kód neuronové sítě 

vygenerované programem Statistica. Jak již bylo výše zobrazeno a uvedeno, zdrojový kód 

obsahuje 103 vstupních neuronů (inputs), 23 skrytých vrstev (hidden) a 1 výstupní neuron 

(output). Tento kód pracuje jako tzv. černá skříňka, tudíž pro vlastní práci bylo 

„nezajímavých“ 23 skrytých vrstev, nýbrž jen vstupy a výstup resp. hlavně formát vstupních a 

výstupních proměnných. Jak je vyobrazeno na obrázku 9, je třeba si uvědomit, že celý 

krystalizátor byl již při měření rozdělen na 18 hladin.  

 

Obr. 9 Rozdělení krystalizátoru na 18 hladin 
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Zadávání proměnných tedy pracuje tak, že osmnáctkrát se do neuronové sítě pošle všech 103 

vstupů a na výstupu se poté obdrží 18 výstupních proměnných, kde každá reprezentuje 

vypočtený průměr krystalizátoru na dané hladině. 

Poté bylo nutno zjistit, co který vstup představuje. K tomuto účelu dopomohla trénovací 

množina, která byla použita při tvorbě neuronové sítě v programu Statistica. Při rozboru 

trénovací množiny je nutné si uvědomit, že neuronová síť byla trénována na rozměr 

krystalizátoru 410mm a na jiný rozměr není zatím natrénována. 

 

Obr.10 Ukázka první části trénovací množiny 

 

Na obr.10, v ukázce první části trénovací množiny je zobrazeno prvních devatenáct vstupů. 

Tyto vstupy představují počet taveb dané značky oceli. Takových vstupů je celkem 100. Jak 

již bylo uvedeno, celkový počet vstupů je 103. Podívejme se nejprve na vstupy 102 a 103. 

 

Obr.11 Vstupy 102 a 103 
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Na obr. 11 jsou zobrazeny vstupy 102 a 103, přičemž vstup 102 znamená celkovou hmotnost 

odlitých taveb a vstup 103 jejich celkový počet. 

 

A nyní se podívejme na vstup 101 : 

 

 
 

Obr. 12 Zeleně vyznačený vstup 101 

 

Jak je vidět z obrázku 12 vstup 101 je naměřený průměr krystalizátoru na jednotlivých 

hladinách. Úmyslně je tento vstup ve výčtu ponechán nakonec. Z logiky věci totiž vyplývá, že 

zatímco vstupy 1 až 100 a 102 a 103 jsou pro celý krystalizátor stejné ve všech osmnácti 

hladinách (ocel po jednotlivých tavbách musí protéct celým krystalizátorem), tak vstup 101, 

který určuje naměřený průměr krystalizátoru je samozřejmě na každé hladině jiný. S tímto 

vstupem vznikl jeden zásadní problém. Z obrázku 12 je patrné, že první hladina má průměr 

419,31mm a poslední, osmnáctá, má průměr 414,60mm. Z toho vyplývá, že celkový rozdíl 

mezi těmito dvěma konci krystalizátoru je 4,71mm. A tady vzniká problém – zatímco průměr 

je přes 410mm, rozdíl je necelých 5mm. Pokud by se do neuronové sítě zadaly vstupy 419,31 

resp.414,60mm výsledek, který neuronová síť vypočítá je úplně stejný. Je to právě kvůli 

značnému nepoměru mezi průměrem krystalizátoru a změnou průměru, kdy neuronová síť 

vyhodnotí jako značnou váhu celou část vstupní proměnné, zatímco desetinnou část prakticky 
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pomine. Na obrázku 13 je ukázka vstupů a výstupů, pokud se do neuronové sítě zadá 

kompletní hodnota (tedy například 419,31 na první vstupní hladině). Jak je vidět, výstup je 

skutečně vždy stejná hodnota. 

 

Obr. 13 Ukázka výstupu NS při zadání celé hodnoty 
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Na obr. 14 je pro zajímavost vytvořena také ukázka, při jaké velikosti vstupu se hodnota 

výstupu již nezmění. Je vidět, že od zadání vstupu 4,31 výše je výstupní hodnota již neměnná. 

 
Obr. 14 Způsob změny výstupní hodnoty v závislosti na vstupu 

 

Řešení problému bylo učiněno následujícím způsobem. Nejprve všech 18 hladin jednotlivě 

snížit na nulovou hladinu, poté každou takto vzniklou proměnnou použít jako vstupní hodnotu 

pro stoprvý vstup neuronové sítě a následně výstupní hodnotu opět povýšit na původní 

hladinu. Tento postup se ukázal jako správný a po patřičné algoritmizaci byl použit i ve 

tvořeném softwaru výpočtu konicity krystalizátoru. 
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4.2 Popis programu „Výpočet konicity krystalizátoru“ 

 

Obr. 15 Úvodní obrazovka 

 

Úvodní resp. hlavní obrazovka celého programu, která je zobrazena na obrázku 15, je 

ergonomicky rozdělena na dvě části – na část vstupní, která zaplňuje levou část obrazovky a 

část výstupní umístěnou v pravé části. 

Nejprve se zaměřme na popis vstupní části (viz obrázek 16). 
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4.2.1 Vstupní část 

  

Obr. 16 Část vstupů 

 

Celá vstupní část je přizpůsobena vstupům umělé neuronové sítě. Vstupní část je tudíž 

složena ze 120 vstupů, pro které byly aplikovány ovládací prvky TextBox modelu Windows 

Forms [20]. Tato textová pole jsou použita jako uživatelský vstup a současně slouží i k 

zobrazení nastavení vstupních hodnot. Vstupy 01 až 100, které jsou kvůli přehlednosti 

rozděleny do sedmi řádků, představuje vstupy jednotlivých značek oceli a jsou do nich 

zadávány hodnoty o počtu taveb jednotlivých značek. Počet taveb může samozřejmě nabývat 

pouze hodnot kladných celých čísel a nuly. Takže bylo potřeba tyto vstupy ošetřit tak, aby do 
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nich uživatel nezapsal irelevantní údaje jako např. textové řetězce. Nemůže zapsat 

samozřejmě ani desetinné číslo, protože nelze na ocelárně odlít pouze např. polovinu tavby.  

Tato textová pole jsou ošetřena programovým kódem tak, aby do nich bylo možné napsat 

pouze celé číslo: 

if(!Char::IsDigit(e->KeyChar) && e->KeyChar != 0x08) 
    e->Handled = true; 

 

Totéž samozřejmě platí i pro vstupy pro hmotnost a počet taveb.  

Jiná situace nastává u hodnot vstupů jednotlivých hladin. Tady jsou všechny vstupy ošetřeny 

kódem[21]: 

// Vstup pro desetinnou čárku 
 if(e->KeyChar == ',') 
  { 

if(this->textBox103->Text->Contains(",") && !this->textBox103-
>SelectedText->Contains(",")) 

    e->Handled = true; 
  } 
    // Vstup jen pro čísla a Backspace 
   else if(!Char::IsDigit(e->KeyChar)&& e->KeyChar != 0x08) 
    e->Handled = true; 
    

který zajišťuje vstup pro čísla a desetinnou čárku. 

Funkce zaškrtávacího políčka Hmotnost automaticky, vytvořeném pomocí ovládacího prvku 

CheckBox, je možnost přepočtu nového množství zadaných taveb násobených 

přednastavenou hmotností jedné tavby na kartě nastavení. Více o této možnosti bude 

pojednáno později při ukázce práce programu s reálnými daty. 

Tlačítko Aktualizovat spustí funkci zadání dat neuronové síti a následně aktualizuje výsledky 

ve výstupní části obrazovky. 

Tlačítko Vynulovat anuluje všechny vstupní hodnoty mimo údajů v hladinách 1 až 18, které 

obsahují dané průměry krystalizátoru.  
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4.2.2 Výstupní část 

Jak bylo vidět na obrázku základní obrazovky programu, výstupní část tvoří pravou polovinu 

obrazovky. 

 

Obr. 17 Část výstupů 

Jak je patrno z obrázku 17, výstupní segment je tvořen skupinou grafického znázornění 

pomocí ovládacího prvku Windows Forms Chart (nahoře) a dataGridView (dole). Prvek Chart 

umožňuje klasické grafické znázornění průběhu křivky a dataGridView je přehledné 

tabulkové zobrazení. Jelikož se jedná pouze o výstup, je zabráněno zápisu dat do těchto 

buněk. 
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4.2.3 Menu programu 

 

 

Obr. 18 Menu programu 

 

Hlavní nabídka programu je vytvořena pomocí ovládacího prvku MenuStrip. 

Jak je zobrazeno na obrázku 18 nabídka programu se skládá z: 

- Soubor 

- Nastavení 

- Nápověda 

 

Nabídka „Soubor“ 

 

 

Obr. 19 Nabídka „Soubor“ 

 

Nabídka Soubor (viz obr. 19) se sestává z podmenu: 

- Otevřít… 

- Uložit 

- Uložit jako… 

- Konec 

 

Podmenu „Otevřít“ 

 

Při spuštění nabídky „Otevřít“ je aktivována známá procedura openFileDialog (obr. 20), ve 

které je uživatel požádán o výběr datového souboru, který chce použít. K otevření je 

přednastaven textový typ souborů. 
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Obr. 20 openFileDialog programu 

 

Uživatel může otevřít předpřipravený soubor, anebo soubor, který si předem sám uložil. 

Textový soubor k použití v tomto programu, který je zobrazen na obrázku 21, má předem 

danou pevnou strukturu: 

- Prvních 100 proměnných představuje proměnné s počty taveb jednotlivých značek 

oceli 

- Ve 101. proměnné textového souboru je uložena hodnota hmotnosti těchto taveb 

- Ve 102. proměnné je uložena hodnota celkového počtu taveb 

- Ve 103. až 120. proměnné jsou uloženy hodnoty průměrů hladin 1 až 18; v případě 

desetinné hodnoty je tato oddělena čárkou 

- Všech 120 proměnných je ukončeno středníkem 

 

Obr. 21 Soubor s uloženými daty 
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Po výběru souboru jsou uložená data načtena do programu a ihned zobrazena, včetně 

zobrazení výstupních hodnot. 

Podmenu „Uložit“ 

Podmenu „Uložit“ má dvě rozdílné funkce: 

1) Uživatel otevře soubor, který upravuje a následně jej chce uložit. V tomto případě 

je původní soubor přepsán novými daty. 

2) Uživatel neotevřel žádný soubor, nicméně pracuje s programem a chce si 

rozpracovanou práci uložit. V tomto případě se otevře dialogové menu „Uložit 

jako…“ a uživatel zadá jméno souboru k uložení anebo vybere ze seznamu 

souborů a vybraný soubor je následně přepsán. 

 

Podmenu „Uložit jako...“ 

Při spuštění nabídky „Uložit jako…“ je aktivována procedura saveFileDialog (viz obr. 22), ve 

které je uživatel požádán o zadání názvu textového souboru, pod kterým mají být informace 

uloženy. Druhou možností je vybrat si z již existujících souborů jeden, který bude následně 

přepsán. 

 

Obr. 22 saveFileDialog programu 
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Při uložení souboru jsou data programu opět rozdělena do 120 proměnných zakončených 

středníkem. 

Kód funkce saveFileDialog: 

SaveFileDialog^ saveFileDialog1 = gcnew SaveFileDialog; 
   saveFileDialog1->Filter = "textové soubory (*.txt)|*.txt|Všechny 
soubory (*.*)|*.*"; 
   saveFileDialog1->Title = "Uložit jako..."; 
   saveFileDialog1->RestoreDirectory = true; 
   saveFileDialog1->ShowDialog(); 
   if(saveFileDialog1->FileName != "") 
   { 
    otevrenySoubor = saveFileDialog1->FileName; 
    StreamWriter^ sw = gcnew StreamWriter(otevrenySoubor); 
    sw->WriteLine(stringConfig); 
    sw->Close(); 
   } 

 

 

Podmenu „Konec“ 

Touto volbou je ukončen program. Výjimku tvoří, když je v menu Nastavení zaškrtnuta volba 

konfigurace „Uložit při ukončení“. V tomto případě je rozpracovaná práce nejprve uložena do 

souboru config.txt a teprve poté je program ukončen. 

 

Nabídka „Nastavení“ 

Při volbě Nastavení je zobrazeno okno nastavení programu, jako na obrázku 23. 

 

Obr. 23 Okno Nastavení programu 

 

V horní části okna je vstupní pole pro zadání hmotnosti jedné tavby. Bližší vysvětlení tohoto 

pole bude v 5. kapitole při ukázce práce programu se skutečnými daty. Pod tímto polem se 

nachází dvě zaškrtávací políčka „Načíst při spuštění“ a „Uložit při ukončení“. O možnosti 

„Uložit při ukončení“ bylo okrajově pojednáno při popisu výběru volby „Konec“ nabídky 
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„Soubor“. Při zatrženém políčku „Uložit při ukončení“ je rozpracovaná práce uložena před 

vypnutím programu do textového souboru „config.txt“. Struktura tohoto souboru je podobná 

struktuře souboru pro uložení dat, navíc ale právě obsahuje informace o hmotnosti jedné 

tavby a výběru voleb „Načíst při spuštění“ a „Uložit při ukončení“ (viz obr. 24). 

Stavba souboru „config.txt“ : 

- Prvních 100 proměnných představuje proměnné s počty taveb jednotlivých značek 

oceli 

- Ve 101. proměnné textového souboru je uložena hodnota hmotnosti těchto taveb 

- Ve 102. proměnné je uložena hodnota celkového počtu taveb 

- Ve 103. až 120. proměnné jsou uloženy hodnoty průměrů hladin 1 až 18; v případě 

desetinné hodnoty je tato oddělena čárkou 

- Ve 121. proměnné je uložena hodnota hmotnosti jedné tavby z menu Nastavení 

- Pokud je zaškrtnuta volba „Načíst při spuštění“, je ve 122. proměnné uložena 

hodnota „1“, v opačném případě hodnota „0“ 

- Pokud je zaškrtnuta volba „Uložit při ukončení“, je ve 123. proměnné uložena 

hodnota „1“, v opačném případě opět hodnota „0“ 

- Všech 123 proměnných je ukončeno středníkem 

 

 

Obr. 24 Soubor config.txt 

Jak je patrno z obrázku 24, jelikož poslední dvě proměnné 1 znamená to, že jsou zvoleny obě 

možnosti – „Uložit při ukončení“ i „Načíst při spuštění“. 

 

Nabídka „Nápověda“ 

Na obrázku 25 je zobrazeno menu „Nápověda“, které je rozděleno na dvě části:  

- Zobrazit nápovědu 

- O programu 
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Obr. 25 Menu „Nápověda“ 

 

Submenu „Zobrazit nápovědu“ 

Jak vypadá volba „Zobrazit nápovědu“ je vidět na obrázku 26. Je spuštěno okno 

s jednoduchou nápovědou a popisem programu. 

 

Obr. 26 Okno s nápovědou 

 

Pro úplnost je uveden celý text nápovědy: 

Neuronová síť je trénovaná na průměr krystalizátoru 410mm.Vstupy 01 – 100 jsou vstupy 

s počtem taveb dané značky oceli. V poli Hmotnost je celková hmotnost všech taveb. Při 

zatržení volby „hmotnost automaticky“ je použita hmotnost tavby z Nastavení vynásobena 

celkovým počtem aktuálně zadaných taveb. Posledních 18 vstupů jsou změřené průměry 

jednotlivých hladin krystalizátoru. Po zadání změn ve vstupních buňkách použijte tlačítko 

„Aktualizovat“ pro provedení výpočtu a aktualizaci výstupů. Tlačítko „Vynulovat“ použijte 

pro anulaci vstupů 01-100, hmotnosti a celkového počtu taveb. Tímto tlačítkem nelze 

vynulovat průměry jednotlivých hladin. V menu Nastavení můžete vepsat do pole Hmotnost 

tavby. Tato hmotnost bude použita při zaškrtnutí políčka „hmotnost automaticky“. Zatržením 

volby „Uložit při ukončení“ máte možnost si rozpracovanou práci uložit při ukončení 

programu. Pokud si takto uloženou práci přejete spustit při dalším spuštění programu, 

zaškrtněte možnost „Načíst při spuštění“. 
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Submenu „O programu“ 

Poslední volbou je výběr „O programu“, které spouští okno s informacemi o autorovi 

programu (viz obr. 27). 

 

Obr. 27 Okno „O programu“ 
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5. Práce programu s reálnými daty 

Při prvém spuštění vypadá program jako na obrázku 14, tedy všechny vstupy obsahují 

nulovou hodnotu. Pro samotnou práci je potřeba načíst data. Pro demonstraci byla použita 

data z trénovací množiny. Volbou Soubor -> Otevřít byl otevřen předpřipravený textový 

soubor s uloženými daty z trénovací množiny. Strana vstupů poté vypadala jako na obrázku 

28: 

 

 

Obr. 28 Ukázka vstupů s načtenými reálnými daty 

 

Je vidět, že celkem bylo použito 62 taveb, jejichž celková hmotnost byla 2149t. Na osmnácti 

hladinách jsou pak hodnoty průměru krystalizátoru na dané hladině. Výstupní část, grafické 

zobrazení a tabulka výstupních hodnot je ihned po načtení vstupních dat zobrazena, resp. 

vypočtena. Jak tato část vypadá z výše uvedenými daty, je zobrazeno na obrázku č. 29. 
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Obr. 29 Zobrazení výstupů 

 

Jednotlivé výstupní hladiny jsou vyneseny do grafu a do tabulky. Nyní nastal správný čas 

začít s programem experimentovat. Vstup 4 byl zvýšen na 5, vstup 9 zvýšen na 6, vstup 11 

zvýšen na 5, vstup 51 zvýšen na 4, vstup 56 zvýšen na 5, vstup 77 byl vynulován, vstup 91 

jsem zvýšen na 3 a nakonec byl vynulován vstup 94. Po stisknutí tlačítka „Aktualizovat“ je 

zobrazena situace na obr. 30. Je vidět, že se změnilo jak výstupní grafické zobrazení, tak i 

tabulka s hodnotami jednotlivých hladin. 
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Obr. 30 Program po aktualizaci dat 

 

V tabulce číslo 6 jsou uvedeny přesné rozdíly (zaokrouhleno na 3 desetinná místa). 
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Tabulka č. 6 Porovnání výstupů původních a nových hodnot 

Hladina Původní hodnota Nová hodnota 

1 419,372 419,349 

2 418,470 418,467 

3 418,294 418,284 

4 417,462 417,455 

5 417,291 417,282 

6 416,455 416,445 

7 416,289 416,280 

8 415,475 415,474 

9 415,473 415,471 

10 415,445 415,431 

11 415,391 415,368 

12 415,305 415,291 

13 415,276 415,271 

14 414,473 414,471 

15 414,456 414,447 

16 414,386 414,363 

17 414,326 414,308 

18 414,284 414,277 

 

Nicméně data ve sloupci „Nová hodnota“ nejsou správná. Je potřeba si připomenout, že jedno 

z polí vstupních hodnot je hmotnost všech taveb. Při výše uvedeném experimentu bylo 

zvýšeno původních 62 taveb na celkem 70 taveb. Hmotnost však zůstala stejná, tedy 2149t. 

Jaká je však hmotnost 70 taveb? V praxi zjišťovat všechny kombinace taveb a jejich následné 

hmotnosti by bylo nereálné. Právě z tohoto důvodu má možnost uživatel sám zadat hmotnost 

jedné tavby na kartě Nastavení. V rámci tohoto experimentu byla použita průměrná hmotnost 

jedné z původních 62 taveb o hmotnosti 2149t. Průměrná hmotnost 34,661t byla zadána do 

pole Hmotnost tavby karty Nastavení. Poté byla aktivována možnost „hmotnost automaticky“ 

a po následné aktualizaci je výsledná hmotnost těchto 70 taveb 2426t. A těchto 2426t je vzato 

jako vstup do neuronové sítě. Jakým způsobem se změnily výstupní hladiny je zobrazeno 

v následující tabulce č.7 . 
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Tabulka č. 7 Celkové porovnání výstupních hodnot 

Hladina Původní hodnota Hmotnost 2149t Hmotnost 2426t 

1 419,372 419,349 419,350 

2 418,470 418,467 418,466 

3 418,294 418,284 418,284 

4 417,462 417,455 417,456 

5 417,291 417,282 417,283 

6 416,455 416,445 416,446 

7 416,289 416,280 416,281 

8 415,475 415,474 415,474 

9 415,473 415,471 415,471 

10 415,445 415,431 415,432 

11 415,391 415,368 415,369 

12 415,305 415,291 415,292 

13 415,276 415,271 415,271 

14 414,473 414,471 414,471 

15 414,456 414,447 414,448 

16 414,386 414,363 414,365 

17 414,326 414,308 414,309 

18 414,284 414,277 414,277 

 

Jak je vidět v tabulce, k drobným korekcím skutečně došlo. 
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Na ukázku je ještě na obrázku 31 zobrazena další trénovací množina s jinými hodnotami, ke 

kterým náleží výstupy na obrázku 32. 

 

 

Obr. 31 Strana vstupů s jinou trénovací množinou 
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Obr. 32 Strana výstupů 
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6. Závěr 

Hlavní náplní diplomové práce „Software pro výpočet konicity krystalizátoru“ bylo vytvořit a 

naprogramovat funkční program, který umožní predikovat tvar a rozměr krystalizátoru na 

základě technologických údajů o četnosti odlitých značek a počátečních parametrech 

krystalizátoru.  Je potřeba zdůraznit, že se jedná o skutečný začátek této práce, kterou je nutno 

pro potřeby praxe dále rozšířit. Je to zdůvodněno tím, že jako trénovací množina byly 

k dispozici pouze výsledky měření kalibru 410. Je to samozřejmě i začátek z hlediska 

provozní verifikace vytvořené aplikace. Teprve při zkoušení v praxi se ukáže další možný 

směr vývoje této aplikace. Některé návrhy se však již dnes dají predikovat. 

Pro zkvalitnění výsledku by bylo vhodné umělou neuronovou síť ještě více natrénovat. 

Použitá umělá neuronová síť se učí na základě výsledků skutečných měření vykonaných 

systémem MKL 100/420. V případě měření hladin krystalizátoru rozměru 410mm s 

diametrálně odlišnými kombinacemi taveb by se opět zkvalitnily výstupní hodnoty použité 

neuronové sítě. Další možností zkvalitnění je získat data měření krystalizátoru, při ještě 

větším množství odlitých taveb. Neuronová síť má samozřejmě určitou setrvačnost pro 

predikci výsledků za hranicí vstupních měření, nicméně se zvyšujícím se rozdílem za 

nejzazším měřením se bude kvalita predikce snižovat. 

Jiná možnost rozšíření se nabízí sama: kruhové krystalizátory používané na ZPO 

v Třineckých železárnách mají samozřejmě i jiné průměry. Postupné přidávání těchto nových 

rozměrů je tak nasnadě. Samozřejmě je zde potřeba měření těchto nových průměrů 

krystalizátorů a následně pak tvorby dalších neuronových sítí s vygenerováním zdrojového 

kódu. Dále bude potřeba tento zdrojový kód zapracovat do již vytvořené aplikace. Tato 

úprava by však již nemusela být tak složitá, jak se na první pohled může zdát. Pokud by 

logika dat a měření zůstala zachována, tím je myšleno např. rozdělení krystalizátoru na 18 

měřených hladin, jednalo by se o celkem elementární úpravu. Ve vytvořeném programu je 

volána neuronová síť jako funkce s určitým počtem proměnných a pouze se čeká na 

návratovou hodnotu. Takže v případě, že by i nový rozměr krystalizátoru měl neuronovou síť 

taktéž se 103 vstupy, jako tomu bylo v případě této diplomové práce, stačilo by pouze vhodně 

přejmenovat názvy volaných vygenerovaných funkcí neuronové sítě z programu Statistika a 

vše ostatní by zůstalo prakticky nezměněno. Při větším množství rozměrů by také stálo za 

úvahu využít rozměry z textových souborů, které jsou v tomto programu používány a 

automaticky podle nich volat tu správnou neuronovou síť. Ale ani při jiném množství 
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vstupních neuronů nebude úprava nikterak složitá. Půjde hlavně o to, jak rozmístit jednotlivé 

uživatelské vstupy na obrazovce a následně, kdy mají být přístupné a kdy nikoliv. 

Na závěr malé shrnutí:  Určitá etapa vývoje tohoto programu je u konce. Dalo by se říci, že je 

to konec z hlediska laboratorní tvorby. Provozní praxe by měla napovědět, kterým směrem se 

dále ubírat. 
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