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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá implementací neuronových sítí u programovatelných automatů 

řady SIMATIC S7-1500. Kdy je nejprve probrána obecná teorie neuronových sítí spolu s dvěma modely 

neuronových sítí a to modelem vícevrstvé dopředné sítě s algoritmem učení back-propagation a 

modelem Hopfieldovy sítě. V teoretické části jsou navíc popsány stávající možnosti implementace 

neuronových sítí u programovatelných automatů. V praktické části je u obou těchto modelů 

neuronových sítí provedena jejich implementace v programovatelném automatu a navíc je vytvořena 

uživatelská aplikace, která umožňuje vytvořené modely neuronových sítí automatizovaně generovat. 

Praktická část se navíc zabývá využitím modelu vícevrstvé dopředné sítě pro řízení nelineární soustavy, 

kdy pomocí neuronové sítě je vytvořen dopředný a inverzní model soustavy, kdy tyto modely jsou 

využity k řízení soustavy pomocí jejího vnitřního modelu a k přímému inverznímu řízení. 

Klíčová slova 

Neuronová síť, neuron, PLC, programovatelný logický automat, SIMATIC S7-1500, TIA 

Portal, TIA Portal Openness, Hopfieldova síť, vícevrstvá dopředná síť, back-propagation, inverzní 

řízení, řízení s vnitřním modelem soustavy, NeuroSystems. 

Abstract 

This thesis focuses on the implementation of neural network in SIMATIC S7-1500 

programmable logic controller. First it goes through the general theory of neural network together with 

two models of neural network, which are the model of the feed forward multilayer neural network with 

an algorithm of back-propagation learning and the model of Hopfield network. In the theoretical part 

there is additionally described current possibilities of neural network implementation to programmable 

logic controllers. In the practical part the implementation of the both models of neural networks is 

performed and additionally the user’s application is created, which enables to automatically generate 

the created models of neural network. The practical part additionally focus on usage of the model of 

feed forward multilayer network for the control of non-linear system, when a feed forward and inverse 

model of system is created with the help of the neural network, when these models are used for control 

the system with the help of internal model and using direct inverse control. 

Key Words 

Neural network, neuron, PLC, programmable logic controller, SIMATIC S7-1500, TIA Portal, 

TIA Portal Openness, Hopfield network, feed forward multi-layer network, back-propagation, inverse 

control, internal model control, NeuroSystems
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C Elektrická kapacita [F] 
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CPU Central processing unit. Procesor 

D Derivační složka regulátoru 

DP Decentralized Periphery. Varianta sběrnice PROFIBUS. 

e Eulerovo číslo 

E Chyba neuronové sítě 

ET200 Jednotka vzdálených vstupů/výstupů 
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f'(x) První derivace aktivační funkce 

FBD Function block diagram. Diagram funkčních bloků 

GRAPH Sekvenční programovací jazyk 

h Prahová hodnota neuronu 

HMI Human machine interface. Rozhraní mezi uživatelem a zařízením 

HW Hardware 
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P Proporcionální složka regulátoru 
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PLC Programmable logic controller. Programovatelný logický automat 
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R Elektrický odpor [Ω] 

SCL Structured control language. Programovací jazyk strukturovaného textu 

SM Signal module. Signálový modul 

SP Service pack. Servní balík aktualizací 

STL Statement list. Seznam instrukcí 

SW Software 
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1. Úvod 

Programovatelné automaty patří v současné době mezi nejpoužívanější automatizační 

prostředky využívané v průmyslovém odvětví, kdy jsou využívány jak pro zpracování digitálních 

signálů, tak i například k řízení v uzavřené smyčce. V praxi se však často setkáváme, že je potřeba řešit 

úlohy, pro které neexistuje standardní postup, nebo se jedná o úlohy nelineárního charakteru, v těchto 

případech můžou nalézt své uplatnění neuronové sítě, které toto řešení díky procesu učení dokáží najít. 

Tato diplomová práce se pak zabývá právě návrhem a implementací zmíněných neuronových sítí u 

programovatelných automatů řady SIMATIC S7-1500. 

Diplomová práce obsahuje celkem šest kapitol, z nichž první tři kapitoly jsou teoretické a zbylé 

kapitoly se zabývají praktickou částí této diplomové práce. První kapitola se zabývá obecnou teorií 

neuronových sítí, kdy je popsána historie vzniku tohoto vědního oboru, dále pak biologický základ 

z kterého je odvozen matematický popis formálního neuronu a následně jsou probrány dva modely 

neuronových sítí a to vícevrstvá dopředná síť a Hopfieldova síť. U obou těchto modelů je popsána jejich 

topologie, proces učení i aktivní režim. 

Druhá kapitola diplomové práce popisuje automatizační systém SIMATIC S7-1500, pro který 

byla provedena implementace a návrh modelů neuronových sítí uvedených v první kapitole. Popsány 

jsou jednotlivé komponenty tohoto automatizačního systému spolu s dostupnými programovacími 

jazyky. 

Třetí kapitola je rešeršního charakteru, a zabývá se stávajícími možnostmi implementace 

neuronových sítí u programovatelných automatů. 

První praktická část diplomové práce je uvedena ve čtvrté kapitole, která se zabývá 

implementací modelů neuronových sítí popsaných v první kapitole, konkrétně tedy modelem vícevrstvé 

dopředné sítě a Hopfieldovy sítě. Tato kapitola je rozdělena na několik částí, kdy pro oba zmíněné 

modely neuronových sítí je popsána implementace organizační, aktivní a adaptivní dynamiky sítě spolu 

s demonstrační úlohou, na které je ověřena správnost jejich implementace. Na závěr kapitoly je navíc 

zkoumán vliv zatížení na-implementovaných modelů neuronových sítí na výkon PLC, kdy je měřeno 

prodloužení doby cyklu pro různé topologie a režimy sítě. 

Pátá kapitola se zabývá automatizovaným generováním na-implementovaných modelů 

neuronových sítí do projektu s PLC. Tato část diplomové práce vychází z rešerše uvedené v třetí kapitole 

a snahou v této část je vytvoření aplikace, která umožňuje na základě požadavku uživatele vygenerovat 

požadovanou síť do projektu s PLC. 

Šestá kapitola se zabývá použitím neuronových k řízení nelineárních soustav, kdy na-

implementovaný model vícevrstvé dopředné sítě je využit k řízení soustavy se setrvačností prvního řádu, 

kdy pomocí neuronové sítě je vytvořen dopředný a inverzní model řízené soustavy. Tyto vytvořené 

modely jsou využity k řízení s vnitřním modelem a u přímého inverzního řízení. Na závěr kapitoly jsou 

dosažené výsledky srovnány s konvenčním PID regulátorem. 

Poslední kapitolou je závěr, ve kterém jsou shrnuty dosažené výsledky a uvedeny další možnosti 

vývoje této práce. 
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2. Neuronové sítě 

Umělá neuronová síť je výpočetní model inspirovaný přírodou. Vzorem se stal mozek a jeho 

biologická neuronová síť. Obdobně jako mozek se také umělá neuronová síť skládá z velkého množství 

neuronů, které jsou vzájemně propojeny a komunikují mezi sebou. O umělých neuronových sítích 

mluvíme od roku 1943, kdy Warren McCulloch a Walter Pitts navrhli základní model neuronu. Síť se 

využívá k rozpoznávání vzorů, ke klasifikaci, ale i k predikci časových řad nebo ke kompresi dat, ale i 

k mnoha dalším úkolům. Velkou výhodou umělých neuronových síti ve srovnání s konvenčními 

algoritmy je adaptivní chování sítě – možnost učit se. [1] 

2.1 Historie 

Vznik oboru neuronových sítí je datován do roku 1943, kdy byla publikována práce Warrena 

McCulloha a Waltera Pittse, ve kterém byl popsán matematický model neuronu, což je základní buňka 

nervové soustavy. Na základě této práce vzniká v roce 1957 Frankem Rosenblattem tzv. první 

perceptronová síť. Velkým nedostatkem této sítě ovšem bylo, že byla schopna řešit pouze lineárně 

separabilní problémy. Na tento problém bylo upozorněno v roce 1969 v knize „Perceptrons“ vytvořenou 

Marvinem Minským a Eymourem Papertem a zájem o neuronové sítě tak opadl až do poloviny 80. let.  

V roce 1986 pak vzniká práce D. Rumelharta, G. Hintona a R. Wiliamse „Learning Internal 

Representation by Error Propagation“ ve které jsou pojednáváno o vícevrstvých neuronových sítích a 

mimo jiné v něm byl popsán učící algoritmus zpětného šíření chyby (back-propagation) pro vícevrstvou 

neuronovou síť, který je dodnes nejpoužívanější učící metodou neuronových sítí. Vícevrstvé sítě 

popisované v této práci byly schopny řešit i problémy, které nejsou lineárně separabilní. Vydání této 

práce vzbudilo velký zájem o obor neuronových sítí, který pokračuje až dodnes. [2] 

 

2.2 Neuron 

Základním stavebním funkčním prvkem neuronových sítí je neuron. V mozkové kůře člověka 

se nachází asi 13 až 15 miliard neuronů, z nichž každý může být spojen s 5000 jinými neurony. Neurony 

slouží k přenosu, zpracování a uchování informací, které jsou nutné pro realizaci základních funkcí 

organizmu. Na Obr. 2.1 je zobrazena struktura biologického neuronu. 
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1Obr. 2.1. Struktura neuronu [2] 

Neuron se skládá z vlastního těla tzv. somatu, vstupně výstupního kanálu, který tvoří dendrity a 

axon. Z axonu pak odbočuje řada větví tzv. terminálů, které slouží k propojení s dendrity jiných neuronů. 

K přenosu informace slouží unikátní mezi-neuronové rozhraní, tzv. (chemická) synapse. Ty se 

z funkčního hlediska dělí na tzv. excitační a inhibiční. Excitační synapse umožňují rozšíření vzruchu 

v nervové soustavě, kdežto inhibiční způsobují jeho útlum. 

Šíření informace je pak umožněno schopností neuronu generovat elektrické impulzy, které jsou 

přenášeny na dendrity ostatních neuronů přes synapse, které svou propustností určují intenzitu 

podráždění ostatních neuronů. Podrážděné neurony pak při dosažení určité meze, tzv. prahu, samy 

generují impulzy šířící příslušnou informaci. Paměťová schopnost neuronů je pak dána synaptickou 

propustností, která se mění při každém průchodu signálu. [1] 

2.3 Formální neuron 

Základním matematickým modelem biologického neuronu je formální neuron, který je 

zjednodušeným přeformulováním matematické funkce biologického neuronu. Jeho struktura je 

schematicky znázorněna na Obr. 2.2. 
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2Obr. 2.2. Formální neuron [2] 

Formální neuron má obecně n reálných vstupů x1… xn, které napodobují funkci dendritů 

biologického neuronu. Tyto vstupy jsou pak ohodnoceny reálnými synaptickými vahami w1… wn, které 

určují jejich propustnost. Vnitřní potenciál neuronu je pak dán zváženou sumou vstupních hodnot (2.1). 

 





n

i

ii wx
0

  (2.1) 

Hodnota vnitřního potenciálu neuronu ξ po dosažení prahové hodnoty h indukuje výstup 

neuronu y. To v biologickém neuronu představuje elektrický impuls axonu. Nelineární nárůst výstupní 

hodnoty y=σ(ξ) při dosažení prahové hodnoty h je dán tzv. aktivační (přenosovou) funkcí σ. Prahová 

hodnota neuronu (v anglické literatuře označována jako bias) lze též chápat jako váhu vstupu s 

konstantní jednotkovou hodnotou. Výstup z neuronu je dán následujícím vztahem (2.2). [3] 
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ii  


  (2.2) 

2.4 Aktivační funkce neuronu 

Aktivační funkce udává, jaká bude výstupní odezva neuronu na vstupní podnět. Tato funkce pak 

může být skoková či spojitá, ale je nutné, aby byla monotónní, tzn., že přiřazení odezvy výstupu na 

vstup je jednoznačné. Aktivační funkce je volena podle problému, který má neuron potažmo neuronová 

síť řešit. Matematický předpis nejčastěji používaných aktivačních funkcí je uveden v rovnicích (2.3-2.7) 

a jejich průběhy jsou zobrazeny na Obr. 2.3-2.7. [4] 

 Skoková aktivační funkce 
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Průběh skokové aktivační funkce je zobrazen na Obr. 2.3. 
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3Obr. 2.3. Skoková aktivační funkce neuronu 

 Symetrická skoková aktivační funkce 
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Průběh symetrické skokové aktivační funkce je zobrazen na Obr. 2.4. 

 

4Obr. 2.4. Symetrická skoková aktivační funkce neuronu 

 Lineární aktivační funkce 

  )(  (2.5) 

Průběh lineární aktivační funkce je zobrazen na Obr. 2.5. 

 

5Obr. 2.5. Lineární aktivační funkce neuronu 

 Sigmoidní aktivační funkce 
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Průběh sigmoidní aktivační funkce je zobrazen na Obr. 2.6. 
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6Obr. 2.6. Sigmoidní aktivační funkce neuronu 

 Hyperbolicko-tangenciální aktivační funkce 
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Průběh hyperbolicko-tangenciální aktivační funkce je zobrazen na Obr. 2.7. 

 

7Obr. 2.7. Hyperbolicko-tangenciální aktivační funkce neuronu 

2.5 Funkcionalita sítí 

Neuronová síť vzniká spojením obecně několika formálních neuronů, kdy výstup jednoho 

neuronu je vstupem dalších neuronů. Neuronová síť je v čase proměnná tzn., že se mění stav a propojení 

mezi neurony a adaptují se její synaptické váhy. Tyto změny v čase je pak možno rozdělit do tří dynamik 

a uvažovat pak tři režimy práce neuronové sítě. [2] 

 Organizační (změna topologie) 

 Aktivní (změna stavu) 

 Adaptivní (změna konfigurace, učení) 

Specifikací organizační, aktivní a adaptivní dynamiky, lze popsat jednotlivé modely 

neuronových sítí. 

Organizační dynamika 

Organizační dynamika specifikuje topologii sítě, ustavování sítě a případnou změnu 

architektury. Většinou bývá konstantní, ale nemusí. Jsou rozlišovány dva druhy topologií. První z nich 

je rekurentní (resp. cyklická), kdy v síti existuje skupina neuronů, která je zapojena v kruhu. Příkladem 

takové topologie může být neuron se zpětnou vazbou, kdy jeho výstup je zároveň i jeho vstupem. 
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Druhou z nich je dopředná (resp. acyklická) topologie, kdy neuronová síť je spojena do vrstev. 

Spoje mezi neurony jsou pak vedeny od nejnižší vrstvy po tu nejvyšší. 

Aktivní dynamika 

Při aktivní dynamice se neurony v síti nacházejí v definovaném stabilním stavu a následně 

dochází k nastavení vstupních neuronů na tzv. vstup sítě a poté probíhá vlastní výpočet. Obecně se 

uvažuje spojitá funkce sítě, prakticky se však jedná o taktovaný systém s diskrétním časem, kdy v 

jednotlivých diskrétních krocích dochází k výpočtu odezvy neuronů. Stav výstupních neuronů pak 

představuje výstup neuronové sítě. Aktivní dynamika tedy přiřazuje ke každému vstupu neuronové sítě 

právě jeden výstup. 

Adaptivní dynamika 

Adaptivní dynamika představuje proces učení neuronové sítě, kdy dochází k nastavování 

synaptických vah a prahů jednotlivých neuronů sítě. Stejně jako u aktivní dynamiky lze uvažovat 

spojitou funkci sítě, prakticky je tento proces opět rozdělen do jednotlivých diskrétních adaptačních 

kroků. Výsledkem procesu jsou nastavené váhy neuronové sítě, které vstupují do aktivní dynamiky sítě. 

Mezi základní způsoby učení patří: 

 Učení s učitelem 

 Učení bez učitele 

Učení s učitelem 

Tento způsob učení je nejběžnějším, kdy při tomto učení je známa množina požadovaných 

výstupů neuronové sítě na odpovídající vstupy sítě obsažené v tréninkové množině dat. Neuronová síť 

se pak během procesu učení snaží měnit hodnoty synaptických vah a prahů tak, aby výstup neuronové 

sítě co nejvíce odpovídal požadovanému výstupu, obsaženém v tréninkové množině. 

Učení bez učitele 

Při učení bez učitele není k dispozici tréninková množina dat. Neuronová síť se tak při tomto 

procesu snaží najít ve vstupní množině podobné elementy a ty pak rozdělit do shluků. [5] 

 

2.6 Vícevrstvá síť s algoritmem učení back-propagation 

Model vícevrstvé neuronové sítě s dopředným šířením signálu s učícím algoritmem zpětného 

šíření chyby (back-propagation) patří mezi ty nejznámější a nejpoužívanější modely a používá se 

v přibližně 80% aplikací neuronových sítí. [3] 

2.6.1 Organizační a aktivní dynamika 

Vícevrstvá neuronová síť patří svou organizační dynamikou mezi sítě s acyklickou topologií, 

kdy neurony z nižší vrstvy jsou spojeny se všemi neurony z vyšší vrstvy. Nultá (spodní) vrstva sítě je 

označována jako vstupní vrstva. Tato vrstva sama o sobě data nezpracovává, ale pouze zajišťuje 
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distribuci vstupů do vyšší vrstvy. Poslední (horní) vrstva je označována jako výstupní vrstva. Vrstvy 

mezi vstupní a výstupní vrstvou jsou označovány jako skryté vrstvy. Neuronová síť muže mít obecně 

libovolný počet vrstev, ale v praxi se nejčastěji používají sítě s jednou, nebo dvěma skrytými vrstvami. 

Příklad topologie vícevrstvé neuronové sítě je zobrazen na Obr. 2.8. [2] 

 

8Obr. 2.8. Vícevrstvá neuronová síť [6] 

V aktivní dynamice počítá vícevrstvá síť výstup ze sítě pro daný vstup. Výpočet probíhá podle 

následující diskrétní aktivní dynamiky. Kdy v čase t = 0 jsou odpovídající stavy vstupních neuronů y
i
  

nastaveny na vstup sítě. V čase t > 0 jsou vypočteny hodnoty vnitřních potenciálů všech neuronů j v t-

té vrstvě podle (2.8). 

   ijij yw  (2.8) 

Kde je suma všech vstupních hodnot y
i
 z předešle vrstvy vynásobena příslušnou synaptickou 

vahou wji. Poté je z vnitřního potenciálu neuronu stanoven reálný výstup neuronu y
j
 pomocí 

diferencovatelné aktivační funkce. Nejčastěji bývá použita funkce standardní sigmoidy. Reálný výstup 

neuronu je pak dán podle (2.9). 

 




e
y j

1

1
 (2.9) 

Diferencovatelnost použité aktivační funkce a z toho plynoucí diferencovatelnost funkce sítě je 

jedna z podstatných podmínek učícího algoritmu back-propagation.  
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Takto jsou postupně v aktivním režimu vypočteny výstupy všech neuronů. Aktivní režim je 

ukončen tehdy, kdy je stanoven stav všech neuronů v síti. Stav neuronů ve výstupní vrstvě pak udává 

výstup sítě pro daný vstup. [2] 

 

2.6.2 Adaptivní dynamika 

Pro učení neuronové sítě se využívá učící algoritmus zpětného šíření chyby back-propagation. 

Tento učící algoritmus obsahuje tři fáze učení. První z nich je dopředné šíření vstupního signálu 

tréninkového vzoru daného aktivní dynamikou sítě. Druhá fáze spočívá ve zpětném šíření chyby a třetí 

v aktualizaci hodnot synaptických vah a prahů. Tyto tři fáze se pak cyklicky opakují, dokud není 

dosažena požadovaná hodnota chyby sítě, nebo překročen maximální počet iterací, či jiné kritérium, 

které zastaví proces učení sítě. [6]  

Celková chyba neuronové sítě je pak vypočtena podle následujícího vztahu (2.10). 
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Kde q je celkový počet vzorů tréninkové množiny, n je počet výstupů neuronové sítě, y
i,k

 je 

reálný výstup k-tého neuronu ve výstupní vrstvě pro daný tréninkový vzor i a ti,k je požadovaný reálný 

výstup k-tého neuronu ve výstupní vrstvě pro daný tréninkový vzor i. 

Dle algoritmu učení se nejdříve provede dopředné šíření signálu a získá se odezva neuronové 

sítě po předložení vstupního vzoru. Poté jsou pro každý tréninkový vzor porovnány výstupní hodnoty 

sítě s těmi požadovanými a je vypočten chybový faktor δk. Tento faktor reprezentuje chybu neuronové 

sítě šířenou z daného neuronu k, k neuronům v nižší vrstvě. Hodnota synaptických vah je pak upravena 

na základě koeficientu δk a na hodnotách výstupů neuronů z nižší vrstvy. 

Pro k-tý neuron výstupní vrstvy n je chybový faktor δk dán vztahem (2.11) 
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Kde tk je požadovaný výstup k-tého neuronu, y
k
 je reálný výstup k-tého neuronu ve výstupní 

vrstvě a f '(x) je derivace aktivační funkce neuronu a m počet neuronů v nižší vrstvě. 

Pro k-tý neuron skryté vrstvy n je chybový faktor δk dán vztahem (2.11) 
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Kde q udává počet neuronů ve vyšší vrstvě, δi
n+1

 je chybový faktor i-tého neuronu ve vyšší 

vrstvě, wk,i
n+1 je synaptická váha mezi k-tým neuronem n-té vrstvy a i-tým neuronem vyšší vrstvy a f '(x) 

je derivace aktivační funkce neuronu a m počet neuronů v nižší vrstvě. 
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Posledním krokem učícího algoritmu je samotná úprava hodnot synaptických vah a prahů. 

Změna hodnot přírůstku prahu je provedena podle následujícího vztahu (2.13). 

 n

k

n

kh    (2.13) 

Kde η je koeficient učení, který ovlivňuje rychlost učení sítě a δk
n
 je chybový faktor. 

Změna hodnoty synaptické váhy mezi k-tým neuronem z n-té vrstvy a i-tým neuronem 

z předešlé vrstvy je dán vztahem (2.14). 

 )1()()()( ,
1

,   twtyttw n
ki

n
i

n
k

n
ki   (2.14) 

Kde η je koeficient učení, μ je momentum, δk
n
(t) je chybový faktor, y

i
n-1(t) je výstup i-tého 

neuronu z nižší vrstvy a ∆wi,k
n (t-1) je hodnota změny synaptické váhy vypočtena v předchozí iteraci. 

2.7 Hopfieldova síť 

Dalším modelem neuronové sítě je Hopfieldova síť. Tato síť je tvořena jednou vrstvou, kde 

neurony v síti jsou propojeny mezi sebou. Hopfieldova síť se využívá jako auto-asociativní paměť. [2] 

2.7.1 Organizační dynamika 

Hopfieldova neuronová síť patří svou organizační dynamikou mezi sítě s pevnou úplnou 

topologií cyklické sítě s n neurony, kde každý neuron v síti je spojen s každým tzn., že má všechny 

neurony za své vstupy. Všechny neurony v topologii této sítě jsou zároveň vstupní i výstupní. Příklad 

topologie modelu Hopfieldovy sítě je zobrazen na Obr. 2.9. Kde ξ1,…,ξn jsou vnitřní celočíselné 

potenciály neuronu a y
1
,…,y

n
 jsou bipolární stavy neuronů, tzn., že nabývají hodnot {-1,1}. Spojení 

mezi neurony je ohodnoceno celočíselnou synaptickou váhou wji. V modelu Hopfieldovy sítě jsou 

prahové hodnoty neuronů nulové a zároveň žádný neuron v síti není spojen sám se sebou, tím pádem 

jsou i hodnoty synaptických vah wjj rovny nule. [2] [6] 

 

9Obr. 2.9. Topologie Hopfieldovy sítě [2] 



  23 

 

2.7.2 Adaptivní dynamika 

Na rozdíl od vícevrstvé dopředné sítě, je učení Hopfieldovy sítě uskutečněno pouze jednou. To 

znamená, že odpovídá spíše aktivní fázi vícevrstvé dopředné sítě. Stejně tak aktivní fáze Hopfieldovy 

sítě odpovídá spíše adaptivní fázi vícevrstvé dopředné sítě. Při procesu učení jsou předloženy tréninkové 

vzory, které jsou dány stavem neuronů sítě (tzn., jakou hodnotu by neurony pro rozpoznání daného 

vzoru měly mít). Tréninkový vzor sítě o n neuronech tedy představuje vektor x1,…,xn. Každý tréninkový 

vzor je učen pouze jednou a hodnoty synaptických vah jsou dány podle následujícího vztahu (2.15). 
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kde p je počet vzorů a wji značí váhu mezi neurony i a j. xkj a xki je i-tý a j-tý neuron v k-tém 

vzoru. [2] [4] 

2.7.3 Aktivní dynamika 

Na začátku aktivní fáze se stavy neuronů nastaví na vstup sítě. Fáze výpočtu probíhá po 

jednotlivých neuronech. Pro každý neuron je vypočten vnitřní potenciál, který je dán následujícím 

vztahem (2.16). 
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Podle znaménka vnitřního stavu neuronu je pak určen nový bipolární stav neuronu. Stav 

neuronu je dán následujícím vztahem (2.17). 
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 (2.17) 

Aktivní fáze Hopfieldovy sítě je ukončena v okamžiku, kdy se nachází ve stabilním stavu, tzn., 

že po předložení všech tréninkových vzorů se stavy neuronů v síti již nemění. [2] [4] 
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3. Automatizační systém SIMATIC S7-1500 

Programovatelné logické automaty firmy Siemens řady SIMATIC S7-1500 patří mezi 

automatizační systémy s výkonem zařazující se do střední až vysoké třídy. Postupně tak začínají 

nahrazovat automaty řady S7-300 a S7-400. V současné době již existuje několik výkonových verzí 

tohoto automatu, které vyhovují nasazení v širokém spektru automatizačních úloh. V závislosti na 

požadavcích, programovatelný automat lze rozšířit o vstupně/výstupní moduly pro zpracování 

digitálních a analogových signálů, nebo jej lze rozšířit o technologické a komunikační moduly. 

Programovatelný automat SIMATIC S7-1500 je součástí systémové architektury SIMATIC zobrazené 

na Obr. 3.1. [7] 

 

10Obr. 3.1. Komponenty automatizačního systému SIMATIC S7-1500 [7] 

Jednotka vzdálených vstupů/výstupů SIMATIC ET200 umožňuje dodatečné rozšíření o 

vstupně/výstupní moduly, které jsou k programovatelnému automatu připojeny přes komunikační 

sběrnice PROFIBUS DP, nebo PROFINET IO. 

SIMATIC HMI slouží k řízení a vizualizaci funkce stroje nebo zařízení. V závislosti na jejich 

provedení, může SIMATIC HMI poskytovat řídicí funkce prostřednictvím procesních obrazů, 

zobrazovat systémové zprávy a alarmová hlášení, a spravovat data v podobě receptů nebo archivovat 

měřené data. 

SIMATIC NET zprostředkovává výměnu dat přes různé typy sběrnic mezi programovatelnými 

automaty, jednotkami vzdálených vstupů, HMI panely a programovacím zařízením. 
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Všechny výše uvedené komponenty systémové architektury SIMATIC jsou konfigurovány, 

parametrizovány a programovány prostřednictvím SW nástroje TIA Portal. 

3.1 Programovatelný automat SIMATIC S7-1500 

Nejdůležitější komponenty programovatelného automatu S7-1500 jsou zobrazeny na Obr. 3.2. 

 

11Obr. 3.2. Komponenty programovatelného automatu S7-1500 [7] 

CPU (procesor) obsahuje operační systém a uživatelský program. Uživatelský program je 

uložen v paměťové kartě, která je vložena do procesoru. Procesor navíc obsahuje rozhraní pro sběrnici 

umožňující komunikaci s ostatními programovatelnými automaty, nebo s jinými zařízeními. 

Signálové moduly (SM) zprostředkovávají připojení k řízenu stroji, nebo zařízení. Tyto vstupní 

a výstupní moduly jsou dostupné ve verzích pro zpracování digitálních a analogových signálů různých 

napěťových či proudových rozsahů. 

Technologické moduly (TM) jsou speciální moduly, které zpracovávají signál přicházející ze 

stroje, nebo zařízení nezávisle na CPU. Jedná se zejména o funkce, které CPU nedokáže zpracovat 

dostatečně rychle, jako například čítání pulzů. 

Komunikační procesory (CM) umožňují rozšířit programovatelný automat o další komunikační 

rozhraní. 

3.2 Programovací jazyky 

Programovatelné automaty lze v prostředí TIA Portal programovat prostřednictvím pěti 

dostupných programovacích jazyků. [7] 

1. Ladder diagram (LAD) – kontaktní schéma 

2. Function block diagram (FBD) – diagram funkčních bloků 

3. Structured control language (SCL) – strukturovaný text 
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4. Statement list (STL) – seznam instrukcí 

5. Seqential control (Graph) – sekvenční diagram 

Programování pomocí kontaktních schémat (LAD) je založeno na sériovém a paralelním 

spojování kontaktů a cívek, které tak realizují požadovanou funkci. Příklad programu vytvořeném 

v jazyce LAD je zobrazen na Obr. 3.3. 

 

12Obr. 3.3. Příklad programovacího jazyku LAD [7] 

Diagram funkčních bloků (FBD) spočívá v propojování funkcí a funkčních bloků a určitých 

systémových prvků, které zpracovávají signály. Příklad programu vytvořeného v jazyce FBD je 

zobrazen na Obr. 3.4. 

 

13Obr. 3.4. Příklad programovacího jazyku FBD [7] 

Programovací jazyk SCL je zejména vhodný pro programování složitých algoritmů a 

aritmetických funkcí. Kombinuje jazykové prvky známé z vyšších programovacích jazyků, jako jsou 

smyčky a větvení s klasickými programovými prvky PLC jako čítače a časovače. Příklad 

programovacího jazyku SCL je na Obr. 3.5. 

 

14Obr. 3.5. Příklad programovacího jazyku SCL [7] 
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Pomocí seznamu instrukcí (STL), lze vytvořit program pomocí sekvence příkazů. Každý příkaz 

v STL obsahuje popis toho co je potřeba vykonat a případně operand se kterým je tento příkaz proveden. 

STL je vhodné zejména pro binární operace. Příklad programu vytvořeného v jazyce STL je na Obr. 

3.6. 

 

15Obr. 3.6. Příklad programovacího jazyku STL [7] 

Programovací jazyk GRAPH slouží k programování sekvenčních úloh. Jednotlivé kroky a větve 

programu jsou povolovány pomocí podmínek, které lze programovat v LAD, nebo FBD. Příklad 

programu v jazyce GRAPH je na Obr. 3.7. 

 

16Obr. 3.7. Příklad programovacího jazyku GRAPH [7] 

 

 

 

 



  28 

 

4. Možnosti implementace neuronových sítí u 

programovatelných automatů 

Pro implementaci neuronových sítí u programovatelných automatů řady SIMATIC S7-300 a 

S7-400 existuje v současné době jediný produkt nabízený společností SIEMENS s názvem 

NeuroSystems. Tento produkt je nabízen jednak jako softwarové rozšíření pro standardní řadu 

programovatelných automatů S7-300 a S7-400, tak jako doplněk pro distribuovaný řídicí systém 

SIMATIC PCS 7. 

Softwarové rozšíření pro práci s neuronovými sítěmi s názvem NeuroSystems se sestává ze dvou 

částí, kde první část tvoří konfigurační nástroj a druhou částí je pak samotný funkční blok, který slouží 

k samotnému řízení. Toto rozšíření pro neuronové sítě pak může najít uplatnění zejména při řízení, nebo 

simulací procesů, u nichž není známo jejich chování, nebo jej lze jen velmi obtížně popsat. U těchto 

procesů pak lze na základě existujících naměřených dat NeuroSytems naučit rozeznávat typické chování 

procesu, nebo jeho podstatné vlastnosti, které jsou v těchto datech obsaženy například pomocí 

rozeznávání vzorů. [8] 

NeuroSystems nalézají své uplatnění nejčastěji v těchto aplikacích: [9] 

 Optimalizace dat 

 Identifikace procesů 

 Predikce 

 Filtrace 

 Řízení procesů v uzavřené smyčce 

Pomocí výše zmíněného konfiguračního nástroje lze přiřazovat patřičné parametry neuronové 

síti, jako je například konfigurace vstupních a výstupních dat a definování jejich rozsahů, simulování 

vstupních signálů neuronové sítě, ukládání naměřených dat a mnoho dalšího. Rozhraní tohoto 

konfiguračního nástroje je zobrazeno na Obr. 4.1. 
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17Obr. 4.1. Konfigurační nástroj NeuroSystems [10] 

Konfigurační nástroj NeuroSystems obsahuje tyto funkce: [11] [12] 

 Přiřazování parametrů – konfigurační nástroj se používá k tomu, aby na základě dat, která jsou 

určena k trénování sítě, byly nastaveny parametry sítě a nadefinovány rozsahy pro vstupy a 

výstupy sítě. 

 Offline analýza – k simulování neuronové sítě NeuroSystems obsahuje funkční generátory, 

pomocí kterých lze za-definovat požadovaný průběh simulovaných vstupních signálů. 

 Trojrozměrné zobrazení vlastností neuronové sítě – chování výstupu neuronové sítě jako funkce 

dvou vstupů je reprezentována jako trojrozměrná plocha. 

 Zobrazení a archivace průběhů – zobrazení průběhu se používá pro reprezentaci časových 

charakteristik, až čtyř volně volitelných vstupů a výstupů. Tyto naměřené průběhy pak mohou 

být uloženy pro další zpracování. 

 Neuro-fuzzy systémy – rozhraní pro konfigurační nástroj FuzzyControl++, což je rozšíření 

fuzzy systémů pro programovatelné automaty, umožnuje propojit fuzzy systémy s neuronovými 

sítěmi. 

Funkční bloky obsahují všechny potřebné algoritmy a metody potřebné pro správný výpočet 

neuronové sítě. Všechny vstupní a výstupní hodnoty jsou upraveny podle rozsahů nadefinovaných 

v konfiguračním nástroji. Existují dva funkční bloky pro programovatelné automaty SIMATIC S7, které 

se liší svou velikostí. 

První funkční blok se nazývá „NEURO_4K“. Tento funkční blok může být provozován na 

programovatelných automatech řady SIMATIC S7-300 (CPU 314 a výše) a SIMATIC S7-400. Pomocí 

tohoto funkčního bloku lze vytvořit neuronovou síť o velikosti maximálně 4 vstupů a 4 výstupů. Datový 

blok pro tento funkční blok má velikost 4278 bytů a samotný funkční blok má velikost 2246 bytů. Co 

se týče zatížení doby cyklu u jednotlivých procesorů, tak ta se pohybuje podle počtu vstupů, výstupů a 
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neuronů v rozmezí od 6,5 do 270ms pro programovatelné automaty řady S7-300 a pro programovatelné 

automaty řady S7-400 je to v rozmezí od 3,3 do 140ms. 

Druhým funkčním blokem je „NEURO_20K“. Tento funkční blok lze použít pouze u 

programovatelných automatů řady S7-400 a umožňuje vytvořit neuronové sítě o maximálním počtu 100 

vstupů a 10 výstupů. Datový blok pro tento funkční blok má velikost 20612 bytů a samotný funkční 

blok má velikost 2210 bytů. V závislosti na počtu vstupů, výstupů a počtu neuronů se zatížení doby 

cyklu pro tento funkční blok pohybuje v rozmezí od 3,3 do 260ms. 

Jak bylo tedy uvedeno výše v textu, tak rozšíření NeuroSytems umožňuje implementaci 

neuronových sítí u programovatelných automatů řady S7-300 a S7-400. Toto rozšíření je však poměrně 

starý produkt, který neumožňuje implementaci u novějších programovatelných automatů, jako jsou 

automaty řady S7-1200 a S7-1500. Pro programovatelné automaty řady S7-1500, na které je tato práce 

zaměřena tak v současné době neexistuje žádný hotový produkt, který by umožňoval jednoduchou 

implementaci neuronových sítí pro tuto řadu programovatelných automatů. S ohledem na tuto 

skutečnost je v další části této práce provedeno naprogramování dvou modelů neuronových sítí, kdy 

následně je vytvořena aplikace, která umožňuje provést jednoduchou implementaci těchto 

naprogramovaných modelů neuronových sítí do programovatelného automatu řady S7-1500. Tato 

aplikace pak slouží jako jednoduchý nástroj pro implementaci neuronových sítí pro automaty řady S7-

1500, který v současné době na trhu neexistuje. 
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5. Implementace neuronových sítí v PLC 

Tato část diplomové práce se zabývá implementací modelů neuronových sítí, které byly 

uvedeny v teoretické části této diplomové práce, konkrétně se tedy jedná o vícevrstvou dopřednou síť 

s algoritmem učení back-propagation a Hopfieldovu síť. Implementace těchto modelů byla provedena 

pro programovatelné automaty řady SIMATIC S7-1500 v prostředí TIA Portal, které slouží jako 

prostředek pro jejich programování. Při řešení této části diplomové práce byla použita v té době poslední 

verze tohoto prostředí a to konkrétně verze TIA Portal V13 SP1 update 9. 

Jak bylo v uvedeno v teoretické části, tak funkcionalitu sítí lze obecně rozdělit do tří dynamik a 

to konkrétně na organizační, aktivní a adaptivní dynamiku. 

Organizační dynamika specifikuje topologii sítě, konkrétně tedy počet vrstev v sítí, počet 

neuronů v jednotlivých vrstvách a způsob propojení mezi neurony. Pro implementaci této dynamiky pro 

oba modely neuronových sítí byly využity uživatelské datové typy a uživatelské konstanty. Uživatelský 

datový typ je strukturální datový typ, který umožnuje sloučit různé elementární datové typy do jednoho. 

Díky tomu lze pro jednotlivé modely neuronových sítí vytvořit specifický datový typ, který slučuje 

všechny potřebné proměnné, které definují topologii modelu neuronové sítě jako např. proměnné 

definující počet vrstev sítě, počet vstupů sítě, pole s hodnotami synaptických vah mezi jednotlivými 

neurony apod. Uživatelské konstanty umožňují přiřadit hodnotám proměnných symbolický název, díky 

tomu lze hodnoty proměnných, nebo rozměry polí ve vytvořených uživatelských datových typech 

jednotlivých modelů neuronových sítí definovat symbolicky.  

Pro implementaci aktivní a adaptivní dynamiky, které zprostředkovávají jak samotné síření 

signálu ze vstupu neuronové sítě na výstup tak i samotný proces učení, neboli úpravu hodnot 

synaptických vah a prahů na základě vstupních hodnot obsažených v tréninkové množině byly pro 

jednotlivé modely neuronových sítí vytvořené funkce, které tuto dynamiku zprostředkovávají. Tyto 

funkce pak právě využívají jako vstupní parametr vytvořené uživatelské datové typy. 

Využití uživatelských datových typů a uživatelských konstant při implementaci organizační 

dynamiky umožňuje vytvořit univerzální funkce, které zprostředkovávají aktivní a adaptivní dynamiku 

sítě pro různé topologie sítě. Díky tomuto postupu při implementaci obou modelů neuronových sítí stačí 

při změně topologie neuronové sítě upravit hodnotu příslušné uživatelské konstanty bez další potřeby 

jakkoliv upravovat další části vytvořeného programu.  

5.1 Hopfieldova síť 

Jako první byla provedena implementace Hopfieldova modelu neuronové sítě, kdy pro 

implementaci organizační, aktivní a adaptivní dynamiky byl vytvořen jeden uživatelský datový typ a 

několik funkcí. Implementace těchto jednotlivých dynamik v programovatelném automatu vychází 

z teoretického popisu funkce Hopfieldovy sítě. V této kapitole pak bude popsán způsob implementace 

tohoto modelu neuronové sítě. 
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5.1.1 Datový typ Hopfieldovy sítě 

Pro implementaci organizační dynamiky modelu Hopfieldovy sítě do PLC, byl vytvořen 

uživatelský datový typ „HopfieldNetworkUDT“. Tento datový typ pak obsahuje všechny proměnné, 

které jsou potřeba pro testování i trénovaní sítě a slouží tak jako rozhraní pro funkce, které tyto 

programové rutiny obsluhují, tak i pro uživatele, který pomocí něj může síti předložit vstupy a naopak 

obdržet od sítě výstup. Struktura datového typu je uvedena v Tab. 5.1. 

1Tab. 5.1. Datový typ Hopfieldovy sítě 

Název proměnné  Datový typ Komentář 

weights Array[0.."NEURON_COUNT",0.."NEURON_COUNT"] of Int Váhy sítě 

offsetNeuronWeights Array[0.."NEURON_COUNT"] of Int Pole pro výpočet prahových hodnot 

neurons Array[0.."NEURON_COUNT"] of Int Hodnoty 0 nebo 1 

TrainDataBipolar Array[0.."NEURON_COUNT"] of Int Tréninková data v bipolární podobě 

updateOrder Array[0.."NEURON_COUNT"] of Int Promíchaná pořadí indexu neuronů 

maxIterations Int Maximální počet iterací 

iteration Int Aktuální iterace 

isStable Bool Stabilita neuronové sítě 

trainStart Bool Povel pro spuštění trénování sítě 

testStart Bool Povel pro spuštění testování sítě 

 

U navrženého datové typu se využívá uživatelská konstanta „NEURON_COUNT“, která udává 

počet neuronů v síti, neboli počet vstupů/výstupů sítě. Využití této konstanty umožňuje 

naimplementovat univerzální model Hopfieldovy sítě, kdy při změně topologie sítě, stačí tuto konstantu 

upravit na požadovanou hodnotu a nemusí dojít k dalším změnám v programu. 

Samotná struktura navrženého datového typu se sestává z celočíselného dvou-rozměrného pole 

„weights“, ve kterém jsou uloženy hodnoty synaptických vah mezi jednotlivými neurony a velikost obou 

rozměrů tohoto pole je dána celkovým počtem neuronů v síti, neboli konstantou „NEURON_COUNT“. 

V celočíselné poli „offsetNeuronWeights“ jsou uloženy hodnoty vnitřního potenciálu každého neuronu 

a rozměr tohoto pole je taktéž dán celkovým počtem neuronů, neboli konstantou „NEURON_COUNT“. 

V celočíselné poli „neurons“ o rozměru „NEURON_COUNT“ je uložen stav každého neuronu a toto 

pole pak slouží i jako vstup/výstup sítě. V celočíselném poli „TrainDataBipolar“ jsou uloženy převedené 

vstupy sítě do bipolární podoby {-1,1}. Celočíselné pole „updateOrder“ o rozměru 

„NEURON_COUNT“, ve kterém jsou uloženy náhodně promíchané indexy pořadí neuronů v síti se  

využívá k tomu, aby při aktivní dynamice sítě, neboli procesu testování byly neurony testovány 

v náhodném pořadí, kdy tento proces testování neuronů umožňuje předcházet síti, aby při aktivní 

dynamice sítě nedošlo k jejímu uvíznutí v lokálním minimu. Navržený datový typ dále obsahuje 

celočíselnou proměnnou „maxIterations“, která udává maximální počet iterací pro testování neuronové 

sítě, kdy maximální počet iterací je dán jako druhá mocnina konstanty udávající počet neuronů v síti 

„NEURON_COUNT“ a z celočíselné proměnné „iteration“, která udává aktuální iteraci v 

probíhajícím algoritmu testování sítě. Proměnné „trainStart“ a „testStart“ slouží ke spuštění algoritmů 

trénování a testování sítě, proměnná „isStable“ udává, zda se neuronová síť při procesu testování nachází 

ve stabilním stavu. 
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5.1.2 Adaptivní dynamika sítě 

Pro trénování Hopfieldovy sítě, neboli pro její adaptivní dynamiku, byla v programovacím 

jazyce SCL vytvořena funkce „Train“, která provádí na-trénovaní sítě, neboli provádí úpravu hodnot 

synaptických vah mezi neurony podle předloženého tréninkového vzoru. Tato funkce má za vstup pouze 

jeden vstupně-výstupní parametr a tím je vytvořený uživatelský datový typ „HopfieldNetworkUDT“ a 

využívá pomocné dočasné proměnné „result“, „rowIndex“ a „colIndex“. Rozhraní této funkce je 

uvedeno v Tab. 5.2. 

2Tab. 5.2. Rozhraní funkce pro trénování Hopfieldovy sítě  

Název proměnné  Parametr Datový typ Komentář 

HopfieldNetwork InOut HopfieldNetworkUDT Hopfieldova síť 

result Temp Array[0.."NEURON_COUNT",0.."NEURON_COUNT"] of Int 
Výsledná matice trénovacího 

vzoru 

rowIndex Temp Int Index řádku 

colIndex Temp Int Index sloupce 

 

Samotný proces trénování Hopfieldovy neuronové sítě lze shrnout do následujících bodů. 

1. Předložení tréninkového vzoru na vstup sítě  

2. Úprava hodnot synaptických vah mezi neurony 

3. Opakování prvního a druhého bodu pro zbylé tréninkové vzory 

Algoritmus vytvořené funkce pro trénování sítě pracuje tak, že na svém začátku čeká na povel 

pro spuštění trénování, který se provádí zapsáním hodnoty „TRUE“ do proměnné „trainStart“, kterou 

zapisuje uživatel. Po spuštění trénování sítě je nejprve proveden převod hodnot vstupů uložených v poli 

„neurons“ do bipolární podoby a následně jsou tyto převedené vstupy sítě uloženy do pole 

„TrainDataBipolar“. Tyto vstupy představují předložený tréninkový vzor, na který se má síť naučit. 

Následně algoritmus provádí výpočet hodnot synaptických vah pro předložený tréninkový vzor, který 

je dán jako součin bipolárních hodnot vstupů mezi neurony, která tato váha spojuje. Vypočtené hodnoty 

synaptických vah jsou nejprve uloženy v pomocném dočasném poli „result“, ve kterém jsou hodnoty 

synaptických vah představující spojení neuronu sám se sebou vynulovány, neboť v topologii 

Hopfieldovy sítě neurony takto propojeny nejsou. Takto spočtené hodnoty synaptických vah jsou 

přičteny k hodnotám synaptických vah od předešle předložených vzorů podle vzorce (2.15) a uloženy 

v poli „weights“. Na samotném konci algoritmu trénování sítě je do proměnné „trainStart“ zapsána 

hodnota „FALSE“ a tím je proces trénování sítě na předložený vzor ukončen. Vývojový diagram celého 

algoritmu učení je zobrazen na Obr. 5.1. 
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18Obr. 5.1. Vývojový diagram algoritmu učení Hopfieldovy sítě 

5.1.3 Aktivní dynamika sítě 

Pro aktivní dynamiku Hopfieldovy sítě neboli testování sítě, byla v jazyce SCL vytvořena 

funkce „Test“ a pomocné funkce „RandomInt“ a „Shuffle“. Vytvořená funkce obsahuje jeden vstupní 

parametr a tím je navržený datový typ „HopfieldNetworkUDT“. 

Funkce „RandomInt“ 

Programovatelné automaty řady SIMATIC S7-1500 nenabízejí ve své standardní knihovně 

žádnou funkci, která by umožňovala generování náhodných celých čísel, které jsou potřebné pro aktivní 

dynamiku Hopfieldovy sítě. Ke generování náhodných celých čísel byla proto vytvořena funkce 

„RandomInt“. Rozhraní této funkce je uvedeno v Tab. 5.3. 

3Tab. 5.3. Rozhraní funkce pro generování náhodného celého čísla 

Název proměnné  Parametr Datový typ Komentář 

minValue Input Int Minimální hodnota 

maxValue Input Int Maximální hodnota 

error Output Bool Chyba 

statusID Output Uint ID bloku s chybou 

status Output Word Stavový/chybový kód 

RandomInt Return Int Náhodné číslo 

Tato funkce generuje celá náhodná čísla v rozsahu od minimální po maximální hodnotu dané 

vstupními proměnnými „minValue“ a „maxValue“. Funkce ke generování náhodného čísla využívá 
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hodnotu nanosekund aktuálního systémového času, který je čten pomocí funkce „RD_SYS_T“, který je 

součástí standardní knihovny. Vygenerované náhodné číslo je pak funkcí vráceno pomocí proměnné 

„RandomInt“. 

Funkce „Shuffle“ 

K tomu, aby byly neurony v Hopfieldovy síti při aktivní dynamice sítě testovány v náhodném 

pořadí a předcházelo se tak k uvíznutí sítě v lokálním minimu, kdy výstup sítě netvoří originální vzor, 

na který byla síť natrénována, byla vytvořena funkce „Shuffle“. Tato funkce má jeden vstupně-výstupní 

parametr a tím je pole „array“ o celkovém rozměru „NEURON_COUNT“ do kterého je uloženo 

promíchané pořadí neuronů. Rozhraní funkce „Shuffle“ navíc obsahuje několik pomocných 

proměnných a je uvedeno v Tab. 5.4. Ke generování celých náhodných čísel potřebných k promíchání 

pořadí neuronů je využita funkce „RandomInt“. 

4Tab. 5.4. Rozhraní funkce pro promíchání pořadí neuronů 

Název proměnné  Parametr Datový typ Komentář 

array Input Array[0.."NEURON_COUNT"] of Int Vstupní pole 

i Temp Int Index smyčky 

swapIndex Temp Int Náhodný index 

tempInt Temp Int Pomocná proměnná 

error Temp Bool Chyba 

statusID Temp Uint ID bloku s chybou 

status Temp Word Stavový/chybový kód 

 

Funkce „Test“ 

 Hlavní funkcí, která u Hopfieldovy sítě zpracovává aktivní dynamiku sítě neboli testování sítě, 

je funkce „Test“. Tato funkce obsahuje jeden vstupně-výstupní parametr „HopfieldNetworkUDT“ a 

několik pomocných proměnných. Rozhraní této funkce je uvedeno v Tab. 5.5. 

5Tab. 5.5. Rozhraní funkce zpracovávající aktivní dynamiku sítě 

Název proměnné  Parametr Datový typ Komentář 

HopfieldNetwork InOut HopfieldNetworkUDT Hopfieldova síť 

index Temp Int Index pro iterace smyček 

currentNeuron Temp Int Aktuální neuron 

neuronToUpdate Temp Int Neuron k aktivaci 

neuronWeights Temp Array[0.."NEURON_COUNT"] of Int Váhy neuronu 

neuronWeight Temp Int Váha neuronu (jeho vstup) 

thresHold Temp Int Prahová hodnota 

Samotný proces testování Hopfieldovy sítě se na základě vstupů, které jsou síti předloženy 

pomocí pole „neurons“ obsaženého v navrženém uživatelském datovém typu Hopfieldovy sítě, snaží 

najít originální vzor, na který byla sít při adaptivní dynamice naučena. 
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Spuštění procesu testování sítě se provádí zapsáním hodnoty „TRUE“ do proměnné „testStart“. 

Po spuštění procesu testování sítě je nejprve provedena inicializace. Při inicializaci je provedeno 

vynulování proměnné „iteration“ udávající aktuální iteraci procesu testování sítě, proměnná 

„maxIterations“, udávající maximální počet iterací pro testování sítě, je nastavena jako druhá mocnina 

celkové počtu neuronů v síti, pomocí funkce „Shuffle“ je promícháno pořadí neuronů, ve kterém jsou 

testovány a toto pořadí je uloženo v poli „updateOrder“ a nakonec je stav sítě nastaven jako nestabilní 

tzn., že proměnná „isStable“ je nastavena na hodnotu „FALSE“. 

Po inicializaci je provedeno samotné testování sítě, které probíhá tak dlouho, dokud není nalezen 

stabilní stav sítě, což znamená, že po průchodu všemi neurony nedojde u žádného z nich ke změně jeho 

stavu, nebo není dosažen maximální počet iterací daný proměnnou „maxIterations“. 

Tento proces není spouštěn celý najednou, ale je vykonáván postupně po jednotlivých iteracích 

tak, že je volán opakovaně skrze cyklický organizační blok OB1. Díky tomu nedochází k nadměrnému 

zvyšování doby cyklu, která je u programovatelných automatů jedním z důležitých parametrů. 

Při samotném procesu testování nastaví algoritmus funkce „Test“ na začátku síť jako stabilní 

tzn., že proměnná „isStable“ je nastavena na hodnotu „TRUE“. Posléze prochází algoritmus skrze každý 

neuron v sítí v náhodném pořadí a spočítá jeho vnitřní stav podle vztahu (2.16) a podle vztahu (2.17) je 

určen stav daného neuronu a tento stav je následně uložen v poli „neurons“. Pokud dojde k změně stavu 

neuronu je síť nastavena jako nestabilní a proces testování pokračuje v dalším cyklu organizačního 

bloku. Pokud algoritmus projde všemi neurony a nedojde u žádného z nich ke změně stavu neuronu je 

stav sítě považován za stabilní a proces testování je ukončen. Hodnoty stavů neuronů uložených v poli 

„neurons“ pak představují výstup sítě. Vývojový diagram celého algoritmu testování je zobrazen na 

Obr. 5.2. 
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testStart = 
TRUE

ANO

Konec
NE

maxIterations = 
NEURON_COUNT2

isStable = FALSE

Iteration = 0

index = 0 do 
NEURON_COUNT

updateOrder[index] = 0

Shuffle(updateOrder)

testStart = TRUE ǀǀ 
(iteration<maxIterati

ons && isStable = 
FALSE)

ANO

Konec
NE

isStable = TRUE

curentNeuron = 0 do 
NEURON_COUNT

index = 0 do 
NEURON_COUNT

neuronWeights[index]=
weights[neuronToUpdate,index]

neuronToUpdate=
updateOrder[currentNeuron]

index = 0 do 
NEURON_COUNT

neuronWeight+=
neuronWeights[index]*

Neurons[index]

neuronWeight=0

thresHold=
-offsetNeuronWeights[neuronToUpdate]

neuronWeight>
thresHold

ANO

NE

neurons[neuronToUpdate]
!=1

neurons[neuronToUpdate]=1

isStable = FALSE

neuronWeight<
thresHold

ANO

NE

neurons[neuronToUpdate]
!=0

neurons[neuronToUpdate]=0

isStable = FALSE

Iteration++

testStart = FALSE

ANO ANO

NE NE

Cyklus OB1

 

19Obr. 5.2. Vývojový diagram algoritmu testování Hopfieldovy sítě 

5.1.4 Demonstrační úloha 

Pro Hopfieldovu síť byla navržena demonstrační úloha pro ověření funkčnosti sítě. Tato úloha 

spočívala v redukci šumu pro rozpoznávaných znaků, které byly rozloženy do matice 8x8 černobílých 

obrazových bodů, které odpovídají 64 neuronům Hopfieldovy sítě tak, že jejich stavy {1, 0} reprezentují 

černou a bílou barvu. Tato úloha byla realizována na programovatelném automatu SIMATIC S7 1515-

2 PN a na dotykovém HMI panelu KTP700 Basic. Komunikace mezi programovatelným automatem a 

vizualizačním panelem probíhala prostřednictvím komunikační sběrnice PROFINET. Vytvořená 

vizualizace pro tuto úlohu je zobrazena na Obr. 5.3. 
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20Obr. 5.3. Vizualizace demonstrační úlohy Hopfieldovy sítě 

Přes tento program vizualizace je umožněno skrze matici 8x8 zadávat jednotlivé obrazové body, 

které tvoří vstup sítě. Stiskem příslušného obrazového bodu dojde k nastavení vstupu sítě na hodnotu 0, 

nebo 1 a podle toho je tento obrazový bod zobrazen černě, nebo bíle. Vizualizace pak obsahuje dvě 

tlačítka, jejímž stiskem lze spustit algoritmy trénování a testování sítě podle předloženého vstupu 

(vzoru) sítě. 

Samotná síť byla v tomto případě naučena na obraz číslice jedna zobrazeného na Obr. 5.3. 

Naučené síti byly předkládány vstupy s šumem vzorového obrazce číslice jedna dle Obr. 5.4. Při 

testování byla síť schopna šum z obrazce odstranit, tzn., že síť pracuje jakou auto-asociativní paměť, 

když vybavuje původní obrazec číslice jedna, který odpovídá stabilnímu stavu sítě. 

 

21Obr. 5.4. Vstupní obrazce se šumem 
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5.2 Vícevrstvá dopředná síť 

Druhým modelem sítě, u kterého byla provedena jeho implementace v programovatelném 

automatu je model vícevrstvé dopředné sítě s algoritmem učení back-propagation. U tohoto modelu 

neuronové sítě bylo stejně jako u Hopfieldovy sítě pro implementaci jednotlivých dynamik sítě vytvořen 

jeden uživatelský datový typ a několik funkcí zpracovávají jak učení sítě tak i dopředné šíření signálu 

ze vstupu na výstup. Implementace těchto dynamik vychází z teoretického popisu modelu vícevrstvé 

dopředné sítě a bude popsána dále v této kapitole. 

5.2.1 Datový typ vícevrstvé dopředné sítě 

Pro implementaci organizační dynamiky vícevrstvé dopředné neuronové sítě do PLC byl 

vytvořen datový typ „NeuralNetworkUDT“. Tento datový typ obsahuje všechny proměnné, které jsou 

potřeba pro učení sítě i pro její aktivní režim a slouží jako rozhraní pro funkce, které tyto režimy 

vykonávají. Struktura navrženého datového typu je uvedena v Tab. 5.6. 

6Tab. 5.6. Datový typ vícevrstvé dopředné sítě 

 

U datového typu je využito uživatelských konstant „LAYER_COUNT“, „MAX_NEURONS“, 

„INPUT_SIZE“ a „OUTPUT_SIZE“. Konstanta „LAYER_COUNT“ udává počet vrstev v síti, 

konstanta „MAX_NEURONS“ udává maximální počet neuronů obsažený v některé z vrstev sítě, 

konstanta „INPUT_SIZE“ udává počet neuronů ve vstupní vrstvě sítě a „OUTPUT_SIZE“ udává počet 

neuronů ve výstupní vrstvě sítě. Využití těchto konstant umožňuje navrhnout síť univerzálně tak, že při 

změně topologie sítě stačí pouze upravit hodnoty těchto konstant bez nutnosti dalších úprav v programu. 

Samotná struktura navrženého datového typu obsahuje celočíselnou proměnnou „layerCount“, 

která udává počet vrstev sítě a její inicializační hodnota je dána konstantou „LAYER_COUNT“. 

Celočíselná proměnná „inputSize“ udává celkový počet neuronů ve vstupní vrstvě a je inicializována na 

hodnotu danou konstantou „INPUT_SIZE“. V poli „layerSize“, jehož rozměr je dán celkovým počtem 

vrstev, tedy konstantou „LAYER_COUNT“ je uložen počet neuronů v jednotlivých vrstvách. V poli 

„transferFunction“ jehož rozměr je taktéž dán celkovým počtem vrstev, tedy konstantou 

„LAYER_COUNT“ jsou uloženy aktivační funkce pro jednotlivé vrstvy sítě, které jsou definovány 

uživatelem pomocí konstant „SIGMOID“ pro sigmoidní aktivační funkci a „LINEAR“ pro lineární 

aktivační funkci. Konstanta „NONE“ je použita u vstupní vrstvy, kde není použita žádná aktivační 

funkce. Proměnné „layerOutput“, „layerInput“, „bias“, „delta“ a „previousBiasDelta“ jsou 

dvourozměrná pole, kde první rozměr je dán počtem vrstev tedy konstantou „LAYER_COUNT“ a druhý 
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rozměr je dán maximálním počtem neuronů obsaženém v některé z vrstev daný konstantou 

„MAX_NEURONST“. Výstup neuronu v příslušné vrstvě je dán proměnnou „layerOutput“ a naopak 

proměnná „layerInput“ udává jeho vstup. V proměnné „bias“ jsou uloženy prahové hodnoty neuronů a 

hodnoty změn prahových hodnot při procesu učení jsou uloženy v proměnné „delta“. Proměnná 

„previousBiasDelta“ udává změnu prahových hodnot při procesu učení sítě z předchozího kroku iterace. 

Hodnoty synaptických vah mezi jednotlivými neurony jsou obsaženy v trojrozměrném poli „weight“, 

kdy velikost jeho prvního rozměru je dána celkovým počtem vrstev, tedy konstantou 

„LAYER_COUNT“ a velikost zbylých dvou rozměrů je dána maximálním počtem neuronů obsaženým 

v některé z vrstev sítě tedy konstantou „MAX_NEURONS“. Změna hodnot synaptických vah mezi 

neurony při procesu učení je obsažena v trojrozměrném poli „previousWeightDelta“, kdy velikost 

jednotlivých rozměrů tohoto pole je definována stejně jako u pole „weights“. Navržený datový typ navíc 

obsahuje strukturu „trainerData“, ve které se nacházejí proměnné sloužící ke spuštění procesu trénování 

sítě a zobrazení aktuální chyby a iterace sítě. 

5.2.2 Aktivní dynamika sítě 

Aktivní dynamika vícevrstvé neuronové sítě s dopředným šířením signálu spočívá v předložení 

vstupního signálu skrze neurony ve vstupní vrstvě a získání odezvy na tyto vstupní signály skrze 

neurony ve výstupní vrstvě. Pro realizaci dopředného šíření signálu v neuronové síti byly 

v programovatelném automatu vytvořeny funkce „Run“, „EvaluateTransferFunction“ a „Sigmoid“.   

Funkce „Sigmoid“ 

Tato funkce byla vytvořena v programovacím jazyce SCL a slouží pro výpočet sigmoidní 

aktivační funkce. Funkce obsahuje jeden vstupní parametry „X“ a vrací hodnotu danou vztahem (2.6) 

skrze proměnnou „Sigmoid“. Rozhraní této je uvedeno v Tab. 5.7. 

7Tab. 5.7. Rozhraní funkce „Sigmoid“ 

Název proměnné  Parametr Datový typ Komentář 

X Input Real Vstup 

NN_Sigmoid Return Real Výstup 

 

Funkce „EvaluateTranserFunction“ 

Funkce slouží pro výpočet aktivační funkce neuronu, kdy obsahuje dva vstupní parametry 

„TransferFunction“ a „X“. Parametr „X“ je vstup do neuronu. Parametr „TransferFunction“ udává 

aktivační funkci vrstvy ve které je neuron umístěn. V případě vstupní vrstvy je tento parametr roven 

konstantě „NONE“ a u skrytých vrstev může být roven konstantám „SIGMOID“ a „LINEAR“. 

V případě, že je roven konstantě „SIGMOID“ je aktivační funkce neuronu spočítána pomocí funkce 

„Sigmoid“, když se parametr „TransferFunction“ rovná konstantě „LINEAR“ je aktivační funkce 

neuronu spočítána jako lineární funkce, která je dána vztahem (2.5). Vypočtená hodnota je pak vrácena 

skrze proměnnou „EvaluateTransferFunction“. Rozhraní této funkce je uvedeno v Tab. 5.8. 
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8Tab. 5.8. Rozhraní funkce „EvaluateTransferFunction“ 

Název proměnné  Parametr Datový typ Komentář 

TransferFunction Input Int Přenosová funkce 

X Input Real Vstup 

NN_EvaluateTransferFunction Return Real Výstup z přenosové funkce 

Funkce „Run“ 

Samotné dopředné šíření signálu ze vstupní vrstvy neuronové sítě na výstup zapracovává funkce 

„Run“. Tato funkce má dva vstupní parametry a jeden výstupní. První vstupní parametr je pole „input“, 

které tvoří vstup do neuronové sítě a jeho rozměr je dán počtem neuronů ve vstupní vrstvě tedy 

konstantou „INPUT_SIZE“. Druhým vstupně-výstupním parametrem je datový typ neuronové sítě 

„NeuralNetworkUDT“. Výstupní parametrem je pole „output“, které tvoří výstup sítě a jeho rozměr je 

dán celkovým počtem neuronů ve výstupní vrstvě tedy konstantou „OUTPUT_SIZE“. Funkce navíc 

využívá pomocné dočasné proměnné a její rozhraní je uvedeno v Tab. 5.9. 

9Tab. 5.9. Rozhraní funkce „Run“ 

Název proměnné  Parametr Datový typ Komentář 

input Input Array[0.."INPUT_SIZE"] of Real Vstupy do neuronové sítě 

output Output Array[0.."OUTPUT_SIZE"] of Real Výstupy z neuronové sítě 

NN InOut NeuralNetworkUDT Neuronová síť 

l Temp Int Index vrstvy 

j Temp Int Index neuronu 

i Temp Int Index neuronu 

sum Temp Real Suma vstupu neuronu 

Samotný algoritmus funkce „Run“ zpracovává dopředné šíření signálu ze vstupu na výstup tak, 

že prochází skrze všechny vrstvy v síti dané konstantou „LAYER_COUNT“ a v každé vrstvě projde dle 

proměnné „layerSizes“, udávající počet neuronů v každé vrstvě, skrze všechny neurony a spočítá vstup 

každého neuronu, neboli jeho vnitřní potenciál dle vztahu (2.1).  Pro vstupní vrstvu je dán vstup neuronu 

jako suma všech vstupů dané vstupním parametrem „input“ vynásobených s příslušnou synaptickou 

vahou uloženou v poli „weight“ v datovém typu neuronové sítě. Pro skrytou a výstupní vrstvu je vstup 

neuronu dán jako suma všech výstupů z předchozí vrstvy uložených v poli „layerOutput“ vynásobených 

s příslušnou synaptickou vahou z pole „weight“. Po dosažení prahové hodnoty neuronu z pole „bias“ ke 

vstupu neuronu je spočtena aktivační funkce pomocí funkce „EvaluateTransferFunction“, která udává 

výstup neuronu dle rovnice (2.2). Výstup každého neuronu po spočtení jeho aktivační funkce je uložen 

v poli „layerOutput“. Vývojový diagram této funkce je zobrazen na Obr. 5.5.     
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l = 0 do layerCont

j = 0 do layerSize[l]

sum = 0 

l = 0

i = 0 do inputSize

sum += weight[l,i,j]*Input[i] 

sum += bias[l,j] 

layerInput[l,j] = sum 

layerOutput[l,j] = 
EvaluateTransferFunction(transferFuncti

on[l], sum) 

ANO

NE

i = 0 do layerSize[l-1]

sum += 
weight[l,i,j]*layerOutput[l-1, i] 

sum += bias[l,j] 

layerInput[l,j] = sum 

layerOutput[l,j] = 
EvaluateTransferFunction(transferFuncti

on[l], sum) 

i = 0 do 
layerSize[layerCount]

output[i] = 
layerOutput[layerCount,i]

konec

 

22Obr. 5.5. Vývojový diagram algoritmu pro dopředné šíření signálu 

5.2.3 Adaptivní dynamika sítě 

Adaptivní dynamika vícevrstvé dopředné sítě, neboli učení sítě spočívá v úpravě hodnot 

synaptických vah a prahů na základě chyby sítě.  

Tento proces učení vícevrstvé dopředné sítě se dá shrnout do následujících bodů. 

1. Inicializace sítě, kdy na samotném počátku procesu učení sítě jsou hodnoty synaptických vah a 

prahů nastaveny na náhodnou hodnotu. 

2. Dopředné síření signálu tréninkového vzoru ze vstupu na výstup sítě. 

3. Porovnání výstupu sítě s požadovaným výstupem obsaženým v tréninkové množině a vypočtení 

chyby sítě. 

4. Zpětné šíření chyby sítě a úprava hodnot synaptických vah a prahů sítě. 

5. Opakování bodů 2-4 pro zbylé tréninkové vzory obsažené v tréninkové množině. 

6. Opakování bodů 2-5 dokud není dosažena požadovaná chyba sítě, nebo překročen maximální 

počet iterací pro trénování sítě. 
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Pro zpracování aktivní dynamiky vícevrstvé dopředné sítě v programovatelném automatu bylo 

vytvořeno několik funkcí, které zpracovávají jednotlivé body v procesu učení. Tyto funkce pak využívají 

vytvořený uživatelský datový typ „NeuralNetworkUDT“ specifikující organizační dynamiku sítě. 

5.2.3.1 Inicializace sítě 

Prvním bodem v procesu učení sítě je inicializace sítě, kdy jsou hodnoty synaptických vah a 

prahů nastaveny na náhodné hodnoty. K implementaci tohoto bodu v programovatelném automatu byly 

vytvořeny funkce „RandomNumber“ a „Initialize“. 

Funkce „RandomNumber“ 

Stejně jako u aktivní dynamiky Hopfieldovy sítě bylo třeba vytvořit funkci generující celá 

náhodná čísla, tak i v případě adaptivní dynamiky vícevrstvé dopředné sítě je potřeba vytvořit funkci 

generující reálná náhodná čísla, neboť programovatelné automaty řady SIMATIC S7-1500 tuto možnost 

ve své standardní knihovně nenabízejí. 

Ke generování reálných čísel byla vytvořena funkce „RandomNumber“. Funkce ke generování 

náhodného čísla využívá hodnotu nanosekund aktuálního systémového času, který je čten pomocí 

funkce „RD_SYS_T“, která už je součástí standardní knihovny. Vygenerované náhodné číslo je pak 

funkcí vráceno pomocí proměnné „RandomNumber“. Rozhraní této funkce je uvedeno v Tab. 5.10. 

10Tab. 5.10. Rozhraní funkce „RandomNumber“ 

Název proměnné  Parametr Datový typ Komentář 

minValue Input Real Minimální hodnota 

maxValue Input Real Maximální hodnota 

error Output Bool Chyba 

statusID Output Uint ID bloku s chybou 

status Output Word Stavový/chybový kód 

RandomNumber Return Real Náhodné číslo 

Funkce „Initialize“ 

Tato funkce zpracovává první bod procesu učení a tím je inicializace sítě, kdy jsou nastaveny 

hodnoty synaptických vah a prahů na náhodná čísla. Ke generování náhodných čísel je využita funkce 

„RandomNumber“. Funkce „Initialize“ obsahuje jeden vstupně-výstupní parametr a tím je uživatelský 

datový typ vícevrstvé dopředné sítě „NeuralNetworkUDT“ a několik pomocných proměnných. 

Rozhraní funkce „Initialize“ je uvedeno v tab. 5.11. 
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11Tab. 5.11. Rozhraní funkce „Initialize“ 

Název proměnné  Parametr Datový typ Komentář 

NN InOut NeuralNetworkUDT Neuronová síť 

l Temp Int Index vrstvy 

j Temp Int Index neuronu 

i Temp Int Index neuronu 

error Temp Bool Chyba 

statusID Temp Uint ID bloku s chybou 

status Temp Word Stavový/chybový kód 

Algoritmus funkce „Initialize“ zpracovává proces inicializace neuronové sítě tak, že prochází 

skrze všechny vrstvy v síti, jejichž počet je dán proměnnou „layerCount“ a posléze prochází skrze každý 

neuron ve vrstvě, kdy celkový počet neuronů v dané vrstvě je dán polem „layerSize“ a nastaví prahovou 

hodnotu každého neuronu pomocí funkce „RandomNumber“ na náhodné číslo. Zbylé proměnné 

„previousBiasDelta“, „layerOutput“, „layerInput“ a „delta“ jsou nastaveny na nulovou hodnotu. 

Poslední části algoritmu inicializace neuronové sítě je nastavení hodnot synaptických vah na náhodná 

čísla, kdy algoritmus prochází nejprve skrze všechny neurony v aktuální vrstvě a následně skrze všechny 

neurony v předešlé vrstvě a pomocí funkce „RandomNumber“ nastaví hodnotu synaptické váhy mezi 

těmito neurony v poli „weight“ na náhodné reálné číslo. Vývojový diagram algoritmu funkce „Initialize“ 

je zobrazen na Obr. 5.6. 

l = 0 do layerCont

j = 0 do layerSize[l]

bias[l,j] = RandomNumber()
l = 0

i = 0 do inputSize

weight[l,i,j] = 
RandomNumber()

ANO

NE

previousBiasDelta[l,j] = 0

layerOutput[l,j] = 0

layerInput[l,j] = 0

delta[l,j] = 0

j = 0 do layerSize[l]

PreviousWeightDelta[l,i,j] = 0

i = 0 do layerSize[l-1]

weight[l,i,j] = 
RandomNumber()

j = 0 do layerSize[l]

PreviousWeightDelta[l,i,j] = 0

konec

 

23Obr. 5.6. Vývojový diagram funkce „Initialize“ 
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5.2.3.2 Dopředné šíření signálu 

Dalším krokem v procesu učení sítě je dopředné šíření signálu tréninkového vzoru ze vstupu 

neuronové sítě na výstup. Tento krok učení zprostředkovává aktivní dynamika vícevrstvé dopředné sítě 

tzn., že je využita vytvořená funkce „Run“, která provádí šíření signálu z vstupní vrstvy sítě na výstup. 

Popis funkce „Run“ a aktivní dynamiky vícevrstvé dopředné sítě je popsán v kapitole 5.2.2. 

5.2.3.3 Učení sítě 

Po inicializaci neuronové sítě a dopředném šíření signálu tréninkového vzoru je dalším krokem 

učení sítě, které spočívá ve výpočtu chyby sítě, zpětném šíření chyby a úpravě hodnot synaptických vah 

a prahů. K implementaci těchto kroků v procesu učení byly v programovatelném automatu vytvořeny 

funkce „SigmoidDerivative“, „EvaluateDeivative“, „Train“ a „Trainer“. 

Funkce „SigmoidDerivative“ 

Funkce „SigmoidDerivative“ slouží k výpočtu první derivace sigmoidní aktivační funkce. 

Funkce obsahuje jeden vstupní parametr „X“ a vrací hodnotu danou vztahem (5.1) pomocí proměnné 

„SigmoidDerivative“. Rozhraní této funkce je uvedeno v Tab. 5.12.  

 















 xx ee
y

1

1
1

1

1
 (5.1) 

12Tab. 5.12. Rozhraní funkce „SigmoidDerivative“ 

Název proměnné  Parametr Datový typ Komentář 

X Input Real Vstup 

SigmoidDerivative Return Real Výstup 

Funkce „EvaluateDerivative“ 

Funkce slouží k výpočtu derivace aktivační funkce neuronu potřebné pro výpočet chybové 

faktoru δk
n
 k-tého neuronu v n-té vrstvě podle rovnic (2.11-2.12), kdy tento chybový faktor je využit 

k úpravě hodnot synaptických vah a prahů při procesu učení sítě dle rovnic (2.13-2.14). 

Tato funkce obsahuje dva vstupní parametry „TransferFunction“ a „X“. Parametr „X“ je vstup 

do neuronu. Parametr „TransferFunction“ udává aktivační funkci vrstvy ve které je neuron umístěn. 

V případě sigmoidní aktivační funkce je derivace spočtena pomocí funkce „SigmoidDerivative“. 

V případě lineární aktivační funkce je její derivace rovna jedné. V ostatních případech je derivace 

aktivační funkce rovna nule. Vypočtená hodnota derivace aktivační funkce je vrácena pomocí proměnné 

„EvaluateDerivative“. Rozhraní této funkce je uvedeno v tab. 5.13. 
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13Tab. 5.13. Rozhraní funkce „EvaluateDerivative“ 

Název proměnné  Parametr Datový typ Komentář 

TransferFunction Input Int Aktivační funkce 

X Input Real Vstup 

EvaluateDerivative Return Real Derivace aktivační funkce 

Funkce „Train“ 

Tato funkce implementuje celou jednu epochu trénování neuronové sítě, která spočívá 

v dopředném šíření signálu ze vstupu neuronové sítě na výstup, vypočtu chyby sítě, zpětném šíření 

chyby a úpravě hodnot synaptických vah a prahů. 

Rozhraní funkce „Train“ obsahuje vstupní proměnné „input“, „desired“, „TrainingRate“ a 

„Momentum“. Proměnná „input“ je reálné pole, které slouží jako vstup sítě, pomocí něhož je síti 

předložen tréninkový vzor a jeho rozměr je dán konstantou „INPUT_SIZE“ udávající celkový počet 

neuronů ve vstupní vrstvě. Proměnná „desired“ je reálné pole, která udává požadovaný výstup 

neuronové sít pro přivedený tréninkový vzor na vstup neuronové sítě. Proměnné „TrainingRate“ a 

„Momentum“ jsou koeficienty učení, které se používají k úpravě hodnot synaptických vah a prahů dle 

rovnic (2.13-2.14). 

Rozhraní funkce „Train“ navíc obsahuje jeden vstupně-výstupní parametr a tím je uživatelský 

datový „NeuralNetworkUDT“ udávající organizační dynamiku vícevrstvé dopředné sítě a proměnnou 

„Train“, pomocí která je vrácena chyba sítě. Rozhraní této funkce spolu s pomocnými proměnnými je 

uvedeno v Tab. 5.14. 

14Tab. 5.14. Rozhraní funkce „Train“ 

Název proměnné  Parametr Datový typ Komentář 

input Input Array[0.."INPUT_SIZE"] of Real Vstupy do neuronové sítě 

desired Input Array[0.."OUTPUT_SIZE"] of Real Požadovaný výstup z neuronové sítě 

TrainingRate Input Real Trénovací konstanta 

Momentum Input Real Momentum 

NN InOut NeuralNetworkUDT Neuronová síť 

output Temp Array[0.."OUTPUT_SIZE"] of Real Výstup neuronové sítě 

error Temp Real Chyba neuronové sítě 

sum Temp Real Suma vstupu neuronu 

weightDelta Temp Real Změna váhy 

biasDelta Temp Real Změna prahu 

l Temp Int Index iterace 

i Temp Int Index iterace 

j Temp Int Index iterace 

k Temp Int Index iterace 

Train Return Real Vrácená chyba sítě 

Algoritmus funkce „Train“ zpracovává jednu epochu učení neuronové sítě tak, že na svém 

počátku provede dopředné šíření signálu tréninkového vzoru předloženého síti pomocí vstupní 

proměnné „input“ a výstup neuronové sítě je uložen do dočasné proměnné „output“. Posléze prochází 
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algoritmus skrze všechny vrstvy sítě kromě vstupní v pořadí od výstupní po první skrytou vrstvu a 

vypočítá pro každý neuron chybový faktor δk
n
, který je pro výstupní vrstvu podle rovnice (2.11) dán jako 

součin rozdílu výstupu neuronové sítě v proměnné „output“ a požadovaného výstupu ve vstupní 

proměnné „desired“ s hodnotou derivace aktivační funkce neuronu, která je spočtena pomocí funkce 

„EvaluateDerivative“. Pro skryté vrstvy je chybový faktor δk
n
 neuronu k vypočten dle rovnice (2.12), 

kde na rozdíl od výstupní vrstvy, je namísto rozdílu výstupu neuronové sítě a požadovaného výstupu 

neuronové sítě počítáno s hodnotami chybového faktoru δi
n+1

 neuronu i ve vyšší vrstvě n+1 a hodnotou 

synaptické váhy wk,i
n+1, která neurony i a k spojuje. Vypočtené hodnoty chybového faktoru každého 

neuronu jsou uloženy v poli „delta“. Po vypočtení hodnot chybového faktoru je provedena úprava 

hodnot synaptických vah, kdy algoritmus prochází od první skryté vrstvy po výstupní vrstvu a provádí 

výpočet změny hodnoty synaptické váhy, která je dána vztahem (2.14). Vypočtená hodnota změny 

synaptické váhy je uložena v poli „weightDelta“. Následně je vypočítána nová hodnota synaptické váhy, 

která je dána jako rozdíl aktuální hodnoty synaptické váhy uložené v poli „weight“ a vypočtené hodnoty 

změny synaptické váhy v poli „weightDelta“. Posléze je hodnota změny synaptické váhy v poli 

„weightDelta“ uložena v poli „previousWeightDelta“ a použita pro výpočet hodnoty změny synaptické 

váhy v další iteraci (epoše) učení sítě podle rovnice (2.14). Posledním krokem algoritmu funkce „Train“ 

je úprava prahových hodnot neuronů, kdy je pro každý neuron spočtena změna prahové hodnoty podle 

rovnice (2.13) a uložena v poli „biasDelta“. Posléze je provedena samotná změna prahových hodnot 

neuronů, která je dána jako rozdíl aktuální prahové hodnoty v poli „bias“ a změny prahové hodnoty 

v poli „biasDelta“. Vývojový diagram funkce „Train“ je zobrazen na Obr. 5.7. 
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24Obr. 5.7. Vývojový diagram funkce „Train“ 
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Funkce „Trainer“ 

Funkce „Trainer“ je hlavní funkce, která zpracovává adaptivní dynamiku sítě, tedy její učení. 

Tato funkce obsahuje vstupní proměnné, pomocí kterých je síti předložena množina vstupů a 

požadovaných odezev na tyto vstupy společně s parametry učení. Rozhraní této funkce společně 

s dalšími pomocnými proměnnými je uvedeno v Tab. 5.15. 

15Tab. 5.15. Rozhraní funkce „Trainer“ 

Název proměnné  Parametr Datový typ Komentář 

TrainDataInput Input Variant Tréninková množina - vstup 

TrainDataDesired Input Variant Tréninková množina - požadovaný výstup 

ErrorDesired Input Real Požadovaná odchylka 

MaxIterations Input UDint Maximální počet iterací 

TrainingRate Input Real Trénovací konstanta 

Momentum Input Real Momentum 

NN InOut NeuralNetworkUDT Neuronová síť 

TrainInputElemCount Temp UDint Trénovací množina - počet vstupních prvků 

TrainDesiredElemCount Temp UDint Trénovací množina - počet prvků pro výstup 

TrainingDataInputCount Temp Int Trénovací množina - počet vzorů 

TrainingDataOutputCount Temp Int Trénovací množina - počet vzorů 

i Temp Int Index iterace 

status Temp Int Status 

input Temp Array[0.."INPUT_SIZE"] of Real Vstupy do neuronové sítě 

desired Temp Array[0.."OUTPUT_SIZE"] of Real Požadovaný výstup z neuronové sítě 

Pomocí proměnných „TrainDataInput“ a „TrainDataDesired“ je uživateli umožněno síti 

předložit tréninkovou množinu dat, kdy proměnná „TrainDataInput“ slouží pro předložení množiny 

vstupů a proměnná „TrainDataDesired“ k předložení množiny odezev na tyto vstupy. Obě tyto 

proměnné jsou datového typu „Variant“. Použití tohoto datového typu umožňuje přivést na vstup funkce 

„Trainer“ různě velkou tréninkovou množinu dat, bez nutnosti softwarové úpravy této funkce. Struktura 

tréninkové množiny je uvedena v Tab. 5.17-5.18, kdy pro tréninkovou množinu uvedenou v Tab. 5.16 

o dvou prvcích pro síť s dvěma vstupy a jedním výstupem je struktura vstupů přiváděných skrze vstupní 

proměnnou „TrainDataInput“ dána jako dvourozměrné reálné pole, kdy první rozměr je dán celkovým 

počtem prvků v tréninkové množině a druhý rozměr je dán celkovým počtem vstupů sítě.  

16Tab. 5.16. Tréninková množina dat 

Vstup1 Vstup2 Požadovaný výstup 

0 0 0 

1 1 1 

Struktura pole se vstupy z tréninkové množiny přiváděného na vstupní proměnnou 

„TrainDataInput“ je uvedena v Tab. 5.17. 
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17Tab. 5.17. Struktura vstupů tréninkové množiny 

Název proměnné Datový typ Hodnota 

TrainDataInput Array[0..1, 0..1] of Real   

TrainDataInput[0,0] Real 0 

TrainDataInput[0,1] Real 0 

TrainDataInput[1,0] Real 1 

TrainDataInput[1,1] Real 1 

Požadované výstupy neuronové sítě z tréninkové množiny jsou přiváděny na vstupní proměnnou 

„TrainDataDesired“ a jsou definovány jako dvourozměrné reálné pole, kde první rozměr je dán 

celkovým počtem prvků v tréninkové množině a druhý rozměr je dán celkovým počtem výstupů sítě. 

Struktura tohoto pole pro tréninkovou množinu uvedenou v Tab. 5.16 je uvedena v Tab. 5.18. 

18Tab. 5.18. Struktura požadovaných výstupů tréninkové množiny 

Název proměnné Datový typ Hodnota 

TrainDataDesired Array[0..1, 0..0] of Real   

TrainDataDesired[0,0] Real 0 

TrainDataDesired[1,0] Real 1 

Proměnné „ErrorDesired“, „MaxIterations“, „TrainingRate“ a „Momentum“ jsou parametry 

učení. „ErrorDesired“ udává požadovanou chybu sítě, při jejímž dosažení dochází k ukončení procesu 

trénování sítě. K ukončení procesu trénování sítě dochází rovněž v případě, kdy celkový počet iterací 

učení přesáhnou hodnotu ve vstupní proměnné „MaxIterations“. Proměnné „TrainingRate“ a 

„Momentum“ jsou konstanty učení, které mají vliv na rychlost učení podle rovnic (2.13-2.14). 

Vstupně-výstupní proměnná „NN“ udává organizační dynamiku vícevrstvé dopředné sítě a je 

datového typu „NeuralNetworkUDT“. 

Samotný algoritmus funkce „Trainer“ zpracovává adaptivní dynamiku vícevrstvé dopředné sítě 

tak, že pomocí funkce „Train“ opakovaně trénuje síť na jednotlivé prvky z tréninkové množiny do té 

doby, dokud není dosažena požadovaná hodnota chyby sítě, nebo překročen maximální počet iterací 

učení sítě. Spuštění adaptivní dynamiky sítě vykonávané pomocí funkce „Trainer“ se provádí zápisem 

hodnoty „TRUE“ do proměnné „O_Start“ ve struktuře „trainerData“ v datovém typu sítě 

„NeuralNetworkUDT“. Algoritmus funkce „Trainer“ je koncipován tak, že k učení sítě nedochází 

jednorázově během jednoho cyklu, ale k učení dochází postupně během volání cyklického 

organizačního bloku OB1. Díky tomu nedochází k nadměrnému prodlužování doby cyklu. Vývojový 

diagram algoritmu adaptivní dynamiky sítě zpracovávaný funkcí „Trainer“ je zobrazen na Obr. 5.8. 
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25Obr. 5.8. Vývojový diagram funkce „Trainer“ 

5.2.4 Demonstrační úloha 

Pro vícevrstvou dopřednou neuronovou síť byla vytvořena demonstrační úloha, která si klade 

za cíl ověřit funkcionalitu implementace navrženého modelu této sítě. Tato úloha spočívá v naučení sítě 

na logickou funkci XOR. Tato úloha byla vybrána z toho důvodu, že tréninková množina dána 

pravdivostní tabulkou logické funkce XOR není lineárně separabilní, což byl jeden z prvních problému 

při vývoji oboru neuronových sítí dle kapitoly 2.1. 

trainerData.O_Start
= TRUE

NE

ANO

trainerData.S_Train = TRUE

trainerData.error = 1000

trainerData.count = 0

trainerData.errorHelp = 0

trainerData.trainDataCount = 0

Initialize(NN)

trainerData.S_Train
= TRUE

NE

ANO

TrainInputElemCount = 
CountOfElements(TrainDataInput)

TrainDesiredElemCount = 
CountOfElements(TrainDataDesired)

TrainingDataInputCount = 
TrainInputElemCount / inputSize

TrainingDataOutputCount = 
TrainDesiredElemCount /

layerSize[layerCount]

NE

ANO

trainerData.error > ErrorDesired &&
trainerData.count < MaxIterations &&

trainerData.S_Train = TRUE

input = MOVE(TrainDataInput)

desired = MOVE(TrainDataDesired)

trainerData.errorHelp +=
Train(input, desired, TrainingRate, 

Momentum, NN)

trainerData.trainDataCount++

NE

ANO

trainerData.trainDataCount >=
TrainingDataInputCount

trainerData.trainDataCount = 0

trainerData.error = 
trainerData.errorHelp

trainerData.errorHelp = 0

trainerData.count++

trainerData.S_Train = FALSE

trainerData.O_Start = FALSE

Konec
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Pro realizaci této úlohy byla v programovatelném automatu vytvořena vícevrstvá dopředná 

neuronová síť se dvěma vstupy, jednou skrytou vrstvou se dvěma neurony a jedním výstupem. Neurony 

ve skryté vrstvě měly nastavenu sigmoidní aktivační funkci a ve výstupní vrstvě byla nastavena lineární 

aktivační funkce. Zbylé parametry vytvořené neuronové sítě pro tuto úlohu jsou uvedeny v Tab. 5.19. 

19Tab. 5.19. Parametry neuronové sítě 

Parametry neuronové sítě 

Architektura sítě Vícevrstvá dopředná síť 

Počet skrytých vrstev 1 

Počet neuronů ve skryté vrstvě 2 

Aktivační funkce skryté vrstvy Sigmoidní 

Aktivační funkce výstupní vrstvy Lineární 

Počet vstupů 2 

Počet výstupů 1 

Learning rate 0,8 

Momentum 0,2 

Požadovaná chyba sítě 0,0000001 

Maximální počet iterací 30000 

Tréninková množina této demonstrační úlohy je dána pravdivostní tabulkou logické funkce 

XOR uvedené v Tab. 5.20, kdy tato tréninková množina obsahuje celkově čtyři prvky. 

20Tab. 5.20. Tréninková množina funkce XOR 

Vstup2 Vstup1 Požadovaný výstup 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Pro trénování sítě byla využita funkce „Trainer“, kdy u této funkce jsou vstupy z tréninkové 

množiny dat přivedeny na vstupní proměnnou „TrainDataInput“. Struktura pole s vstupy z tréninkové 

množiny dat funkce XOR je uvedena v Tab. 5.21 a odpovídá popisu funkce „Trainer“ uvedeném 

v kapitole 5.2.3.3. 

21Tab. 5.21. Struktura proměnné „TrainDataInput“ pro funkci XOR 

Název proměnné Datový typ Hodnota 

TrainDataInput Array[0..1, 0..1] of Real   

TrainDataInput[0,0] Real 0 

TrainDataInput[0,1] Real 0 

TrainDataInput[1,0] Real 1 

TrainDataInput[1,1] Real 0 

TrainDataInput[2,0] Real 0 

TrainDataInput[2,1] Real 1 

TrainDataInput[3,0] Real 1 

TrainDataInput[3,1] Real 1 
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Požadované výstupy neuronové sítě na vstupní data jsou přiváděny pomocí proměnné 

„TrainDataDesired“, kdy struktura pole s těmito výstupy pro logickou funkci XOR je uvedena v Tab. 

5.22. Struktura tohoto pole odpovídá popisu funkce „Trainer“ uvedeném v kapitole 5.2.3.3. 

22Tab. 5.22. Struktura proměnné „TrainDataDesired“ pro funkci XOR 

Název proměnné Datový typ Hodnota 

TrainDataDesired Array[0..3, 0..0] of Real   

TrainDataDesired[0,0] Real 0 

TrainDataDesired[1,0] Real 1 

TrainDataDesired[2,0] Real 0 

TrainDataDesired[3,0] Real 1 

Průběh chyby neuronové sítě při procesu učení je zobrazen na Obr. 5.9. Z tohoto průběhu chyby 

sítě je patrné, že neuronová síť byla schopna dosáhnout požadované chyby sítě uvedené v Tab. 5.19 

během 127 iteračních cyklů funkce „Trainer“. Velmi rychlá doba, během které byla síť schopna se naučit 

na požadovanou chybu je dána relativně velkými konstantami učení uvedenými v tab. 5.19. 

 
26Obr. 5.9. Průběh chyby sítě 

Výstupy neuronové sítě po procesu učení jsou uvedeny v Tab. 5.23. Z těchto výstupních dat je 

patrné, že vytvořená neuronová síť se byla schopna naučit na požadované data z tréninkové množiny 

uvedené v Tab. 5.20, díky čemuž lze implementaci vícevrstvé dopředné sítě s algoritmem učení back-

propagation požadovat za správnou. 
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23Tab. 5.23. Výstup neuronové sítě 

Vstup2 Vstup1 Výstup neuronové sítě 

0 0 -6,79493e-005 

0 1 0,9999824 

1 0 1,000108 

1 1 2,849102e-005 

5.3 Zatížení programovatelného automatu 

Vytvořené funkce, které implementují aktivní i adaptivní dynamiku jak Hopfieldovy sítě, tak i 

vícevrstvé dopředné sítě, využívají při svém běhu jak programové cykly, tak i operace s desetinou 

čárkou, které jsou z hlediska výkonu CPU velmi náročné a mohou mít vliv na prodloužení doby cyklu 

programovatelného automatu. 

Doba cyklu je definována jako časový interval, za který programovatelný automat dokáže 

vykonat všechny potřebné operace ke zpracování programu a vrátí se do stejného bodu činnosti. Doba 

cyklu u programovatelných automatů řady SIMATIC S7 1500 je dána následujícími operacemi. [7] [8] 

 Uložení obrazu výstupů do výstupních modulů 

 Načtení obrazů vstupů 

 Vykonání hlavního programu společně se všemi přerušeními 

 Aktivity vykonávané operačním systémem 

Doba cyklu tedy určuje dobu za jakou je programovatelný automat schopný po změně stavu 

signálu na vstupu provést reakci na výstupu. Z tohoto hlediska je tedy důležité, aby doba cyklu byla co 

možná nejkratší, neboť při jejím zvýšení může dojít k nezaznamenání vstupních signálů o malé periodě, 

což může mít za následek snížení bezpečnosti řízené technologie. 

Měření zatížení doby cyklu pro modely vícevrstvé dopředné sítě a Hopfieldovy sítě bylo 

prováděno na programovatelných automatech SIMATIC S7 1515-2PN a SIMATIC S7 1513-1PN. 

5.3.1 Hopfieldova síť 

Jako první bylo testováno zatížení doby cyklu implementované aktivní i adaptivní dynamiky 

Hopfieldovy sítě, kdy byl zkoumán vliv počtu neuronů na dobu cyklu. Měření bylo prováděno tak, že 

byla postupně měněna organizační dynamika sítě od 2 do 90 neuronů a u každé této organizační 

dynamiky byl spuštěn algoritmus adaptivní i aktivní dynamiky. Pro programovatelný automat SIMATIC 

S7 1513-1PN je zatížení doby cyklu pro různé organizační dynamiky sítě uvedeno v Tab. 5.24. 
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24Tab. 5.24. Doba cyklu CPU 1513-1PN u Hopfieldovy sítě 

Počet neuronů [-] Doba trénování [ms] Doba testování [ms] 

2 2,9788 2,6728 

5 3,1645 2,9672 

10 3,2578 3,7690 

20 3,9673 5,3065 

30 7,3317 7,5073 

40 9,6167 9,2553 

50 12,4336 12,2042 

70 18,6286 17,3170 

90 28,6631 24,4201 

Pro programovatelný automat SIMATIC S7 1515-2PN je zatížení doby cyklu pro různé 

organizační dynamiky sítě uvedeno v Tab. 5.25. 

25Tab. 5.25. Doba cyklu CPU 1515-2PN u Hopfieldovy sítě 

Počet neuronů [-] Doba trénování [ms] Doba testování [ms] 

2 2,3413 2,5791 

5 2,4742 2,6252 

10 2,9910 2,6612 

20 3,4292 4,4135 

30 6,2247 7,3832 

40 8,7399 9,6077 

50 10,9493 11,3642 

70 16,6918 16,3558 

90 24,4585 23,9251 

Ze změřeného zatížení doby cyklu jednotlivých programovatelných automatů uvedeného v Tab. 

5.24-5.25 je patrné, že toto zatížení je nižší u programovatelného automatu SIMATIC S7 1515-2PN, 

neboť se jedná o výkonnější programovatelný automat, než SIMATIC S7 1513-1PN. Maximální zatížení 

bylo naměřeno u sítě s 90 neurony při procesu trénování, kdy hodnota tohoto zatížení činila 28,66ms. 

5.3.2 Vícevrstvá dopředná síť 

U vícevrstvé dopřední sítě byl vliv implementované aktivní i adaptivní dynamiky měřen na 

stejných programovatelných automatech jako u Hopfieldovy sítě. 

Nejdříve byl měřen vliv zatížení doby cyklu aktivní dynamiky sítě pro organizační dynamiku o 

různém počtu neuronů i skrytých vrstev. Pro skryté i výstupní vrstvy byla použita sigmoidní aktivační 

funkce a to z toho důvodu, že oproti lineární aktivační funkci je náročnější na výkon a tím pádem i více 

prodlužuje dobu cyklu. Vliv zatížení doby cyklu při aktivní dynamice sítě je uveden v Tab. 5.26. 
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26Tab. 5.26. Doba cyklu aktivní dynamiky vícevrstvé dopředné sítě 

Topologie 
Doba cyklu [ms] 

1513-1PN 1515-2PN 

2-2-1 2,8379 2,9087 

2-4-1 3,0535 3,0530 

2-6-1 3,4666 3,1457 

2-8-1 3,4428 3,0687 

2-10-1 3,5104 3,0449 

2-2-2-1 3,1686 2,9588 

2-4-4-1 3,4075 3,3002 

2-6-6-1 3,7792 3,4344 

2-8-8-1 4,2661 3,5426 

2-10-10-1 4,6176 4,1709 

Ze změřeného zatížení aktivní dynamiky vícevrstvé dopředné sítě uvedené v Tab. 5.26 lze určit, 

že maximální změřená doba cyklu u této dynamiky byla 4,6ms. Z této změřené maximální doby cyklu, 

lze usoudit, že naimplementovaná aktivní dynamika sítě zatěžuje dobu cyklu zcela minimálně. 

Jako další bylo měřeno zatížení doby cyklu u adaptivní dynamiky sítě, kdy toto měření bylo 

prováděno na stejných organizačních dynamikách sítě jako při měření zatížení aktivní dynamiky. Pro 

trénování sítě byla využita stejná tréninková množina jako u demonstrační úlohy uvedená v Tab. 5.20. 

Vliv zatížení doby cyklu při adaptivní dynamice sítě je uveden v Tab. 5.27. 

27Tab. 5.27. Doba cyklu adaptivní dynamiky vícevrstvé dopředné sítě 

Topologie 
Doba cyklu [ms] 

1513-1PN 1515-2PN 

2-2-1 3,7408 3,3723 

2-4-1 4,0950 3,5786 

2-6-1 4,5094 4,3840 

2-8-1 6,2307 4,9105 

2-10-1 6,4857 5,8678 

2-2-2-1 3,9520 3,4718 

2-4-4-1 6,5285 4,6737 

2-6-6-1 8,2238 8,2273 

2-8-8-1 9,2896 9,5750 

2-10-10-1 11,9409 11,8738 

Maximální doba cyklu pro implementovanou adaptivní dynamiku sítě, byla naměřena u sítě 

s dvěma skrytými vrstvami o deseti neuronech. Tato doba činila 11,94ms z čehož lze usoudit, že 

adaptivní dynamika sítě je oproti aktivní dynamice náročnější na výkon programovatelného automatu, 

ale přesto toto zatížení není nikterak vysoké. 

Posledním zkoumaným parametrem u naimplementované vícevrstvé dopředné sítě byla doba 

učení, která je zapotřebí k naučení sítě v závislosti na velikosti tréninkové množiny. Toto měření bylo 

prováděno na síti s dvěma vstupy, jednou skrytou vrstvou o deseti neuronech a jedním výstupem. U 
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skryté i výstupní vrstvy byla použita sigmoidní aktivační funkce. Síť byla učena z tréninkové množiny 

o různém počtu prvků a byl měřen čas potřebný k vykonání 1000 iterací trénování. Doba trénování pro 

různě velkou tréninkovou množinu je uvedena v Tab. 5.28. 

28Tab. 5.28. Doba učení vícevrstvé dopředné sítě 

Počet vzorů 
Doba učení [s] 

1513-1PN 1515-2PN 

4 5,7178 4,9282 

8 11,4073 9,6291 

12 17,1164 14,4234 

16 22,8531 19,2330 

20 28,5435 24,0188 

Podle změřené doby učení v tab. 5.28 lze usoudit, že učení neuronové sítě je relativně dlouhý 

proces, který může u tréninkových množin s větším počtem vzorů trvat v řádu několika minut. Tato 

doba však nijak neovlivňuje dobu cyklu programovatelného automatu. 
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6. Generování modelů neuronové sítě 

Tato část diplomové práce se zabývá automatizovaným generováním na-implementovaných 

modelů vícevrstvé dopředné sítě a Hopfieldovy sítě popsaných ve čtvrté kapitole, kdy si je kladeno za 

cíl vytvoření aplikace, která by na základě požadavků uživatele umožňovala do projektu v TIA Portalu 

naimportovat požadovaný model neuronové sítě s danou organizační dynamikou společně s funkcemi, 

které zprostředkovávají aktivní a adaptivní dynamiku sítě. Tako aplikace by pak sloužila jako prostředek 

pro implementaci neuronových sítí v programovatelném automatu řady SIMATIC S7-1500, který na 

základě rešerše zabývající se stávající možností implementací neuronových sítí u programovatelných 

automatů uvedené v kapitole 4 v současné době neexistuje. 

V kapitole 5 zabývající se implementací modelů neuronových sítí do programovatelného 

automatu bylo uvedeno, že implementace těchto modelů je postavena na uživatelských datových typech, 

uživatelských konstantách a funkcích, které zpracovávají aktivní a adaptivní dynamiku obou modelů 

neuronových sítí, a že v případě změny organizační dynamiky (topologie) sítě, stačí pouze upravit 

příslušné uživatelské konstanty bez nutnosti změny programu u vytvořených funkcí. Pro automatické 

generování navržených funkcí, uživatelských datových typů a uživatelských konstant byla vytvořena 

aplikace „Generátor neuronové sítě do PLC“, která umožňuje vygenerovat danou neuronovou síť podle 

požadované topologie do projektu v TIA Portalu. K tomuto generování je využito programové rozhraní 

„TIA Portal Openness“. 

6.1 TIA Portal Openness 

TIA Portal Openness představuje rozšíření do TIA Portalu umožňující propojit TIA Portal 

s externími aplikacemi, který mohou využívat jeho funkcionalitu a automatizovat některé jeho funkce, 

které jsou uloženy v DLL knihovnách v instalačním adresáři TIA Portal. TIA Portal Openness slouží 

jako veřejné programové rozhraní, které tyto knihovny využívá. Pro řešení aplikace „Generátor 

neuronové sítě do PLC“ byly využity následující funkce: [13] [14] 

 Otevírání/Zavírání TIA Portalu s/bez uživatelského rozhraní 

 Otevírání/Zavírání projektů 

 Kompilace hardwaru a softwaru 

 Import externích zdrojů pro programové bloky vytvořené v jazyce SCL 

 Generování bloků ze zdrojů 

 Import bloků z XML pro programové bloky vytvořené mimo jazyk SCL 

 Import PLC tagů a uživatelských proměnných  
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6.2 Generátor neuronové sítě do PLC 

Jako součást implementace neuronové sítě do programovatelného automatu, byla vytvořena 

aplikace „Generátor neuronové sítě do PLC“, která umožňuje automaticky vygenerovat modely 

neuronové sítě s dopředným šířením signálu a Hopfieldovy sítě do projektu v TIA Portalu. Tato aplikace 

využívá programové rozhraní „TIA Portal Openness“. Grafické rozhraní této aplikace je zobrazeno na 

Obr. 6.1.  

Toto grafické rozhraní se skládá z těchto následujících částí: 

1. Část pro výběr projektu 

2. Část pro nastavení generované neuronové sítě. 

 

27Obr. 6.1. Grafické rozhraní generátoru neuronové sítě do PLC 

Část pro výběr projektu obsahuje textové pole s cestou k aktuálně vybranému projektu v TIA 

Portal. Tlačítko „Vybrat“ vyvolá dialogové okno umožňující výběr požadovaného projektu, do kterého 

má být daný model neuronové sítě vygenerován. 

Druhá část grafického rozhraní obsahuje samotné nastavení neuronové sítě. Tato část se skládá 

ze dvou záložek, kdy první záložka slouží pro nastavení vícevrstvé neuronové sítě s dopředným šířením 

signálu viz Obr. 6.1 a druhá pro nastavení Hopfieldovy sítě viz Obr. 6.2. 

 U dopředné sítě je možno nastavit počet neuronů ve vstupní vrstvě, velikost a počet 

jednotlivých skrytých vrstev, kdy jednotlivé vrstvy jsou odděleny čárkou a počet neuronů ve výstupní 

vrstvě sítě. Dále lze nastavit aktivační funkce zvlášť pro skryté vrstvy a zvlášť pro vrstvu výstupní. 

Aplikace dále umožnuje vygenerovat tréninková data pro hradla AND, OR a XOR, které mohou být 
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využity pro ověření funkčnosti sítě. Tato tréninková data jsou však platná pouze pro síť o topologii 

s dvěma vstupy a jedním výstupem. 

 Stiskem tlačítka „Vygenerovat neuronovou síť“ dojde ke spuštění TIA Portalu a otevření 

zvoleného projektu, do kterého má být vícevrstvá dopředná síť vygenerována. Posléze dojde k úpravě 

hodnot uživatelských konstant „LAYER_COUNT“, „MAX_NEURONS“, „INPUT_SIZE“ a 

„OUTPUT_SIZE“ podle zvolených parametrů a k jejich importu do otevřeného projektu. V dalším 

kroku dojde k úpravě hodnot v poli „transferFunction“ podle zvolených aktivačních funkcí a posléze 

k importu uživatelského datového typu „NeuralNetworkUDT“ do projektu. V posledním kroku jsou do 

projektu naimportovány funkce zpracovávající aktivní a adaptivní dynamiku vícevrstvé dopředné sítě, 

konkrétně tedy funkce „Sigmoid“, „EvaluateTransferFunction“, „Run“, „RandomNumber“, „Initialize“, 

„SigmoidDerivative“, „EvaluateDerivative“, „Train“ a „Trainer“. 

Nastavení Hopfieldovy sítě je zobrazeno na Obr. 6.2 a obsahuje pouze jednu položku a tím je 

počet vstupů, který udává i počet neuronů v síti. 

 

28Obr. 6.2. Grafické rozhraní generátoru neuronové sítě do PLC – část 2 

U Hopfieldovy sítě dojde po stisku tlačítka „Vygenerovat Hopfieldovu síť“ ke spuštění TIA 

Portalu a otevření zvoleného projektu, do kterého má Hopfieldova síť byt vygenerována. Následně dojde 

k úpravě hodnoty uživatelské konstanty „NEURON_COUNT“, která udává počet vstupů neuronové sítě 

a k jejímu importu do otevřeného projektu. Posléze dojde k importu funkcí zpracovávající aktivní i 

adaptivní dynamiku Hopfieldovy sítě, kdy se jedná o funkce „RandomInt“, „Shuffle“, „Train“ a „Test“. 

Takto na-importované modely neuronových sítí mohou být v programovatelném automatu řady 

SIMATIC S7-1500 využity k dalšímu zpracování. 

Návod na použití aplikace „Generátor neuronové sítě do PLC“ je součástí přílohy na CD. 
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7. Řízení pomocí neuronových sítí 

Regulační systémy založené na umělých neuronových sítích nacházejí v oblasti řízení procesů 

stále větší uplatnění a to zejména v takových aplikacích, kde tradiční metody návrhu regulačních 

systému selhávají. Jejich uplatnění v úloze regulačního systému je vhodné při řízení složitých 

nelineárních systémů. Výhoda použití neuronové sítě jako regulačního systému spočívá v dobrých 

aproximačních vlastnostech sítě, díky čemuž tak dobře dokáže vystihnout vstupně-výstupní chování 

spojitých systémů. Pro tyto systémy je možné identifikací pomocí neuronové sítě získat neuronový 

dopředný dynamický model systému a jeho inverzí získat i inverzní neuronový model systému. Získaný 

dopředný a inverzní neuronový model systému pak může být použit jako zpětnovazební neuronový 

regulátor. [15] 

Tato část diplomové práce se zabývá právě návrhem těchto neuronových modelů, kdy pro jejich 

implementaci v programovatelném automatu je použita vícevrstvá dopředná síť s algoritmem učení 

back-propagation, která je popsaná v kapitole 5.2. Vytvořené modely jsou pak uvěřeny při praktickém 

řízení soustavy se setrvačností prvního řádu, kdy jsou ověřeny dva způsoby řízení pomocí neuronových 

sítí a to přímě inverzní řízení a řízení s vnitřním modelem soustavy. Oba tyto způsoby řízení jsou pak 

na závěr porovnány s klasickým způsobem řízení pomocí PID regulátoru.  

7.1 Dynamický model soustavy pomocí neuronové sítě 

Tvorba dynamického modelu soustavy je proces, který slouží k vytvoření modelu tak, aby tento 

model co nejvěrohodněji aproximoval chování této soustavy. Tento proces si pak klade za cíl nalézt 

funkci (7.1). 

 )),(),(()( ttvtufty   (7.1) 

Funkce (7.1) popisuje závislost výstupu ze soustavy y(t) na akčním zásahu u(t), měřitelné 

poruše v(t) a čase t. Vztah (7.1) bývá často rozšířen i o neměřitelné poruchy eS(t), které vstupují do 

modelované soustavy (7.2). 

 )()),(),(()( tettvtufty S  (7.2) 

Při tvorbě dynamického modelu soustavy je vždy potřeba zvolit strukturu tohoto modelu, který 

musí umožňovat věrně popsat chování soustavy a být i dostatečně odolný vůči působní vnějších poruch. 

Pro svoji jednoduchost bývá nejčastěji využíván model typu NARX (Nonlinear autoregressive with 

external input). Tento model aproximuje soustavu v diskrétním čase a je popsán pomocí následující 

nelineární rovnice (7.3). [15] [16] 

 















)(),...,1(),(

)(),...,1(),(
)1(

mkukuku

nkykyky
fky  (7.3) 

Kde:  )(ku  je akční zásah  

  )(ky představuje výstup soustavy 

  k je krok výpočtu 
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  n  je počet předchozích hodnot výstupu ze soustavy 

  m je počet předchozích hodnot akčního zásahu 

  )1( ky je odhad modelu pro výstup ze soustavy v dalším kroku výpočtu 

Struktura modelu NARX je zobrazena na Obr. 7.1. 

 

29Obr. 7.1. Struktura modelu NARX [15] 

Snahou vytvořeného neuronového modelu pak je, aby jeho výstup co nejpřesněji kopíroval 

výstup z modelované soustavy v reakci na akční zásah. Aby bylo tohoto požadavku docíleno, musí být 

neuronový model natrénován podle vhodně zvolené tréninkové množiny. Při samotném procesu učení 

jsou pak neuronovému modelu předkládány vektory vstupních dat z tréninkové množiny a je určena 

chyba predikované výstupní hodnoty. Na základě této chyby jsou pak upraveny hodnoty synaptických 

vah a prahů tak, aby byla tato chyba minimalizována. Schéma trénování neuronového modelu je 

zobrazeno na Obr. 7.2. 

 

30Obr. 7.2. Schéma trénování neuronového modelu [16] 
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7.2 Model soustavy se setrvačností prvního řádu 

Cílem této části diplomové práce je vytvořit dynamický model soustavy se setrvačností prvního 

řádu pomocí neuronové sítě. Pro tvorbu tohoto modelu byla použita soustava s RC členem s hodnotami 

prvků R=3,3kΩ a C=2,2mF. Neuronová síť byla implementována v programovatelném automatu 

SIMATIC S7-1500, kdy byl použit procesor 1513-1 PN, vstupní analogová karta a výstupní analogová 

karta. Kompletní HW konfigurace použitá pro realizaci této části práce je uvedena v Tab. 7.1. 

29Tab. 7.1. HW konfigurace 

Objednací číslo Popis 

6ES7 505-0KA00-0AB0 Systémový zdroj 25W, 24V 

6ES7 513-1AL01-0AB0 Procesor 1513-1 PN 

6ES7 531-7NF10-0AB0 Analogová vstupní karta 8 x U/I 

6ES7 532-5HF00-0AB0 Analogová výstupní karta 8 x U/I 

 

K získání tréninkové množiny, která je nezbytná pro vytvoření modelu soustavy byl na vstup 

RC členu pomocí analogové výstupní karty přiváděn skokový napěťový signál v rozsahu 0 až 10V. 

Pomocí vstupní analogové karty pak byl měřen výstupní napěťový signál z RC členu. Schéma zapojení 

pro získání tréninkové množiny soustavy se setrvačností prvního řadu je zobrazen na Obr. 7.3. 

 

31Obr. 7.3. Schéma zapojení pro získání tréninkové množiny 

Při zisku dat tréninkové množiny je zapotřebí zvolit vhodnou periodu vzorkování, při které je 

odezva RC členu na vstupní signál zaznamenávána. Jelikož zvolená soustava s RC členem má podle 

zvolených parametrů časovou konstantu 7,26s tak pro získání tréninkové množiny z odezvy RC členu 

na vstupní napěťový signál byl zvolena vzorkovací perioda 1s. Celková doba, během které byla odezva 

RC členu zaznamenávána, činila 500s a tudíž se zvolenou periodou vzorkování 1s byla získána 

tréninková množina o celkovém počtu 500 hodnot. Tréninková množina s průběhem odezvy RC členu 

na vstupní skokový signál je zobrazena na Obr. 7.4. 
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32Obr. 7.4. Tréninková množina dat 

Důležitou součástí tvorby dynamického modelu soustavy je i volba struktury neuronové sítě. 

V kapitole 7.1 byl popsán model NARX, který predikuje následující hodnotu na výstupu soustavy na 

základě vstupů, kterými jsou předchozí hodnoty výstupů ze soustavy a akčního zásahu v předchozích 

krocích výpočtu. Tento model je využit i k tvorbě dynamického modelu soustavy se setrvačností prvního 

řádu realizované pomocí RC členu. Kdy byla zvolena architektura se dvěma vstupy a jednou skrytou 

vrstvou s deseti neurony. Vstupy neuronové sítě tvořily hodnota akčního zásahu a výstupu soustavy 

z předchozího kroku výpočtu. Pro skrytou vrstvu byla zvolena sigmoidní aktivační funkce a ve výstupní 

vrstvě byla zvolena lineární aktivační funkce. Kompletní parametry zvolené neuronové sítě i s 

tréninkovými parametry jsou uvedeny v Tab. 7.2.  
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30Tab. 7.2. Parametry neuronové sítě 

Parametry neuronové sítě 

Architektura sítě Vícevrstvá dopředná síť 

Model sítě NARX 

Počet skrytých vrstev 1 

Počet neuronů ve skryté vrstvě 10 

Aktivační funkce skryté vrstvy Sigmoidní 

Aktivační funkce výstupní vrstvy Lineární 

Počet vstupů 2 

Počet výstupů 1 

Learning rate 0,1 

Momentum 0,03 

Počet trénovacích cyklů 5000 

Po získání tréninkové množiny a zvolení modelu a architektury neuronové sítě je potřeba 

provést natrénování neuronové sítě, které si klade za cíl upravit hodnoty synaptických vah a prahů tak, 

aby byla minimalizována chyba sítě a výstup neuronové sítě co nejvíce odpovídal výstupu soustavy 

s RC členem obsaženém v tréninkové množině. Odezva naučeného dopředného modelu na vstupní 

tréninková data je zobrazena na Obr. 7.5. 

 

33Obr. 7.5. Predikovaný výstup neuronového modelu na tréninková data 

Z obr. 7.5 je patrné, že po tréninkovém procesu je výstup z neuronové sítě v odezvě na vstupní 

data z tréninkové množiny téměř shodný s požadovaným výstupem RC členu. Průběh chyby 
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vytvořeného neuronového dynamického modelu je zobrazen na Obr. 7.6. Z toho průběhu je pak patrné, 

že největší odchylka mezi predikovaným výstupem vytvořeného modelu a výstupem RC členu v odezvě 

na tréninková data je 1,459∙10-6V.  

 

34Obr. 7.6. Průběh odchylky neuronového modelu soustavy se setrvačností prvního řádu 

Posledním krokem při tvorbě dynamického modelu soustavy pomocí neuronové sítě je 

otestování vytvořeného modelu na jiných, než tréninkových datech. Toto otestování bylo provedeno tak, 

že na vstup RC členu a na vstup vytvořeného modelu byl zároveň přiveden jiný průběh vstupního 

napěťového signálu, než na který byl model soustavy naučen a byla měřena jejich výstupní odezva. 

Porovnání odezvy modelu soustavy a RC členu na vstupní signál je zobrazeno na Obr. 7.7. 
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35Obr. 7.7. Predikovaný výstup neuronové sítě na testovací data 

Z průběhů predikovaného výstupu neuronového modelu na testovací data je patrné, že i přestože 

vytvořený model soustavy predikuje výstup s menší přesností, než na tréninková data, na která byla 

neuronová síť naučena, tak i přesto se dá konstatovat, že vytvořený model relativně přesně popisuje 

chování soustavy s RC členem, neboť maximální odchylka mezi predikovaným výstupem modelu a 

výstupem RC článku byla 0,11V a to pouze v jednom kroku výpočtu při skokové změně vstupního 

signálu jak je patrné z Obr. 7.7 a Obr. 7.8. Ve většině případů se odchylka pohybovala v rozmezí od 

0,02V po -0,02V.  



  68 

 

 

36Obr. 7.8. Průběh odchylky modelu na testovací data 

7.3 Přímé inverzní řízení s využitím neuronových sítí 

Řízení regulované soustavy za pomocí inverzního modelu využívá vlastnosti tohoto modelu 

daného vztahem (7.4). [16] [17] 

 1 SIM GG  (7.4) 

Kde: SG  je přenos soustavy 

 IMG  je inverzní přenos soustavy 

Regulační obvod využívající se při řízení s inverzním modelem je zobrazen na Obr. 7.9. Ze 

zapojení regulačního obvodu a z rovnice (7.4) udávající vztah mezi přenosem soustavy a jejím 

inverzním modelem je pak patrné, že požadovaná hodnota w je teoreticky ihned po průchodu regulačním 

obvodem přenesena na výstup y. Tím je dosaženo velmi kvalitní regulace. [16] 

 

37Obr. 7.9. Regulační obvod přímého inverzního řízení [17] 
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Regulovaná soustava zobrazená na Obr. 7.9 s jedním vstupem a jedním výstupem lze obecně 

popsat diferenciální rovnicí (7.5). Kde u představuje akční zásah, y je výstupní veličina, k je diskrétní 

čas a proměnné m a n představují počet předešlých hodnot akčního zásahu a výstupní veličiny. 

 )](),...,2(),1(),(),...,2(),1([)( mkukukunkykykyky   (7.5) 

Pokud je soustava popsána diferenciální rovnicí (7.5), tak pro její inverzní model platí 

diferenciální rovnice daná vztahem (7.6). 

 )]1(),...,2(),1(),1(),...,(),1([)( 1   mkukukunkykykyku   (7.6) 

Z rovnice (7.6) je patrné, že inverzní model soustavy daný touto diferenciální rovnicí není 

fyzikálně realizovatelný, neboť k výpočtu hodnoty akčního zásahu používá budoucí hodnotu výstupní 

veličiny y(k+1). Pokud je ovšem tento model vytvořen pomocí neuronové sítě, která je učena z předem 

dostupné množiny tréninkových dat pak může být diferenciální rovnice (7.6) k vytvoření inverzního 

modelu soustavy použita, protože hodnota výstupní veličiny y(k+1) je dopředu známa a obsažena 

v tréninkové množině dat. Schéma inverzního modelu neuronové sítě popsaného diferenciální rovnicí 

(7.3), které je použito k jejímu trénování v programovatelném automatu je zobrazeno na Obr. 7.10. 

 

38Obr. 7.10. Schéma pro trénování inverzního neuronového modelu [16] 
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7.4 Inverzní model soustavy se setrvačností prvního řádu 

Tvorba inverzního modelu soustavy se setrvačností prvního řádu pomocí neuronové sítě vychází 

z návrhu dopředného modelu této soustavy, který je popsán v kapitole 7.2, kdy tento model byl 

realizován na stejném programovatelném automatu jako při tvorbě dopředného modelu, kdy jeho HW 

konfigurace je uvedena v Tab. 7.1. Pro tvorbu inverzního modelu byla použita stejná struktura 

neuronové sítě jako u dopředného modelu a její konkrétní parametry jsou uvedeny v Tab. 7.2. Při 

trénování inverzního modelu může být použita stejná tréninková množina, která byla použita pro 

trénování dopředného modelu s tím rozdílem, že tato data musí být vhodně seřazena tak, aby odpovídala 

schématu zapojení pro trénování inverzního modelu uvedeného na Obr. 7.10. Po vytvoření takto 

upravené tréninkové množiny je provedeno samotné učení sítě, kdy odezva inverzního modelu na 

tréninková data je zobrazena na Obr. 7.11. 

 

39Obr. 7.11. Predikovaný výstup inverzního neuronového modelu na vstupní tréninková data 

Z průběhu odchylky mezi výstupem natrénovaného inverzního modelu a výstupem obsaženým 

v tréninkové množině zobrazeného na Obr. 7.12 je patrné, že vytvořený inverzní model přesně kopíruje 

požadovaný výstup, neboť maximální absolutní hodnota odchylky je 0,2069∙10-6V. Takto vytvořený 

inverzní model soustavy se setrvačností prvního řádu může být v další části této diplomové práce využit 

v aplikaci přímého inverzního řízení a řízení s vnitřním modelem soustavy. 



  71 

 

 

40Obr. 7.12. Průběh odchylky natrénovaného inverzního modelu 

7.5 Popis řízení s inverzním modelem neuronové sítě 

Po vytvoření správně natrénovaného inverzního modelu soustavy je možno tento model zapojit 

do regulačního obvodu podle Obr. 7.9. Při jeho zapojení je potřeba nahradit výstupní veličinu y(k+1) 

žádanou hodnotou w(k). Potom je inverzní model dán následující diferenciální rovnicí (7.7). [16] 

 )]1(),...,2(),1(),1(),...,(),([)( 1   mkukukunkykykwku   (7.7) 

Inverzní model soustavy daný diferenciální rovnicí (7.7) je již fyzikálně realizovatelný a může 

být zapojen do regulačního obvodu a použit k řízení soustavy. Celkové schéma inverzního řízení 

využívající neuronové sítě jako inverzní model soustavy je zobrazeno na Obr. 7.13. 
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41Obr. 7.13. Schéma inverzního řízení s inverzním modelem neuronové sítě [17] 

7.6 Přímé inverzní řízení soustavy se setrvačností prvního 

řádu 

Pro přímé inverzní řízení soustavy se setrvačností prvního řádu, byl využit inverzní neuronový 

model soustavy, který byl vytvořen v kapitole 7.4. K řízení této soustavy byla aplikovaná struktura, 

která je zobrazena na Obr. 7.13, kdy na vstup této struktury byla přivedena požadovaná hodnota, která 

byla dána stupňovitou funkcí dle rovnice (7.8). 
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Z průběhu řízení této soustavy zobrazeného na Obr. 7.14 je patrné, že tento způsob řízení 

dosahuje velmi dobrých hodnot, kdy regulovaná výstupní veličina vykazuje nulový překmit a i velmi 

rychlou dobu ustálení. Jednou z nevýhod tohoto způsobu řízení je velmi malá ustálená hodnota regulační 

odchylky, která je způsobena nepřesností použitého natrénovaného inverzního modelu soustavy, ale 

vzhledem k velmi malé hodnotě této odchylky je tato nepřesnost mezi požadovanou a výstupní veličinou 

zanedbatelná. 
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42Obr. 7.14. Inverzní řízení soustavy se setrvačností prvního řádu 

Jako další část řízení s vnitřním modelem byla ověřena schopnost tohoto modelu řízení 

vypořádat se s poruchou, kterou byla zatížena výstupní veličena regulované soustavy. Průběh tohoto 

řízení je zobrazen na Obr. 7.15. Z tohoto průběhu je patrné, že při působení poruchy inverzní model na 

tuto poruchu reaguje, ale nedokáže ji zcela odstranit a zanechává tak trvalou regulační odchylku, neboť 

vlivem poruchy jsou změněny parametry regulované soustavy a inverzní model tak produkuje akční 

zásah pro zcela jinou soustavu. 
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43Obr. 7.15. Přímé inverzní řízení soustavy se setrvačností prvního řádu s vlivem poruchy 

7.7 Řízení s vnitřním modelem pomocí neuronových sítí 

Řízení s vnitřním modelem (IMC – internal model control) je metoda řízení, jejíž struktura je 

založena na inverzním a dopředném modelu regulované soustavy. Zapojení regulačního obvodu pro 

řízení s vnitřním modelem je zobrazeno na Obr. 7.16. Toto zapojení regulačního obvodu umožňuje, aby 

rozdíl mezi výstupem soustavy a výstupem dopředného modelu zapojeného do zpětné vazby eliminoval 

vliv poruchy, která působí na řízenou soustavu. [16] [17] [18] [19] 

 

44Obr. 7.16. Struktura řízení s vnitřním modelem [20] 
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Při řízení s vnitřním modelem mohou být k vytvoření inverzního a dopředného modelu soustavy 

použity neuronové sítě, kdy způsob vytvoření těchto modelů pomocí neuronových sítí je pospán 

v kapitolách 7.1 a 7.4. Jsou-li neuronové sítě využity k vytvoření inverzního a dopředného modelu je 

potřeba upravit zapojení regulačního obvodu zobrazeného na Obr. 7.16 tak, aby jeho zapojení 

odpovídalo rovnicím (7.7) a (7.5). Úprava tohoto zapojení lze provést hned několika způsoby, ale jako 

nejvýhodnější je do zpětné vazby regulačního obvodu zavést vypočtenou výstupní veličinu 

z dopředného modelu y
M

 namísto měřené výstupní veličiny y
S
 z řízené soustavy, která může být zatížena 

poruchou. Zapojení takto upraveného regulačního obvodu je zobrazeno na Obr. 7.17. 

 

45Obr. 7.17. Struktura řízení s vnitřním modelem za použití neuronových sítí [17] [18] 

7.8 Řízení s vnitřním modelem soustavy se setrvačností 

prvního řádu 

Jak bylo popsáno v kapitole 7.7, tak metoda řízení s vnitřním modelem využívá ve své struktuře 

jak dopředný, tak i inverzní model soustavy. K praktickému řízení soustavy se setrvačností prvního řádu 

byly využity vytvořené modely pomocí neuronových sítí popsané v kapitolách 7.4 a 7.2. Struktura 

regulačního obvodu byla zapojena podle struktury zobrazené na Obr. 7.17. Vstup této struktury tvořila 
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požadovaná hodnota, která měla stejný průběh jako u přímého inverzního řízení, který je dán vztahem 

(7.8). 

Samotný průběh řízení s vnitřním modelem je zobrazen na Obr. 7.18, kdy z tohoto průběhu je 

zřejmé, že regulační obvod dosahuje velmi kvalitní regulační pochod, kde regulovaná veličina vykazuje 

nulový překmit a velmi dobrou dobu ustálení, která je však v porovnání s přímým inverzním řízením o 

něco vyšší. 

 

46Obr. 7.18. Průběh řízení s vnitřním modelem 

Jednou z výhod řízení s vnitřním modelem oproti přímému inverznímu řízení je, že zapojená 

zpětná vazba dle Obr. 7.16 umožňuje eliminovat vliv poruchy, což je patrné z průběhu řízení 

zobrazeného na Obr. 7.19, kde výstupní veličina byla zatížena poruchou a regulační obvod dokázal tuto 

poruchu během několika kroků regulace zcela odstranit bez dalšího trvalého působení regulační 

odchylky, což je jeden z požadavků na kvalitní regulační obvod. 
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47Obr. 7.19. Průběh řízení s vnitřním modelem s vlivem poruchy 

7.9 Porovnání metod řízení 

Tato část diplomové práce si klade za cíl porovnat výše uvedené metody řízení pomocí 

neuronových sítí, konkrétně tedy přímé inverzní řízení a řízení s vnitřním modelem soustavy a srovnat 

je s jednou z konvenčních metod řízení, čímž je řízení pomocí PID regulátoru. Při tomto srovnání bude 

sledována doba ustálení, překmit, vliv poruchy na regulační pochod a integrální kritérium ITAE dané 

vztahem (7.9). 

 





0

)( dttetITAE  (7.9) 

Programovatelné automaty řady SIMATIC S7-1500, ve kterých byly metody přímého 

inverzního řízení a řízení s vnitřním modelem implementovány nabízí pro PID regulaci ve své standardní 

knihovně funkční blok „PID_COMPACT“. Tento funkční blok obsahuje funkci auto-tuning, která 

umožňuje automaticky nastavit konstanty PID regulátoru. Tato metoda nastavení konstant PID 

regulátoru byla zde využita a to z toho důvodu, že stejně jako u metod přímého inverzního řízení a řízení 

s vnitřním modelem nevyžaduje žádnou znalost, či matematický popis řízené soustavy. Výsledné 

parametry použitého PID regulátoru jsou uvedeny v Tab. 7.3. 
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31Tab. 7.3. Konstanty PID regulátoru 

Konstanty PID regulátoru 

P 15,0373 

I 0,8824s 

D 0,2235s 

 

Pro srovnání jednotlivých metod řízení byl na vstup regulačních obvodů přiváděn stejný průběh 

požadované hodnoty a regulační obvody nebyly zatíženy vlivem poruchy. Průběh řízení jednotlivých 

metod je zobrazen na Obr. 7.20. 

 

48Obr. 7.20. Porovnání průběhu řízení jednotlivých metod 

Z tohoto průběhu řízení porovnávající jednotlivé metody je patrné, že metoda řízení pomocí PID 

regulátoru oproti ostatním metodám vykazuje jako jediná překmit. Co se doby ustálení týče, tak metoda 

řízení s vnitřním modelem je nejpomalejší. Metoda přímého inverzního řízení je pak, co se doby ustálení 

týče nejrychlejší, ale potýká se se stejným problémem, který byl popsán v kapitole 7.6 a tím je malá 

ustálená hodnota regulační odchylky způsobená nedokonalostí inverzního modelu, která je však 

vzhledem na její velikost zanedbatelná a i vzhledem na tento nedostatek vykazuje tato metoda řízení i 

nejnižší hodnotu integrálního kritéria ITAE. Parametry regulace pro jednotlivé metody řízení jsou 

uvedeny v Tab. 7.4.   
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32Tab. 7.4. Parametry regulace jednotlivých metod řízení 

 
Metoda řízení 

Inverzní IMC PID 

Překmit [%] 0,00 0,00 2,45 

Doba ustálení [s] 7,90 8,50 8,10 

ITAE [-] 1623,43 1670,53 1747,13 

Pro posouzení kvality regulace jednotlivých metod řízení při působení vlivu poruchy, byl na 

vstup regulačních obvodů přiveden stejný průběh požadované hodnoty jako v předchozím případě s tím 

rozdílem, že výstup z regulované soustavy byl zatížen poruchovou veličinou, jejíž průběh je společně 

s průběhem řízení jednotlivých metod zobrazen na Obr. 7.21. 

 

49Obr. 7.21. Porovnání průběhu řízení jednotlivých metod s vlivem poruchy 

Z průběhu řízení zobrazeného na Obr. 7.21 je patrné, že metoda přímého inverzního řízení se na 

rozdíl od metody řízení s vnitřním modelem a PID regulace nedokáže vypořádat s vlivem poruchy, kdy 

při jejím působení zanechává trvalou regulační odchylku. Řízení pomocí PID regulátoru stejně jako 

v předchozím případě obsahuje jako jediné ve svém regulačním pochodu překmit, ale i přesto vykazuje 

tato metoda v porovnání s ostatními metodami řízení nejnižší hodnotu integrálního kritéria ITEA a co 

se týče vlivu poruchy, tak tento způsob dokáže odstranit vliv poruchy za přibližně stejnou dobu jako 

metoda řízení s vnitřním modelem soustavy. Parametry regulace pro jednotlivé metody řízení při vlivu 

poruchy jsou uvedeny v Tab. 7.5. 
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33Tab. 7.5. Parametry regulace jednotlivých metod řízení s vlivem poruchy 

 
Metoda řízení 

Inverzní IMC PID 

Překmit [%] 0,00 0,00 2,45 

Doba ustálení [s] 7,90 8,50 8,10 

ITAE [-] 3179,76 2910,34 2621,79 

 

Z průběhů řízení zobrazených na Obr. 7.20 a Obr. 7.21 je patrné, že metoda přímého inverzního 

řízení není vhodná pro regulaci soustav, u kterých je přepokládán vliv poruchové veličiny. Metody řízení 

s vnitřním modelem soustavy a řízení pomocí PID regulátoru se dají použít pro řízení soustav, kde je 

regulovaná soustava zatížena poruchou a co se týče kvality regulace, tak obě tyty metody vykazují 

obdobné parametry překmitu, doby ustálení a integrálního kritéria ITAE. Jedinou nevýhodou řízení 

s vnitřním modelem oproti řízení pomocí PID regulátoru může být nemožnost volby optimálního 

průběhu regulované veličiny. 
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8. Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala implementací neuronových sítí u programovatelných 

automatů řady SIMATIC S7-1500. Celá práce byla rozdělena na několik částí, kdy v první části byla 

probrána obecná teorie neuronových sítí společně s dvěma modely neuronových sítí a to modelem 

vícevrstvé dopředné sítě s algoritmem učení back-propagation a modelem Hopfieldovy sítě. Na základě 

této teorie byla provedena implementace těchto sítí v programovatelném automatu v další části práce. 

V dalších dvou částech diplomové práce byl probrán automatizační systém SIMATIC S7-1500, 

pro který byla prováděna implementace uvedených neuronových sítí a byly uvedeny stávající možnosti 

implementace neuronových sítí u programovatelných automatů řady SIMATIC, kdy bylo zjištěno, že 

na trhu existuje pouze jeden produkt, který nabízí možnost implementace neuronových sítí. Tento 

produkt je však poměrně zastaralý a lze jej použít pouze ve spojení s automaty řady S7-300 a S7-400, 

pro automaty řady S7-1500 tedy v současné době neexistuje možnost přímé implementace neuronových 

sítí. 

V první praktické části diplomové práce byla provedena implementace vícevrstvé dopředné sítě 

a Hopfieldovy sítě pro programovatelné automaty řady SIMATIC S7-1500.  Implementace neuronových 

sítí byla založena na uživatelských datových typech a uživatelských konstantách, pomocí kterých bylo 

možné provést implementaci organizační dynamiky jednotlivých neuronových sítí tak, že vytvořený 

uživatelský datový typ vstupoval jako vstupně-výstupní proměnná do funkcí, které zpracovávaly aktivní 

i adaptivní dynamiku neuronové sítě. Díky tomuto přístupu bylo možné provést návrh univerzálních 

funkcí pro jakoukoliv topologii neuronové sítě, kdy při změně této topologie stačilo pouze upravit 

příslušnou uživatelskou konstantu bez nutnosti dalších úprav v programu. Naimplementovaná 

vícevrstvá dopředná síť umožňovala volit počet vstupů, počet výstupů, počet skrytých vrstev a počet 

neuronů pro jednotlivé vrstvy a aktivační funkce pro jednotlivé vrstvy, kdy bylo možné zvolit sigmoidní, 

nebo lineární aktivační funkci. Správnost implementace tohoto modelu byla ověřena na demonstrační 

úloze, která spočívala v naučení sítě na logickou funkci XOR. Vytvořená síť byla schopna se na 

požadovanou chybu naučit během 127 cyklů učení a její výstup odpovídal požadovanému výstupu 

obsaženému v tréninkové množině, díky čemuž byla ověřena správnost implementace. U Hopfieldovy 

sítě je umožněno nastavovat pouze počet neuronů v sítí, které představují vstup/výstup sítě. Stejně jako 

u vícevrstvé dopředné sítě, tak i u Hopfieldovy sítě byla ověřena správnost implementace pomocí 

demonstrační úlohy, která spočívala v redukci šumu rozpoznávaných znaků, kdy naučená síť byla 

schopna rozpoznávat zašuměný vzor, na který byla původně naučena, díky čemuž byla ověřena 

správnost funkce sítě jako auto-asociativní paměti. Posléze byl testován vliv zatížení 

naimplementovaných modelů neuronových sítí na výkon PLC, kdy bylo zkoumáno prodloužení doby 

cyklu PLC při aktivní a adaptivní dynamice sítě pro její různé topologie. Ze změřených dat bylo zjištěno, 

že největší prodloužení doby cyklu u Hopfieldovy sítě představuje proces trénování sítě, kdy pro síť o 

90 neuronech bylo toto prodloužení 28,66ms. U vícevrstvé dopředné sítě bylo zjištěno, že adaptivní 

dynamika neboli proces testování, prodlužuje dobu cyklu zcela minimálně, kdy největší prodloužení 

bylo naměřeno 4,62ms u sítě s topologií s dvěma vstupy, jedním výstupem a dvěma skrytými vrstvami 

o deseti neuronech. Dále bylo změřeno, že adaptivní dynamika vícevrstvé dopředné sítě neboli proces 

učení sítě, je výkonově náročnější, než aktivní dynamika sítě, kdy změřené maximální prodloužení doby 

cyklu činilo 11,84ms. Z naměřených prodloužení doby cyklu pro oba modely neuronových sítí lze 
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konstatovat, že implementace těchto modelů byla provedena správně s ohledem na co nejmenší zatížení 

výkonu programovatelného automatu. 

V další části diplomové práce byla vytvořena aplikace, která umožňuje automatizované 

generování naimplementovaných modelů neuronových sítí, dle požadavku uživatele přímo do projektu 

v TIA Portalu. Tato aplikace vycházela z rešerše uvedené v druhé části práce, pomocí které bylo zjištěno, 

že v současné době neexistuje možnost přímé implementace neuronových sítí do programovatelného 

automatu řady SIMATIC S7-1500. Byla vytvořena aplikace „Generátor neuronové sítě do PLC“, která 

umožňuje vytvoření modelu vícevrstvé dopředné sítě, či Hopfieldovy sítě přímo v projektu v TIA 

Portalu dle požadavku uživatele a slouží tedy jako možnost přímé implementace neuronových sítí, která 

v současné době neexistuje. 

Poslední částí diplomové práce bylo využití naimplementovaného modelu vícevrstvé dopředné 

sítě při řízení nelineární soustavy. Kdy pomocí tohoto modelu neuronové sítě byl vytvořen dopředný a 

inverzní model soustavy se setrvačností prvního řadu realizované pomocí RC členu. Tyto vytvořené 

modely byly schopné v diskrétních krocích kopírovat chování této soustavy a byly využity k řízení této 

soustavy při přímém inverzním řízení a při řízení s vnitřním modelem soustavy. Obě tyto metody řízení 

byly srovnány s klasických PID regulátorem a bylo zjištěno, že metoda přímého inverzního řízení ze 

všech uvedených metod vykazovala ze všech metod nejrychlejší dobu ustálení, ale potýkala se se dvěma 

nedostatky, kdy prvním z nich byla malá hodnota ustálené regulační odchylky, která byla způsobena 

nepřesností vytvořeného inverzního modelu a druhým nedostatkem byla neschopnost vypořádat se s 

působením regulační odchylky. Metoda řízení s vnitřním modelem vykazovala obdobné parametry jako 

regulace pomocí PID regulátoru, kdy tato metoda se na rozdíl od přímého inverzního řízení dokázala 

vypořádat s působením regulační odchylky. Nevýhodou metod přímého inverzního řízení a řízení 

pomocí vnitřního modelu oproti PID regulátoru může být nemožnost volby optimální průběhu 

regulované veličiny, ale na druhou stranu výhoda těchto metod spočívá v jejich snadném návrhu, kdy k 

němu není potřeba znát popis regulované soustavy, ale vystačí si pouze s naměřenými daty. 

Z pohledu budoucího vývoje této diplomové práce by bylo možné práci rozšířit o další modely 

neuronových sítí, kdy jedním z těchto modelů byly mohly být samo-organizující se mapy, které se 

dokáží učit pouze ze vstupních dat. Popřípadě by bylo možné rozšířit implementaci stávajících modelů 

neuronových sítí na programovatelné automaty jiných výrobců.   
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I. Návod na použití aplikace „Generátor neuronové 

sítě do PLC“ 

Tato příloha slouží jako návod na použití aplikace Generátoru neuronové sítě do PLC. 

V jednotlivých bodech jsou pak postupně uvedeny dílčí kroky, které je potřeba splnit, aby mohla tato 

aplikace správně fungovat. 

a. Požadavky pro použití aplikace „Generátor neuronové sítě do PLC“ 

K tomu, aby mohla být aplikace Generátoru neuronové sítě do PLC používána, musí být na 

počítači, ze kterého je tato aplikace spouštěna nainstalovány následující SW prostředky. 

 Musí být nainstalovaný jeden z produktů založených na TIA Portalu např. STEP 7 Professional, 

nebo WinCC Professional ve verzi V13 SP1. 

 Musí být nainstalováno rozšíření pro TIA Portal s názvem TIA Portal Openness ve verzi V13 

SP1. 

 Musí být nainstalován .Net Framework ve verzi 4.0. 

V případě, že není jeden z výše uvedených SW prostředků nainstalován na počítači, ze kterého 

má být aplikace Generátoru neuronové sítě do PLC spuštěna, popřípadě je nainstalován v jiné, než 

uvedené verzi, není zaručena správnost funkce této aplikace. 

b. Přidání uživatele do uživatelské skupiny „Siemens TIA Openness“ 

Po instalaci rozšíření TIA Portal Openness je v uživatelských skupinách ve Windows 

automaticky vytvořena skupina „Siemens TIA Openness“. Do této uživatelské skupiny je potřeba přidat 

uživatele, ze kterého je aplikace Generátoru neuronové sítě do PLC spouštěna. 

Pro Windows 7 je přidání uživatele do uživatelské skupiny provedeno následovně: 

1. Výběr „Start“ > „Ovládací panely“ 

2. Výběr „Nástroje pro správu“ v Ovládacích panelech viz Obr. I.1. 

 

 

 

 

 

 



II 

 

 

Obr. I.1. Ovládací panely 

3. Výběr „Správa počítače“ v nástrojích pro správu viz Obr. I.2. 

 

Obr. I.2. Nástroje pro správu 

4. Ve správě počítače výběrem „Místní uživatelé a skupiny“ > „Skupiny“ dojde k zobrazeních 

všech uživatelských skupin. 

5. Výběr uživatelské skupiny „Siemens TIA Openness“ viz Obr. I.3. 



III 

 

 

Obr. I.3. Správa počítače 

6. Výběr „Akce“ > „Přidat do skupiny“ viz Obr. I.4. 

 

Obr. I.4. Akce pro přidání uživatele do skupiny 
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7. Ve vyvolaném dialogovém okně vybrat „Přidat“ viz Obr. I.5. 

 

Obr. I.5. Vlastnosti uživatelské skupiny „Siemens TIA Openness“ 

8. Ve vyvolaném dialogovém okně vložit název uživatele a výběrem „OK“ dojde k jeho 

přidání do uživatelské skupiny viz Obr. I.6. 

 

Obr. I.6. Přidání uživatele do uživatelské skupiny „Siemens TIA Openness“ 

Pozn.: Pomocí „Kontrola názvů“ může být ověřeno, zda zadané jméno uživatele je správné. 

9. Stiskem „OK“ potvrdit všechna otevřená dialogová okna a provést odhlášení a přihlášení 

uživatele k tomu, aby se projevily provedené změny. 
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c. „Enabler“ a „Usage“ soubor 

Rozšíření TIA Portal Openness využívá k importu bloků, datových typů, tagů apod. „Enabler“ 

a „Usage“ soubor. Tyto soubory lze získat od technické podpory společnosti SIEMENS, nebo lze využít 

„Enabler“ a „Usage“ soubory, které jsou součástí elektronické přílohy na CD. „Enabler“ soubor je 

potřeba vložit do adresáře, ze kterého je aplikace Generátoru neuronové sítě do PLC spouštěna. „Usage“ 

soubor je potřeba vložit do adresáře s instalací TIA Portal Openness, kdy v případě instalace na disk C: 

má tento adresář následující cestu. 

C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\Portal V13\PublicAPI\V13 SP1 

d. Generátor neuronové sítě do PLC 

Jsou-li splněny všechny podmínky uvedené v bodech a až c, lze aplikaci Generátoru neuronové 

sítě do PLC spustit. Po spuštění se zobrazí následující uživatelské rozhraní. 

 

Obr. I.7. Uživatelské rozhraní aplikace Generátor neuronové sítě do PLC 

Rozhraní se skládá z těchto následujících částí: 

1. Výběr projektu, do kterého má být neuronová síť vygenerována 

- Tato část uživatelského rozhraní slouží k zadání cesty s projektem v TIA Portalu, do kterého 

má být neuronová síť vygenerována. Tlačítko „Vybrat“ otevře dialogové okno, pomocí 

kterého lze cestu k projektu zadat. 

Pozn.: Soubory s projekty v TIA Portalu ve verzi 13 mají příponu .ap13. Projekt, do kterého má být 

neuronová síť vygenerována musí obsahovat zařízení řady SIMATIC S7-1500. 

2. Výběr modelu neuronové sítě 
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- Tato část uživatelského rozhraní slouží pro výběr modelu neuronové sítě, který má být 

vygenerován v programovatelném automatu. Lze vybrat mezi modelem vícevrstvé 

dopředné sítě a model Hopfieldovy sítě. Výběr modelu neuronové sítě se provádí stiskem 

„ouška“ s názvem příslušného modelu, kdy při přepnutí mezi jednotlivými modely navíc 

dochází k zobrazení příslušným parametrů, kterými je síť definována. 

3. Výběr počtu vstupů 

- Počtem vstupů je definována velikost vstupní vrstvy. 

4. Výběr velikosti vrstev 

- Slouží k definování počtu neuronů ve skryté vrstvě. V případě více skrytých vrstev je počet 

neuronů v jednotlivých vrstvách oddělen čárkou. 

5. Výběr počtu výstupů 

- Počtem výstupů je definována velikost výstupní vrstvy. 

6. Výběr přenosové funkce 

- Slouží k nastavení aktivačních funkcí neuronů ve skrytých vrstvách. Lze nastavit buď 

sigmoidní, nebo lineární aktivační funkci. 

7. Výběr výstupní přenosové funkce 

- Slouží k nastavení aktivačních funkcí neuronů ve výstupní vrstvě. Lze nastavit buď 

sigmoidní, nebo lineární aktivační funkci. 

8. Výběr trénovacích dat 

- Slouží k výběru tréninkové množiny, která má být společně s neuronovou sítí vygenerována 

a může být využita k testování sítě. Na výběr jsou tréninkové množiny s pravdivostními 

tabulkami pro logické funkce AND, OR, XOR. 

Pozn.: Tyto tréninkové množiny lze využit pro neuronové sítě s topologií obsahující dva vstupy a jeden 

výstup. 

9. Tlačítko pro vygenerování neuronové sítě 

- Jsou-li zadány všechny parametry dle bodů 1-8, lze pomocí tlačítka „Vygenerovat 

neuronovou síť“ na-importovat zvolenou neuronovou síť do vybraného projektu v TIA 

Portalu. 

- Po stisku tohoto tlačítka dojde postupně k otevření TIA Portalu k otevření zvoleného 

projektu a na-importování funkcí, uživatelských konstant a datových typů specifikující 

neuronovou síť dle zadaných parametrů. 

- Při prvním spuštění aplikace se zobrazí následující dialogové okno pro získání přístupu 

k TIA Portalu. Stiskem tlačítka „Yes“, nebo „Yes to all“ je potřeba tento přístup povolit viz 

Obr. I.8. 
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Obr. I.8. Dialogové okno k získání přístupu k TIA Portalu 

Pozn.: Při generování neuronových sítí do PLC je potřeba, aby byly zavřeny všechny instance TIA 

Portalu. Projekt, do kterého má být neuronová síť vygenerována musí obsahovat zařízení řady SIMATIC 

S7-1500. Doporučuje se, aby projekt, do kterého je neuronová síť generována neobsahoval žádné 

funkce, funkční bloky, datové bloky a uživatelské datové typy, neboť by při importu mohl dojít ke kolizi 

v názvech a číselném značení. 
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II.  Obsah CD 

Název adresáře Popis 

Hopfieldova síť Obsahuje projekt v TIA Portal V13 SP1 s naimplementovaným 

modelem Hopfieldovy sítě 

Vícevrstvá dopředná síť Obsahuje projekt v TIA Portal V13 SP1 s naimplementovaným 

modelem vícevrstvé dopředné sítě 

Generátor neuronové sítě do PLC Adresář obsahuje aplikaci Generátor neuronové sítě do PLC, 

která slouží ke generování vytvořených modelů neuronových 

sítí do PLC. Součástí adresáře je i zdrojový projekt v Microsoft 

Visual Studiu, ve kterém byla aplikace vytvořena 

Enabler a Usage soubor Soubory, které využívá TIA Portal Openness a které jsou 

potřeba ke správné funkci Generátoru neuronové sítě do PLC 

Dopředný model Obsahuje projekt v TIA Portal V13 SP1 s natrénovaným 

dopředným modelem soustavy se setrvačností prvního řádu 

Inverzní model Obsahuje projekt v TIA Portal V13 SP1 s natrénovaným 

inverzním modelem soustavy se setrvačností prvního řádu 

Inverzní řízení Obsahuje projekt v TIA Portal V13 SP1, který byl využit 

k přímému inverznímu řízení soustavy se setrvačností prvního 

řádu 

IMC řízení Obsahuje projekt v TIA Portal V13 SP1, který byl využit 

k  řízení s vnitřním modelem soustavy se setrvačností prvního 

řádu 

Vývojové diagramy Vývojové diagramy funkcí zpracovávajících aktivní a adaptivní 

dynamiku vícevrstvé dopředné sítě a Hopfieldovy sítě. 

Textová část Textová část diplomové práce ve formátech .pdf a .docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


