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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou vyuţití neuronových sítí pro predikci vlivu 

geometrických faktorů při výrobě laminátů. Geometrické faktory související s tvary 

laminátových výrobků se vyuţívají při návrzích designu karosářských dílů dopravních 

zařízení. Byl hodnocen vliv tloušťky, zaoblení a zkosení laminátových vzorků na jejich 

vlastní frekvence při dynamickém buzení reproduktorem.  Cílem práce je navrhnout a ověřit 

neuronový model pro predikci vlastních frekvencí těchto vzorků. 

 

 

 

Abstract 

This process deals with the use of neural networks to predict the influence of 

geometrical factors in the production of laminates. Geometrical factors related to the shapes 

of laminate products are used for design proposals for body parts of transportation 

equipment. These factors were evaluated: the influence of thickness, curvature and shear of 

laminate samples at their natural frequency of the dynamic excitation of speaker. The goal is 

to create and confirm the neural network model for predicting the natural frequencies of these 

samples. 
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1. Úvod 

V poslední době ovlivňují rozvoj světového průmyslu nové materiály, zejména 

kompozitní materiály, jejichţ spotřeba se v posledním půlstoletí ročně zvyšovala v průměru o 

10 %. Široké uplatnění kompozitních materiálů v průmyslu vyţaduje implementovat do praxe 

nové metody testování těchto materiálů, které umoţní názornější a rychlejší kontrolu 

navrhovaných konstrukcí. 

Vyuţití kompozitních materiálů jako konstrukčních prvků strojů sebou přináší i jejich 

zatíţení dynamickým namáháním. Periodický pohyb sloţených soustav způsobuje vznik 

vibrací, které dynamicky zatěţují jednotlivé části a negativně ovlivňují ţivotnost a bezpečnost 

celého zařízení. V praxi je tedy nutné znát vliv vibrací a kmitání na vlastnosti materiálů. 

Práce se zabývá problematikou vyuţití neuronových sítí pro predikci vlivu 

geometrických faktorů při výrobě laminátů. Taková předpověď umoţňuje ušetření času a 

finančních prostředků při vývoji a výrobě kompozitních materiálů pro konkrétní pouţití. To je 

přínosné hlavně pro konstruktéry a designéry k optimalizaci tvaru dílů a jejich tloušťky 

z pohledu uţitných vlastností.  

K vytvoření této umělé neuronové sítě budou vyuţita experimentální data z práce [5], 

která se zabývala diagnostikou materiálových vlastností kompozitních materiálů.  

Cílem práce je návrh a ověření neuronového modelu pro predikci vlivu geometrických 

faktorů při výrobě laminátových materiálů. První část této práce se zabývá materiálovými 

aspekty sklolaminátových kompozitních materiálů, historií a výhodami jejich pouţití. Další 

kapitola obsahuje rozbor problematiky umělých neuronových sítí. Druhá část práce obsahuje 

analýzu dat, návrh sítě a její vyhodnocení pro kaţdý zkoumaný případ. V závěru práce je 

provedeno zhodnocení vybraných neuronových modelů z hlediska praktického pouţití. 
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2. Polymerní kompozity 

Polymerní materiál je materiál sloţený zcela nebo převáţně z polymerů, tedy 

organických látek o vysoké molární hmotnosti. Pouţité polymery mohou být syntetické, ale i 

přírodní (např. polysacharidy nebo bílkoviny (proteiny).[2] Mezi polymerní materiály patří 

hlavně plasty a přírodní i syntetické kaučuky, volně lze mezi ně řadit i laky a lepidla. 

Vlastnosti samotných polymerů jsou v materiálu upravovány a vylepšovány zejména 

pomocí různých přídavných látek (aditiv). 

 Poměrně často se také pouţívá směs dvou nebo několika polymerů, případně směs 

polymerů s dalšími látkami, a to i anorganickými (v tzv. polymerních kompozitních 

materiálech neboli kompozitech). 

Kompozitní materiál, nebo zkráceně kompozit je obecně vzato materiál ze dvou, 

nebo více substancí s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku 

nové vlastnosti, které nemá sama o sobě ţádná z jeho součástí. Jedna ze součástí dodává 

výrobku pevnost a říkáme jí výztuţ, druhá pak slouţí jako pojivo a nazýváme ji matrice. 

Aby byl materiál zařazený mezi kompozity, musí splňovat tyto podmínky: 

podíl výztuţe musí být větší neţ 5 % 

mechanické, fyzikální i chemické vlastnosti výztuţe a matrice se liší, výztuţ je 

výrazně pevnější v tahu a obvykle tvrdší neţ matrice [5] 

Kompozitní materiály mohou obsahovat výztuţe různých rozměrů. V průmyslu mají 

největší význam mikrokompozitní materiály, u kterých největší příčné rozměry výztuţe 

(vláken nebo částic) jsou v rozmezí 10
0
aţ 10

2
μm. [1] Oproti kovům a jejich slitinám mají 

mikrokompozitní materiály menší hustotu a tedy příznivý poměr pevnosti v tahu a modulu 

pruţnosti k hustotě, tj. dosahují velké měrné pevnosti (pt/) a měrného modulu (E/). 

Makrokompozity obsahují výztuţ o velikosti příčného rozměru 10
0
 aţ 10

2
 mm a jsou 

pouţívány především ve stavebnictví (ţelezobeton, tj. beton zpevněný ocelovými lany nebo 

pruty, polymerbetony obsahující drcené kamenivo a pryskyřici).[1] Za makrokompozity lze 

povaţovat i plátované kovy, vícevrstvé materiály a konstrukce (např. chodníky a vozovky). 

Nanokompozity jsou kompozitní materiály, které mají rozměr výztuţe (délka částice 

nebo průměr vlákna) v jednotkách nm. [1]         
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2.1. Historie polymerních kompozitů 

První kompozit s polymerní matricí vyrobil v roce 1908 belgický chemik Leo 

Baekeland a jednalo se o fenolickou pryskyřici zpevněnou dřevěnou moučkou. Tento polymer 

se vyznačoval pevností, lehkostí, tepelnou odolností a dobrými izolačními vlastnostmi. Z 

těchto důvodů byl dlouhá léto pouţíván v elektrotechnice. Vývoj polymerů pokračoval ve 20. 

a 30. letech, k jejich masovému vyuţití došlo během 2. Světové války a na začátku 50. let si 

našly cestu i do našich domovů.[3] V roce 1957 se začaly vyrábět sklolamináty technologií 

RTM ( Rising transfer moulding ). A v roce 1966 se začaly lisovat prepragy. 

2.2. Obecné vlastnosti polymerních kompozitních materiálů 

Přednosti kompozitních materiálů tkví zpravidla především v jejich hmotnosti. Oproti 

tradičním ocelovým součástem mají i při větším objemu stále podstatně niţší hmotnost, coţ 

usnadňuje jejich přepravu a rychlou a snadnou montáţ a demontáţ.  

Na mechanické vlastnosti má krom podílu matrice a výztuţe taky geometrie uloţení 

výztuţe. Například skleněná vlákna mají větší pevnost v podélném směru, neţ ve směru 

příčném, coţ způsobuje značnou anizotropii vlastností kompozitů.[5] 

 

Obr. 1  Hustota běţných konstrukčních materiálů [5] 
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 Kompozitní materiály se výrazněji nedeformují (jejich mez elasticity odpovídá mezi 

pevnosti). 

 

Obr. 2  Modul pruţnosti v tahu běţných konstrukčních materiálů [5] 

 

Obr. 3  Pevnost v tahu běţných konstrukčních materiálů [5]  
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Nevýhodou kompozitních materiálů můţe být citlivost na ředidla a jiné běţné 

chemikálie uţívané ve strojích jako vazelína, oleje, rozpouštědla, barvy či ropa kompozity 

nepoškozují. Kompozity stárnou v závislosti na vlhkosti a teplotě. Kromě vynikajících 

mechanických a pevnostních charakteristik mají kompozitní materiály absolutní odolnost 

proti korozi i v agresivním prostředí, včetně UV záření a výborné tepelně izolační vlastnosti.  

 

2.3. Sklolaminátové kompozitní materiály 

Jedná se o makroskopické kompozity vyrobené vrstvením tkanin takovým způsobem, 

aby bylo dosaţeno poţadované pevnosti a tuhosti se zřetelem na podmínky namáhání 

výrobku.[6] Jako výztuţ jsou pouţita skelná vlákna, která dodávají materiálu pevnost a tuhost. 

Polymerní matrice je potom tvořena polyesterovou nebo epoxidovou pryskyřicí. 

Skelné lamináty spojují nízkou hustotu (kolem 1 700 kg.m
-3

) s vysokou mechanickou 

pevností. Proti kovům mají výhodu v odolnosti proti povětrnostním vlivům i různým 

chemikáliím, v propustnosti světla, izolaci tepla, zvuku a elektřiny. Běţné typy lze pouţívat 

od – 50°C do 100°C, speciální typy aţ do 150°C.[6]  

Výhody pouţití sklolaminátu: 

 Hmotnost 

Nízká hmotnost (asi 5x niţší neţ ocel), znamená méně spotřebované energie a má 

kaskádový efekt, který znamená sníţení váhy, opotřebování, ceny atd. dalších 

komponentů v systému.   

 

 Tuhost 

Vysoká tuhost limituje deformaci struktury při vysoké zátěţi. Sklolaminát je 2.5x tuţší 

neţ ocel.   

 

 Pevnost 

Vysoká pevnost umoţňuje snést laminátu vysokou zátěţ. Můţete počítat s více neţ 3x 

vyšší odolností neţ má ocel.   

 

 Ţivotnost 

Lamináty se neunaví tak jako ţelezo, nekorodují, neohýbají se, a mají vynikající 

odolnost proti úderům.   



6 

 

 Odolnost 

Lamináty vynikají v stabilitě proti povětrnostním vlivům, teploty, atd..   

 

 Design 

Pro získání potřebných vlastností, mohou být oproti ţelezu vytvarovány do přesných 

tvarů.  

 

 Barevnost 

Lamináty je moţné barevně upravit v celé barevné škále RAL. Barvostálost je moţné 

zvýšit pouţitím UV filtrů.[6] 

Díky těmto vlastnostem jsou skelné lamináty vynikajícím konstrukčním materiálem s 

rozsáhlým uplatněním například v dopravní technice (stavba vozidel, člunů, lodí a letadel), ve 

stavebnictví, elektrotechnickém a nábytkářském průmyslu apod.   

 

Obr. 4 Ukázka vyuţití sklolaminátu v dopravě [4] 
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3. Rozbor problematiky umělých neuronových sítí 

Neuronová síť je částí nervového systému ţivých organismů. Obsahuje velké mnoţství 

vzájemně propojených neuronů (nervových buněk). Umělé neuronové sítě (UNS) jsou 

většinou vytvářeny na počítači, a to v analogii s biologickou neuronovou sítí. Jedny z prvních 

prací o neuronových sítích pocházejí jiţ z 19. století. 

Teprve později ale umoţnily neurofyziologické poznatky řešení praktických úloh z 

oblasti umělé inteligence.[7] Tyto poznatky poslouţily pro vývoj zjednodušených 

matematických modelů neuronových sítí a dále se rozvíjí bez ohledu na to, zda modelují svou 

ţivou předlohu. Často je však prospěšné konfrontovat vzniklé modely se svým vzorem, či se 

jím nechat inspirovat pro vytváření modelů nových. 

Základním výkonným a stavebním prvkem biologické neuronové sítě je biologický 

neuron (Obr. 5). Zjednodušeně se dá říct, ţe jeho funkce spočívá v příjmu signálů ze svého 

okolí, jejich zpracování, vytvoření odezvy a přenosu této odezvy dále. 

Vzájemně propojené neurony vytvářejí neuronovou síť. Přirozenou neuronovou sítí je 

například nervová soustava člověka. Ta zprostředkovává vazby mezi vnějším prostředím a 

organismem i mezi jeho jednotlivými částmi a zajišťuje příslušnou reakci na podněty z 

vnějšku i na vnitřní stavy organismu.[14] 
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3.1. Biologický neuron 

Biologický neuron je základním funkčním prvkem nervové soustavy. Je to 

specializovaná buňka určená k přenosu, zpracování a uchování důleţitých informací pro 

realizaci ţivotních funkcí organismu. Jednotlivé části nervové buňky a způsob, jakým se 

propojuje s jinými nervovými buňkami, ukazuje Obr. 5. 

 

 

Obr. 5  Zjednodušené schéma biologického neuronu a způsobu jeho spojení s jinými neurony [8] 

Neuron se skládá z těla, tzv. somatu, do kterého vede vstupní přenosový kanál 

v podobě dendritů, výstup je zajišťován axonem. Z axonu odbočují axonové terminály 

zakončené blánou, jeţ se stýkají s dendrity jiných neuronů. K přenosu informace mezi 

terminály axonu a dendrity dochází přes mezineuronové rozhraní, tzv. synapse. Synapse jsou 

dvojího druhu. Některé mohou být excitační, v tom případě umoţňují šíření vzruchu a jeho 

zesílení, anebo inhibiční, způsobující útlum vzruchu.[7] Paměť nervové soustavy funguje na 

principu zakódování synaptických vazeb, které se při procesu učení různým způsobem 

posilují a oslabují. Šíření informací je moţné díky membránám somatu a axonu, které po 

podráţdění elektrickým impulsem určité prahové intenzity, začnou samy generovat elektrický 

impuls. Synaptická propustnost se kaţdým průchodem signálu mění, coţ dává neuronu 

schopnost paměti.[16] 

Nervová soustava člověka je velmi sloţitý systém (jen lidský mozek obsahuje 

přibliţně 14 miliard neuronů), který je stále předmětem zkoumání. Uvedené velmi 

zjednodušené neurofyziologické principy nám však v dostatečné míře stačí k formulaci 

matematického modelu neuronové sítě.[14] 
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3.2. Formální neuron 

Základem matematického modelu neuronu a neuronové sítě je formální neuron, Obr. 

6, který je v podstatě zjednodušené matematické vyjádření funkce biologického neuronu. 

 

 

Obr. 6  Schéma formálního neuronu[7] 

Formální neuron má n obecně reálných vstupů x1,…,xn odpovídající dendritům (jejich 

počet je dán úlohou a konstrukcí sítě). Všechny vstupy jsou ohodnoceny příslušnými 

synaptickými váhami w1,…,wn, které určují míru propustnosti vstupního signálu. Zváţená 

suma vstupních hodnot představuje vnitřní potenciál neuronu z: 

 

𝑧 =  𝑤𝑖𝑥𝑖 − ℎ     

𝑛

𝑖=1

                                                                                            (1) 

kde z  je vnitřní potenciál neuronu 

 xi - vstupy neuronu 

 wi - synaptické váhy 

 h - práh [14]      
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Výstup (stav) neuronu y modelující elektrický impuls axonu, je dán obecně nelineární 

přenosovou funkcí σ, jejímţ argumentem je vnitřní potenciál z. Tento výstup je pak zároveň 

vstupem do dalších neuronů 

𝑦 = 𝜎 𝑧                                                                                                                (2) 

Kde σ je nelineární přenosová funkce neuronu 

 

Mezi nejpouţívanější přenosové funkce patří: 

 ostrá nelinearita (skoková funkce), 

 lineární funkce, příp. saturovaná lineární funkce 

 standardní (logistická) sigmoida, 

 hyperbolický tangens. 

 

 

Činnost základního modelu neuronu lze tedy rozdělit do čtyř fází, jimiţ jsou: 

1) konfluence - i-tý vstupní signál přicházející do neuronu je vynásoben váhou (reálným 

číslem), která je danému vstupu přiřazena, neboli:  

𝑧𝑖 𝑡 = 𝑥𝑖 𝑡 ∙ 𝑤𝑖 𝑡                                                                                          (3) 

Tato operace je provedena postupně pro všechna n vstupních signálů. 

 

2) agregace - signály vynásobené příslušnými vahami jsou jednoduše sečteny, čili: 

 

𝑢 𝑡 =  𝑧𝑘

𝑛

𝑖=1

 𝑡 =  𝑥𝑖(𝑡)

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑤𝑖 𝑡                                                (4) 

 

3) prahování - od výsledného součtu u (t) je odečtena prahová hodnota h:   

𝑣 𝑡 = 𝑢 𝑡 − ℎ                                                                                  (5)  
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4) nelineární zobrazení - hodnota y(t) je pomocí obecně nelineární funkce zobrazena 

zpravidla do intervalu (0,1). Nejčastějším případem je zobrazení pomocí tzv. 

sigmoidální funkce: 

𝑦 𝑡 =
1

1 + 𝑒−𝜗∙𝑣(𝑡)
                                                                            (6) 

Tato funkce zobrazuje proměnnou v(t) na interval (0,1). Parametr theta ϑ se nazývá 

parametr strmosti a určuje, jak rychle tato křivka stoupá s rostoucí proměnnou. [16]  

 

3.3. Charakteristiky neuronové sítě 

Funkce jednoho neuronu je natolik jednoduchá, ţe nedokáţe sám o sobě řešit sloţitější 

úlohy, a proto se vytváří celá síť neuronů, které jsou mezi sebou propojeny. Takto vzniklá NS 

má jiţ  schopnost řešit náročné úlohy. Způsob uspořádání jednotlivých neuronů je dán 

architekturou neuronové sítě. 

Architektura (topologie) je určena počtem neuronů a způsobem jejich vzájemného 

propojení. Rozlišujeme vstupní, pracovní (skryté) a výstupní neurony. Vstupní neurony 

odpovídají receptorům, výstupní efektorům a propojené pracovní neurony mezi nimi vytvářejí 

cesty, po kterých se šíří signály (vzruchy). Šíření a zpracování informace při její cestě sítí je 

umoţněno změnou stavů neuronů leţících na této cestě.  

Stav neuronové sítě je dán stavem všech jednotlivých neuronů leţících na této cestě. 

Konfigurace je určena hodnotami synaptických vah všech spojů mezi neurony. [14] 

 

Podle směru, kterým se v neuronové síti šíří signály, můţeme rozdělit neuronové sítě 

do dvou skupin: 

 sítě s dopředným šířením (Feedforward Neural Network) 

 sítě se zpětnou vazbou – rekurentní sítě (Feedback Neural Network) 
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3.4. Vícevrstvá perceptronová síť 

Přestoţe existuje mnoho různých typů NS. Jako příklad je třeba uvést právě tuto síť, 

protoţe je nejznámější, nejrozšířenější a zejména proto, ţe je několikrát pouţita v této práci. 

Základním prvkem vícevrstvé perceptronové sítě - VVPS je neuron, který se nazývá 

percepton. Aktivační funkcí perceptronu je nejčastěji logistická funkce - sigmoida. Je to síť 

s učitelem tj. trénovací vzory musí kromě vstupních hodnot obsahovat i hodnoty' příslušných 

odpovídajících výstupů.[14]  

VVPS se skládá z několika vrstev perceptronů, přičemţ perceptrony jednotlivých 

sousedících vrstev jsou mezi sebou vzájemně propojeny tak, ţe kaţdý perceptron následující 

vrstvy má jako své vstupy výstupy všech perceptronů z předcházející vrstvy (Obr. 7).  

 

Obr. 7  Topologie vícevrstvé perceptronové sítě [8] 

Počty vrstev i počty perceptronů v jednotlivých vrstvách jsou parametrem sítě, které 

závisejí na konkrétní povaze úlohy a v praxi se odhadují na základě praktických zkušeností. K 

tomu, aby síť správně fungovala, musí být vhodně nastaveny váhy sítě. Způsob, jak nastavit 

tyto váhy je předmětem učení sítě. Pro VVPS existuje řada propracovaných metod učení. K 

základní metodě patří metoda zpětného šíření chyby, tzv. backpropagation.  

Tato síť se hodí zejména pro regresní úlohy a predikce, ale lze jí vyuţít i pro klasifikaci.  
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3.5. Podstatné vlastnosti neuronových sítí 

Neuronové sítě vyuţívají distribuované paralelní zpracování informace při 

provádění výpočtů, tzn., ţe ukládání, zpracování a předávání informace probíhá spíše 

prostřednictvím celé neuronové sítě neţ pomocí paměťových míst.  

Znalosti jsou ukládány především prostřednictvím síly vazeb mezi neurony. Vazby 

mezi neurony vedoucí ke „správné odpovědi“ jsou posilovány a naopak vazby vedoucí ke 

„špatné odpovědi“ jsou oslabovány pomocí opakovaného předkládání příkladů popisujících 

daný problém.  

Učení je základní a podstatná vlastnost neuronových sítí. Spočívá v něm hlavní rozdíl 

oproti dosud běţným pouţitím počítačů a pouţitím prostředků na bázi neuronových sítí. 

Hlavní výhodou a zároveň odlišností neuronových sítí od klasických prostředků von 

Neumannovské architektury je právě jejich schopnost učení. Při tvorbě uţivatelských 

programů se dosud veškeré úsilí soustředilo na vytvoření algoritmů, které transformují 

vstupní mnoţinu dat na výstupní.[7]  

Neuronové sítě jiţ tuto náročnou fázi nepotřebují. Jakým způsobem se budou vstupní 

data transformovat na data výstupní, určuje právě fáze učení zaloţená na předkládání vzorů 

(příkladů) popisující řešenou problematiku, tzv. trénovací množina. Odpadá tedy nutnost 

algoritmizace úlohy, která je nahrazena předloţením trénovací mnoţiny neuronové síti a jejím 

učením. V tomto smyslu neuronová síť připomíná inteligenci člověka, jeho schopnost učit se 

z příkladů, dovedností či znalostí, které není schopen řešit algoritmicky pomocí klasických 

počítačů, protoţe chybí analytický popis nebo jejich analýza je příliš sloţitá.[14]  

Důleţité je, ţe neuronové sítě mají schopnost nejen pamatovat si všechny vzorové 

příklady dané trénovací mnoţinou, ale umí zobecňovat jejich zákonitosti a tím řešit i příklady, 

se kterými se síť ještě nesetkala. Tato klíčová schopnost se v terminologii neuronových sítí 

nazývá generalizace. 
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3.6. Pracovní fáze neuronové sítě 

Neuronová síť se v čase vyvíjí, mění se propojení a stav neuronů, adaptují se váhy. 

Způsob, jakým se tyto charakteristiky s časem mění, je určen třemi pracovními fázemi: 

 organizační (změna topologie), 

 adaptivní (změna konfigurace), 

 aktivní (změna stavu). 

Práce umělé neuronové sítě tak probíhá vţdy v jednom ze tří reţimů (případně se 

mohou jednotlivé reţimy časově překrývat). 

3.6.1. Organizační režim 

Organizační dynamika specifikuje architekturu sítě a její případnou změnu. V průběhu 

organizačního reţimu je určen počet neuronů, jejich uspořádání a způsob jejich vzájemného 

propojení. Návrh topologie probíhá zpravidla izolovaně od dalších dvou reţimů a značný vliv 

na ni má navrhovatel sítě. Je stanovena zpravidla heuristicky na základě zkušeností a znalostí 

navrhovatele.[8] 

 Je však třeba se zmínit o tom ţe existují adaptační algoritmy, v nichţ je cílená 

postupná změna geometrie sítě součástí nebo dokonce základem učení sítě. 

3.6.2. Adaptivní režim  

V tomto reţimu dochází k učení sítě. Hlavním cílem tohoto učení je nastavení 

synaptických vah tak, aby v aktivním reţimu prováděla poţadovanou funkci.  

Existují dva typy učení:  

 učení s učitelem,  

 učení bez učitele.  

Při učení s učitelem existuje nějaké vnější kriterium určující, který výstup je správný. 

V síti se nastavují váhy pomocí zpětné vazby podle toho, jak blízko je výstup kritériu. Síti 

jsou vţdy předloţeny vstupy a zároveň i poţadované výstupy - mnoţina těchto vstupně 

výstupních kombinací se nazývá trénovací mnoţina. Vypočítává se rozdíl mezi ţádaným a 

skutečným výstupem. Váhy se nastavují podle algoritmu, který zabezpečuje sniţování chyby 

mezi skutečným a ţádaným výstupem.[7] Mezi metody učení s učitelem patří např. 
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Backpropagation, stochastické učení, genetický algoritmus, učení s korekcí chyby a 

posilované učení.  

Učení bez učitele nemá ţádné vnější kriterium správnosti. Algoritmus učení je 

navrţen tak, ţe hledá ve vstupních datech určité vzorky se společnými vlastnostmi. Síti jsou 

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

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

vstupních kombinací. Mezi metody učení bez učitele patří tzv. Hebbovské učení, diferenciální 

Hebbovské učení, min-max učení a kompetice.[8] 

V adaptivním režimu se tedy na počátku nastaví váhy všech spojů v síti na počáteční 

konfiguraci, např. náhodným způsobem. Poté následuje adaptace, většinou probíhající v 

diskrétních časech (krocích). Cílem adaptace je nalezení takové konfigurace sítě ve váhovém 

prostoru, která by v aktivním reţimu realizovala předepsanou funkci sítě s minimální chybou.  

3.6.3. Aktivní režim  

V aktivním reţimu je neuronová síť pouţívána buď pro realizaci poţadované 

transformační funkce, dochází tedy k vybavování (výpočtu), nebo je vyuţívána jako jeden z 

kroků v adaptivním reţimu, kdy je nutné vypočítat výstup sítě a porovnat jej s poţadovaným 

výstupem.[14] 

V aktivním reţimu tedy síť vytváří reakce na podněty, tzn., provádí transformační 

funkci. Tato funkce je závislá na topologii a konfiguraci sítě, jeţ se v aktivním reţimu 

nemění.   

3.7. Základní aplikační oblasti neuronových sítí 

I kdyţ jsou neuronové technologie velmi perspektivní a otevírají četné aplikační 

moţnosti tam, kde dosavadní informační technologie naráţely na potíţe nebo úplně selhávaly, 

v mnoha praktických případech se upřednostňují přístupy, u nichţ dochází k splynutí 

konvenčních a neuronových technologií.  
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Nicméně existují oblasti, kde tato technologie přináší zcela zásadní výhody. Jsou to 

především úlohy týkající se zpracování neúplných, nepřesných, rozporných a neurčitých 

informací, regresní úlohy, predikce, klasifikační úlohy, rozpoznávání sloţitých signálů a 

obrazů, úlohy optimalizačního charakteru za obtíţných, často časově značně proměnlivých 

podmínek. Jedná se hlavně o řešení problémů, kde není znám jednoznačný algoritmus řešení, 

ale existuje dosti velká mnoţina příkladů, jejichţ řešení je známé. Úlohy tohoto druhu se 

vyskytují v mnoha praktických aplikacích, a to jak v průmyslu a obchodě, tak i v 

bankovnictví, medicíně, dopravě, energetice, meteorologii, zemědělství, v bezpečnostních a 

obranných systémech, ekonomii, ekologii a pochopitelně také v řadě vědeckých disciplín. V 

kaţdé této aplikační sféře přitom umělé neuronové sítě nalézají velmi četná různá dílčí 

pouţití.[7] 

Rozvoj je i patrný v oblasti tvorby softwaru, kdy jsou do známých komerčních 

programů (např. GIS, v expertních systémech) implementovány moduly neuronových sítí, 

které lze vyuţít v mnoha praktických úlohách.[14] 

 

Základní aplikační oblasti neuronových sítí jsou: 

 

a) Predikce.  

Předpovídání výstupní hodnoty jisté veličiny na základě jejího průběhu v 

minulosti. 

b) Rozpoznávání (klasifikace - třídění).  

Rozhodování na základě vstupního vektoru o tom, do které kategorie zařadit 

předmět popsaný tímto vektorem. 

c) Asociace.  

Umělá neuronová síť se učí na bezchybných datech a klasifikuje data 

poškozená. 

d) Filtrace.  

Vyhlazuje průběh vstupního signálu. Cílem filtrace je získání úplného, šumem 

nezatíţeného (nezkresleného) výstupního signálu ze signálu vstupního. 

e) Optimalizace.  

Nalezení optimální hodnoty nějaké proměnné, např. minimalizace délky cesty. 
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Neuronové sítě se ukázaly být vhodné pro modelování takových reálných soustav, 

které se vyznačují značnou sloţitostí a velkou obtíţností matematického popisu. Zvlášť 

vhodné jsou pro „samoučení“ nestrukturovaných dat s vysokým stupněm nelinearity a velkou 

mírou nejistoty.[7] Nabízejí zajímavý alternativní přístup vůči klasickým pracným způsobům 

vyhodnocování statistických dat, jako je regresní analýza. Jsou zároveň schopny postihnout 

mnohem sloţitější vztahy neţ tyto metody. 

Naopak neuronové sítě nejsou vhodné pro přesné výpočty, pro zpracování 

numerických úloh, zejména pak úloh rozsáhlejších.  

Nejčastější námitky proti neuronovým sítím vycházejí z nesrozumitelného způsobu, 

jímţ reprezentují znalosti v nich uloţené. V rozsáhlých maticích vah jsou nalezené zákonitosti 

uloţeny tak distribuovaným způsobem, ţe do nich „není vidět“. Další nevýhodou 

neuronových sítí je nejistota, zda se podaří ţádaných výsledků dosáhnout, a také skutečnost, 

ţe není moţné předem odhadnout velikost chyby, která je závislá na parametrech sítě a na 

trénovací mnoţině. 

Vhodnost pouţití neuronových sítí v jakékoliv oblasti je třeba ověřit experimentálně a 

pokusit se nalezením optimálních parametrů cestou experimentu, zkušenosti a intuice 

dosáhnout co nejlepších výsledků. O to se taky bude snaţit právě tato práce. 
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3.8. Predikce pomocí neuronové sítě 

Předpovídání (predikce) je vytváření tvrzení o něčem, co bude, většinou na základě 

informací z minulosti a ze současnosti.[9] S řešením tohoto problému se setkáváme denně. 

Předpovídá se počasí, úroda, spotřeba energie, pohyb měn a akcií, zemětřesení a mnoho 

jiných věcí.  

V technice často můţeme předpovídané parametry systému popsat pomocí rovnic, 

předpovídání se tak omezuje pouze na výpočet takovýchto rovnic. V praxi však naráţíme na 

problémy, u nichţ by takový popis byl příliš sloţitý, ne-li nemoţný. Navíc řešení takovouto 

metodou by bylo velmi náročné časově, ve většině případů bychom na řešení čekali déle, neţ 

by uplynul čas k predikovanému jevu.  

Lze pouţívat různé aproximace, např. pomocí regrese závislosti predikovaného jevu 

na okolnostech, kterou pak extrapolujeme do budoucnosti. Nalezení těchto aproximací však 

můţe být časově a jinak velmi náročné. Tento přístup představuje vytváření modelu 

predikovaného jevu.  

 K předpovídání lze s různými úspěchy pouţít umělé neuronové sítě. Jejich výhoda 

spočívá v automatickém naučení závislostí pouze z naměřených dat bez nutnosti doplňování 

dalších informací (jako například charakteru závislosti u regrese). Neuronovou síť 

natrénujeme na data z minulosti s nadějí, ţe objeví skryté závislosti a bude schopna jich 

vyuţít pro předpovídání do budoucnosti.[9] Neuronová síť nepředstavuje přesně daný model, 

slouţí spíše jako černá skříňka, která je schopna se něco naučit. 

Neuronové sítě mají při predikci výhodu v tom, ţe jsou schopny učit se na příkladech 

a po naučení jsou schopny vystihnout skryté i silně nelineární závislosti a to i za přítomnosti 

šumu v trénovací mnoţině. Nevýhoda spočívá v tom, ţe se mohou naučit závislost platnou 

pouze v určitém období. Chybu předpovědi zpravidla nelze dopředu odhadnout. 
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3.9. Určování míry nepřesnosti neuronového modelu 

Míru nepřesnosti mezi predikovanou hodnotou výstupu neuronové sítě a skutečnou 

hodnotou výstupu objektu vyjadřuje predikční chyba. V technických aplikacích se chyba 

převáţně vyjadřuje následujícími vztahy: 

Součet čtverců reziduí – SSE (Sum of Squared Error) 

𝑆𝑆𝐸 =  (𝑦𝑖 − 𝑜𝑖)
2

𝑛

𝑖=0

                                                                   (6) 

Střední kvadratická chyba – RMS (Root Mean Squared) 

𝑅𝑀𝑆 =  
 (𝑦𝑖 − 𝑜𝑖)

2𝑛
𝑖=0

𝑛 − 1
                                                            (7) 

Relativní kvadratická chyba – REL_RMS 

 

𝑅𝐸𝐿_𝑅𝑀𝑆 =  
  𝑦𝑖 − 𝑜𝑖 

2𝑛
𝑖=0

 𝑦𝑖
2𝑛

𝑖=0

                                                 (8) 

Index determinace - 𝑅2 

𝑅2 = 1 −

 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1
𝑛

 (𝑜𝑖 − 𝑜𝑖 )2𝑛
𝑖=1

𝑛

                                                          (9) 

kde  n  je počet vzorů trénovací nebo testovací mnoţiny 

 yi  - predikované hodnoty výstupu neuronové sítě 

 oi  - skutečné hodnoty výstupu objektu [14] 
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4. Analýza a zpracování naměřených dat 

Data, která budou v této práci vyuţita, byla uvedena v habilitační práci Ing. Soňi 

Rusnákové PhD [5]. Práce se zabývala diagnostikou materiálových vlastností kompozitů, byl 

zkoumán vliv tloušťky, zkosení a zaoblení na pevnostní charakteristiky sklolaminátové desky. 

Při měření byla pouţívána metoda elektronické spektrální interferometrie ESPI.  

4.1. Základní popis metody ESPI 

Tato metoda je zaloţena na tom, ţe vlivem vibračního zatíţení vzorku, vyvolaném 

širokopásmovým reproduktorem, dochází k deformaci vzorku charakterizovaným vzniklými 

vidy. Coţ jsou určité charakteristické obrazce např. tvaru X jako na Obr. 8. 

 

Obr. 8  Schéma aparatury pro ESPI měření [5] 

Zdrojem monochromatického koherentního světla je He-Ne laser ze kterého je pomocí 

2 zrcadel a čočky vedený paprsek do optické hlavy. Z optické hlavy vychází rozptýlený 

svazek dopadající na pozorovaný objekt – laminátovou desku a zrcadlo. Svazek paprsků 

odráţející se od objektu vytváří objektovou vlnu a paprsky odráţející se od zrcadla tvoří 

referenční vlnu. Objektová i referenční vlna jsou vedené do optické hlavy, ve které jsou 
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fokusované do středu clonky CCD – kamery, kde interferují a vytváří na snímačích kamery 

obraz, který se zpracuje a uloţí do paměti počítače.[5] 

 Základním výstupem výzkumu kompozitních materiálů pomocí metody ESPI je tedy 

získání vlastních obrazců (vidů) vzorků z kompozitních materiálů a k nim odpovídající 

hodnoty rezonančních frekvencí. 

Ke kaţdému vzorku materiálu byl získán soubor hlavních rezonančních vidů.  

Kaţdému rezonančnímu vidu samozřejmě přísluší odpovídající rezonanční frekvence, při 

které bylo vidu dosáhnuto. Právě tato rezonanční frekvence se stává směrodatným 

parametrem pro následné získání výsledků při vyhodnocování vlastností vzorků. Tato metoda 

umoţňuje testovat vibrační charakteristiky, zjišťovat defekty kompozitů a určovat elastické 

moduly. 

4.2. Popis vzorků 

Jako zkoumaný objekt byly pouţity 3 typy čtvercových desek, u kterých se zjišťovala 

frekvence, při které bylo dosaţeno vidů: 

 

a) Vliv tloušťky – h 

K tomuto měření byly pouţity 4 vzorky s různou tloušťkou viz. Obr. 9. 

 

Obr. 9  Vzorek při měření vlivu tloušťky [5] 

 

Tab. 1  Tloušťky vzorků 

Číslo 

vzorku 

Tloušťka h 

[mm] 

1 0,8 

2 1,05 

3 1,35 

4 1,65 
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b) Vliv zaoblení hran – r 

Při tomto měření byly pouţity vzorky s různým zaoblením rohů. Přičemţ při 

poloměru r = 0 mm se jedná o čtvercovou desku a při r = 87,5 mm o desku kruhovou. 

 

Obr. 10 Vzorek při měření vlivu zaoblení [5] 

 

 

c) Vliv zkosení hran – c 

U tohoto měření byly pouţity vzorky s různým zkosením rohů.  

 

Obr. 11 Vzorek při měření vlivu zkosení [5] 

 

 

Tab. 2  Zaoblení vzorků 

Číslo 

vzorku 

Zaobleni-r 

[mm] 

1 0 

2 10 

3 20 

4 30 

5 40 

6 50 

7 60 

8 70 

9 87,5 

 

 

Tab. 3  Zkosení vzorků 

Číslo 

vzorku 

Zkosení-c 

[mm] 

1 0 

2 10 

3 20 

4 30 

5 40 

6 50 

7 60 

8 70 

9 87,5 
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Desky byly vyrobeny z prepragu M34 (epoxid/sklo). Přesné sloţení tohoto materiálu 

je dostupné na www.hexcel.com [10]. Slovo prepreg je zkrácený název pro 

preimpregnovanou vyztuţující tkaninu. Základním materiálem je tedy tkanina, která je 

poloţena na ochranné fólii a přesycena epoxidovou pryskyřicí. Tyto pryskyřice mají 

v závislosti na chemickém sloţení a pouţité výztuţi nejširší rozsah vlastností a patří tedy mezi 

nejvšestrannější plasty pro konstrukční pouţití.  

Výhodou prepragu je pak především rovnoměrné nasycení materiálu pryskyřicí. 

Zkoumaný preprag měl hustotu  = 1665 kg/m
3
 modul pruţnosti E = 21 GPa a Poissonovo 

číslo μ = 0,13.[5]  

 

4.3. Naměřená data 

K uvedeným vzorkům byly k dispozici 3 skupiny vstupních dat, které byly naměřeny 

metodou ESPI. Data obsahují frekvence výskytu jednotlivých vidů pro kaţdý případ. Tyto 

frekvence jsou popsány v následujících tabulkách:  

Tab. 4  Vliv tloušťky na rezonanční frekvence 

 

Tab. 5  Vliv zaoblení na rezonanční frekvence 

 

http://www.hexcel.com/
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Tab. 6  Vliv zkosení na rezonanční frekvence 

 

V dodaných datech [5] bohuţel chybí některé frekvence vidů pro vzorky, které nebyly 

změřeny. Proto jsou tyto buňky prázdné. Celkově je počet případů pro trénování neuronové 

sítě značně malý a proto berme tuto práci spíše jako základ pro budoucí zpřesňování. 

5. Analytický software STATISTICA 

Pro vytvoření a testování neuronové sítě bude pouţit program STATISTICA, coţ je 

nástroj pro statistickou analýzu dat. Aplikace je určena především pro podporu strategického a 

výkonného řízení ekonomiky a financí podniku, kvality rizik, vztahů se zákazníky apod. 

 

Obr. 12 Modul pro neuronové sítě 
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 STATISTICA nabízí celou řadu progresivních analytických metod, mezi nimiţ je také 

modul pro neuronové sítě. Tento modul obsahuje i Automatický vyhledávač sítě, který 

provede uţivatele krok po kroku postupem pro vytvoření skupiny rozdílných sítí. Mezi 

podporované sítě patří všechny nejzámější druhy: 

 Vícevrstvé perceptrony (dopředné sítě) 

 Síť s radiálovou funkční bazí (Radial Basis Function Networks) 

 Kohonenova samoorganizující se síť (Kohonen Self-Organizing Feature Maps) 

 Pravděpodobnostní (Bayesovské) neuronové sítě 

 Neuronové sítě zobecněné regrese 

 Lineární modelování [13] 

 Následně umoţňuje pomoct s výběrem nejvhodnější sítě s nejlepším výkonem (coţ je 

úloha, která by jinak vyţadovala zdlouhavý postup metodou "pokusů a omylů" při solidních 

znalostech základní teorie). Navrţené sítě jsou posléze natrénovány pomocí trénovacích 

algoritmů a roztřízeny podle chybových funkcí, které umoţňují interpretaci dosaţených 

výsledků.  

STATISTICA je tedy schopna na základě roztříděných vstupních dat sestavit modely 

neuronových sítí a následně pomoct uţivateli s výběrem té nejvhodnější pro daný účel.  

Další důleţitou vlastností, je možnost vygenerování  C/C++ kódu plně natrénované 

sítě. 

5.1. Vytváření umělé neuronové sítě v programu STATISTICA 

Před spuštěním modulu pro neuronové sítě je nejprve třeba načíst do prostředí 

STATISTICA data, se kterými budeme dále pracovat. Teprve poté je moţné z hlavní lišty 

otevřít nabídku Statistica a vybrat modul Neuronové sítě. Otevře se úvodní dialog (Obr. 13).  

V levém horním rámečku Typ úlohy se vybírá typ úlohy, kterou budeme řešit. Po 

výběru úlohy se tlačítkem Proměnné definuje, které proměnné budou vstupní (nezávislé), 

výstupní (závislé), případně lze upřesnit rozdělení dostupných dat na trénovací, validační, 

testovací a ignorovanou mnoţinu dat. Pokud toto rozdělení neupřesníme, dojde k němu 

automaticky v poměru 2:1:1.[13] 
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Obr. 13 Obsluha programu Statistica NS 

Po zadání dat, specifikování vstupů a výstupů a po případném rozdělení dat do 

jednotlivých mnoţin je moţné v rámečku zvolit analýzu spustit buď Průvodce řešením (PŘ) 

nebo sofistikovanější Vlastní návrh sítě (VNS). Pro většinu aplikací je PŘ plně dostačující. 

V okénku Zvolit analýzu je kromě VNS a PŘ moţné spustit uţ naučenou síť (Spustit 

existující model), převést NS na zdrojový kód C++ (Generátor kódu), apod. 

5.1.1 Průvodce řešením (PŘ) 

Základní okno PŘ, na Obr. 14, má řadu záloţek, které specifikují, jakého typu budou 

NS, kolik jich bude, jaké budou mít počty neuronů, jak bude hodnocena jejich kvalita apod.  

 

Obr. 14 Průvodce řešením návrhu NS 
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Hlavní je záloţka Základ, kde v rámečku Čas optimalizace volíme, kolik sítí se bude 

vytvářet. Ne všechny takto vytvořené sítě jsou dobré, a proto se z nich vybírají jen nejlepší. 

Počet nejlepších NS, které se uchovají, je specifikován v okénku Ponechat sítí.[13] 

 

Obr. 15 Okno s výsledky NS 

Po skončení učení sítě se zobrazí okno Výsledky (Obr. 15), ve kterém jsou zobrazeny 

všechny naučené sítě a ze kterého je dále moţno získat různými volbami další informace o 

naučené síti a zjistit chování NS. Při kliknutím na tlačítko Předpovědi se zobrazí tabulka 

(Obr. 16) se všemi původními daty představujícími správný výstup v 1. sloupci a 

s predikovanými hodnotami výstupů NS v dalších sloupcích. 

 

Obr. 16 Tabulka s predikovanými hodnotami NS 

Vytvořenou síť se dá potom uloţit do souboru .snn (Statistica Neural Network) nebo 

převést na zdrojový kód C++ pomocí generátoru kódu.  
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6. Návrh a ověření funkčnosti modelu neuronové sítě 

6.1. Požadavky na funkci neuronové sítě  

Navrhované neuronové sítě by měly předpovídat frekvenci výskytu vidu na základě: 

a) Tloušťky - h 

b) Zaoblení hran - r 

c) Zkosení hran - c 

Vstupem do neuronové sítě tedy bude jedna z těchto proměnných a typ vidu, který 

budeme chtít předpovídat. 

6.2. Zpracování vstupních dat  

Data bylo nejprve třeba uspořádat a převést do formátu, se kterým dokáţe pracovat 

program STATISTICA, v tomto případě byl zvolen formát XLS.  

Tato data nebylo třeba normalizovat, jelikoţ program obsahuje automatické škálování 

dat pro vstup i výstup a je zde i automatický záznam jmenovitých hodnot proměnných (např. 

pohlaví = {muţ, ţena}). 

Data, která máme k dispozici, se často rozdělují na trénovací mnoţinu a testovací 

mnoţinu. Trénovací mnoţina je posloupnost, kterou předkládáme síti, a dle které síť 

upravujeme. Testovací mnoţina se pak pouţívá na test naučenosti sítě pro hodnoty v 

budoucnosti, které síť během učení "neviděla". V tomto případě si STATISTICA sama zvolí, 

jaká data pouţije pro trénovací a jaká pro testovací mnoţinu. 

6.3. Predikce na základě vlivu tloušťky  

Umělá neuronová síť a následně program by měly předpovídat frekvenci výskytu vidu 

na základě tloušťky vzorku. Vstupem pro neuronovou síť tedy bude tloušťka vzorku 

v milimetrech a typ předpovídaného vidu jako kategorická proměna. Z tabulky Tab. 7 je vidět 

jak vypadala mnoţina dat pro návrh této sítě. 
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Tab. 7 Vstupní data 

Tloušťka 

[mm]   

Typ 

vidu 

Frekvence 

[Hz]  

0,8 Vid 1 61 

1,05 Vid 1 78 

1,35 Vid 1 93 

1,65 Vid 1 112 

0,8 Vid 2 138 

1,05 Vid 2 187 

1,35 Vid 2 228 

1,65 Vid 2 293 

0,8 Vid 3 179 

1,05 Vid 3 248 

1,35 Vid 3 309 

1,65 Vid 3 378 

0,8 Vid 4 374 

1,05 Vid 4 522 

1,35 Vid 4 663 

1,65 Vid 4 800 

0,8 Vid 5 432 

1,05 Vid 5 620 

1,35 Vid 5 758 

1,65 Vid 5 919 

0,8 Vid 6 498 

1,05 Vid 6 694 

1,35 Vid 6 861 

1,65 Vid 6 1058 

1,05 Vid 7 795 

1,35 Vid 7 983 

1,65 Vid 7 1200 

  

6.3.1. Návrh sítě 

Program STATISTICA po předloţení těchto dat vygeneroval několik typů sítí 

s odlišnou topologií a nastavením synaptických vah. Důleţitým krokem tedy bylo vybrat 

konkrétní síť. K tomu byly vyuţity vztahy 7,8 a 9 uvedené v kapitole 3.9. 

Podle výše uvedených statistických prostředků jsem jako nejvhodnější síť vybral 

třívrstvou perceptronovou síť   8-3-1. Její topologii můţete vidět na Obr. 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty frekvence předpovídané touto neuronovou 

sítí jsou uvedeny v Tab. 8. 

 

  

 

Obr. 17 Topologie sítě při predikci vlivu tloušťky 
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6.3.3. Získaná data 

V Tab. 8 jsou uvedena vstupní data pouţita pro vytvoření neuronové sítě a k nim 

odpovídající hodnoty predikované neuronovou sítí. Následně byla zjištěna jejich Střední 

kvadratickou chyba a Index determinace vůči vstupním hodnotám. 

Tab. 8  Tabulka získaných dat 

               Vstupní data          Neuronová síť 

Tloušťka 

[mm] 

Typ 

vidu 
Frekvence 

[Hz] 
Frekvence 

[Hz] 
Rezidua  

0,8 Vid 1 61 59,7 1,34 

1,05 Vid 1 78 77,1 0,90 

1,35 Vid 1 93 93,9 -0,87 

1,65 Vid 1 112 108,4 3,56 

0,8 Vid 2 138 134,7 3,32 

1,05 Vid 2 187 187,7 -0,69 

1,35 Vid 2 228 240,3 -12,34 

1,65 Vid 2 293 285,5 7,46 

0,8 Vid 3 179 163,0 15,98 

1,05 Vid 3 248 240,9 7,06 

1,35 Vid 3 309 318,7 -9,72 

1,65 Vid 3 378 384,2 -6,15 

0,8 Vid 4 374 373,0 1,01 

1,05 Vid 4 522 515,9 6,09 

1,35 Vid 4 663 667,4 -4,45 

1,65 Vid 4 800 795,6 4,40 

0,8 Vid 5 432 465,6 -33,55 

1,05 Vid 5 620 611,4 8,58 

1,35 Vid 5 758 765,9 -7,88 

1,65 Vid 5 919 897,1 21,91 

0,8 Vid 6 498 496,6 1,37 

1,05 Vid 6 694 673,1 20,91 

1,35 Vid 6 861 873,4 -12,37 

1,65 Vid 6 1058 1051,3 6,71 

1,05 Vid 7 795 800,4 -5,36 

1,35 Vid 7 983 971,9 11,09 

1,65 Vid 7 1200 1160,3 39,71 
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Tab. 9  Predikční chyba při predikci vlivu tloušťky 

 
Neuronová síť 

Součet čtverců reziduí - SSE 4856,958 

Střední kvadratická chyba – RMS  13,668 

Relativní kvadratická chyba REL_RMS 0,0226 

Index determinace - R2 0,998345 
 

 

Obr. 18 Graf porovnává vstupní frekvenci získanou měřením s výstupem neuronové sítě 

 

I přes malé mnoţství případů, byla úspěšnost predikce vytvořené neuronové sítě velmi 

dobrá. Je to dáno především značnou linearitou průběhu frekvencí jednotlivých vidů u této 

skupiny dat. 
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6.4. Predikce na základě vlivu zaoblení 

Umělá neuronová síť bude předpovídat frekvenci výskytu vidu na základě zaoblení 

hran vzorku. Vstupem pro neuronovou síť tedy bude poloměr zaoblení hran vzorku 

v milimetrech a typ předpovídaného vidu jako kategorická proměna. V levé části Tab. 10 je 

vidět, jak vypadala mnoţina dat pro návrh této sítě. 

6.4.1. Návrh sítě 

V tomto případě byla ze skupiny sítí navrţené programem STASTISTICA vybrána 

třívrstvá perceptronová síť 10-7-1 (Obr. 19).  

 

Obr. 19 Topologie sítě při predikci vlivu zaoblení hran 
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6.4.2. Získaná data 

Data, získaná prostřednictvím uvedené sítě byla opět vloţena do Tab. 10 a byla 

zjištěna jejich predikční chyba sítě. 

Tab. 10 Tabulka získaných dat 

               Vstupní data        Neuronová síť 
 

               Vstupní data        Neuronová síť 

Zaoblení 
[mm]   

Typ 
vidu 

Frekvence 
[Hz]  

Frekvence 
[Hz] 

Rezidua  

 

Zaoblení 
[mm]   

Typ 
vidu 

Frekvence 
[Hz]  

Frekvence 
[Hz] 

Rezidua  

0 Vid 1 69 69,1 -0,05 
 

0 Vid 5 560 553,8 6,19 

10 Vid 1 69 69,0 0,03 
 

10 Vid 5 555 559,6 -4,63 

20 Vid 1 71 70,5 0,46 
 

20 Vid 5 563 563,0 -0,05 

30 Vid 1 75 73,5 1,49 
 

30 Vid 5 565 564,1 0,88 

40 Vid 1 77 77,6 -0,56 
 

40 Vid 5 563 563,2 -0,17 

50 Vid 1 82 82,4 -0,36 
 

50 Vid 5 562 560,7 1,27 

60 Vid 1 87 87,6 -0,62 
 

0 Vid 6 640 638,4 1,61 

70 Vid 1 93 93,1 -0,12 
 

10 Vid 6 649 643,7 5,35 

87,5 Vid 1 103 103,0 -0,03 
 

20 Vid 6 647 648,6 -1,56 

0 Vid 2 79 78,8 0,21 
 

30 Vid 6 653 653,1 -0,14 

10 Vid 2 78 79,6 -1,62 
 

40 Vid 6 658 657,5 0,48 

20 Vid 2 83 81,4 1,56 
 

50 Vid 6 660 661,9 -1,89 

30 Vid 2 86 84,0 2,00 
 

60 Vid 6 674 666,5 7,52 

40 Vid 2 87 87,1 -0,08 
 

0 Vid 7 742 742,9 -0,94 

50 Vid 2 90 90,5 -0,45 
 

10 Vid 7 741 740,1 0,94 

60 Vid 2 93 94,0 -0,99 
 

20 Vid 7 748 742,8 5,25 

70 Vid 2 98 97,6 0,39 
 

30 Vid 7 755 751,4 3,56 

0 Vid 3 156 155,6 0,41 
 

40 Vid 7 763 766,0 -2,99 

10 Vid 3 153 154,4 -1,40 
 

50 Vid 7 783 785,7 -2,71 

20 Vid 3 154 154,0 -0,01 
 

60 Vid 7 812 809,5 2,45 

30 Vid 3 155 154,3 0,73 
 

70 Vid 7 839 836,2 2,80 

40 Vid 3 156 155,0 0,98 
 

0 Vid 8 837 837,7 -0,71 

50 Vid 3 157 156,1 0,87 
 

10 Vid 8 867 870,4 -3,35 

60 Vid 3 156 157,5 -1,54 
 

20 Vid 8 933 925,4 7,58 

70 Vid 3 160 159,2 0,78 
 

30 Vid 8 1003 999,5 3,49 

87,5 Vid 3 163 163,0 0,01 
 

40 Vid 8 1083 1088,1 -5,11 

0 Vid 4 264 258,6 5,39 
 

50 Vid 8 1187 1186,1 0,85 

10 Vid 4 265 263,4 1,56 
 

60 Vid 8 1288 1288,6 -0,59 

20 Vid 4 277 276,2 0,77 
 

70 Vid 8 1392 1390,9 1,10 

30 Vid 4 292 296,2 -4,19 
 

0 Vid 9 1816 1811,7 4,34 

40 Vid 4 324 321,9 2,06 
 

10 Vid 9 1816 1820,9 -4,89 

50 Vid 4 350 351,8 -1,82 
 

20 Vid 9 1840 1843,0 -2,97 

60 Vid 4 390 384,1 5,91 
 

30 Vid 9 1875 1875,0 -0,05 

70 Vid 4 415 417,2 -2,20 
 

40 Vid 9 1919 1913,8 5,18 

87,5 Vid 4 473 473,6 -0,61 
 

50 Vid 9 1958 1956,0 1,98 

      
60 Vid 9 1999 1998,7 0,26 

      
70 Vid 9 2038 2039,7 -1,70 

      
87,5 Vid 9 2103 2102,6 0,36 
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Tab. 11 Predikční chyba při predikci vlivu zaoblení hran 

 
Neuronová síť 

Součet čtverců reziduí - SSE 541,724 

Střední kvadratická chyba – RMS  2,743 

Relativní kvadratická chyba REL_RMS 0,0031 

Index determinace - R2 0,999979 

 

 

Obr. 20 Graf porovnává vstupní frekvenci získanou měřením s výstupem neuronové sítě 

  

Jak je vidět z přiloţeného grafu a Tab. 11 predikční chyba této sítě byla velmi malá, a 

proto se praktické vyuţití této sítě jeví jako velmi nadějné. 

Je samozřejmě ţádoucí síť nadále zpřesňovat získáním většího mnoţství trénovacích 

dat. 
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6.5. Predikce na základě vlivu zkosení 

Tato neuronová síť bude předpovídat frekvenci výskytu vidu na základě zkosení hran 

vzorku. Vstupem pro neuronovou síť tedy bude poloměr zaoblení hran vzorku v milimetrech 

a typ předpovídaného vidu jako kategorická proměna. V levé části Tab. 12 je vidět, jak 

vypadala mnoţina dat pro návrh této sítě. 

6.5.1. Návrh sítě 

V tomto případě byla ze skupiny neuronových sítí vytvořené programem 

STASTISTICA vybrána třívrstvá perceptronovoá síť 9-3-1 (Obr. 21).  

 

Obr. 21 Topologie sítě při predikci vlivu zkosení hran 
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6.5.2. Získaná data 

Data, získaná prostřednictvím této neuronové jsou uvedena v Tab. 12 z nich potom 

vychází predikční chyba zapsaná v Tab. 13.  

Tab. 12 Tabulka získaných dat 

             Vstupní data         Neuronová síť 

 
             Vstupní data        Neuronová síť 

Zkosení 
[mm]   

Typ 
vidu 

Frekvence 
[Hz]  

Frekvence 
[Hz] 

Rezidua  

 

Zkosení 
[mm]   

Typ 
vidu 

Frekvence 
[Hz]  

Frekvence 
[Hz] 

Rezidua  

0 Vid 1 62 84 -22,39 

 
0 Vid 5 522 478 44,32 

30 Vid 1 70 73 -3,25 

 
10 Vid 5 526 477 49,13 

40 Vid 1 77 77 -0,19 

 
20 Vid 5 523 484 38,86 

50 Vid 1 91 86 5,21 

 
30 Vid 5 521 501 20,48 

60 Vid 1 105 100 5,27 

 
40 Vid 5 514 527 -13,14 

87,5 Vid 1 180 173 7,28 

 
0 Vid 6 620 558 62,45 

0 Vid 2 78 109 -31,46 

 
10 Vid 6 621 571 50,15 

10 Vid 2 80 99 -18,84 

 
20 Vid 6 619 594 24,51 

20 Vid 2 82 91 -9,40 

 
30 Vid 6 617 630 -12,69 

30 Vid 2 84 87 -3,46 

 
40 Vid 6 620 678 -57,77 

40 Vid 2 89 87 1,59 

 
0 Vid 7 694 647 47,43 

50 Vid 2 96 92 4,25 

 
10 Vid 7 694 660 33,67 

60 Vid 2 100 101 -1,05 

 
20 Vid 7 696 685 11,35 

70 Vid 2 112 116 -4,02 

 
30 Vid 7 708 721 -12,76 

87,5 Vid 2 146 159 -12,52 

 
40 Vid 7 736 770 -33,88 

0 Vid 3 133 158 -25,07 

 
50 Vid 7 776 833 -57,08 

10 Vid 3 131 144 -12,73 

 
87,5 Vid 7 1192 1198 -5,99 

20 Vid 3 131 133 -1,67 

 
0 Vid 8 1688 1668 20,17 

30 Vid 3 130 125 4,81 

 
10 Vid 8 1713 1736 -23,05 

40 Vid 3 130 122 8,34 

 
20 Vid 8 1726 1791 -64,55 

50 Vid 3 132 123 9,48 

 
30 Vid 8 1798 1830 -31,65 

60 Vid 3 133 128 4,67 

 
40 Vid 8 1858 1854 3,54 

70 Vid 3 139 140 -0,76 

 
50 Vid 8 1878 1868 9,88 

87,5 Vid 3 170 176 -5,75 

      0 Vid 4 248 318 -69,55 

      10 Vid 4 259 315 -56,27 

      20 Vid 4 277 319 -42,31 

      30 Vid 4 313 330 -17,49 

      40 Vid 4 369 350 19,24 

      50 Vid 4 450 378 71,77 

      60 Vid 4 480 417 62,83 

      70 Vid 4 493 468 25,04 

      87,5 Vid 4 579 590 -10,77 
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Tab. 13 Predikční chyba při predikci vlivu zkosení hran 

 
Neuronová síť 

Součet čtverců reziduí - SSE 54930,4 

Střední kvadratická chyba – RMS  31,6 

Relativní kvadratická chyba REL_RMS 0,04387 

Index determinace - R2 0,996249 

 

Obr. 22 Graf porovnává vstupní frekvenci získanou měřením s výstupem neuronové sítě 

U této skupiny dat se projevil nedostatek případů pro natrénování neuronové sítě. To 

mělo za následek odchylky při predikci hodnot, coţ dokládají především údaje v Tab. 12 a 

Tab. 13. 

Během návrhu sítě bylo navíc nutné odebrat ze vstupní mnoţiny případy zkosení 60 a 

87,5 mm pro Vid 5 jelikoţ způsobovaly velké odchylky při predikci. Pro správnou predikci 

hodnot u tohoto vidu by tedy bylo nutné naměřit více případů v rozsahu zkosení od 50 do 87,5 

mm, kde dochází k náhlému skoku měřených hodnot. To je ostatně ţádoucí také pro ostatní 

vidy v této skupině dat. 

Jinak ale tato síť podává poměrně dobré výsledky a v případě doměření výše 

uvedených dat by se dalo uvaţovat o jejím praktickém vyuţití. 
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6.6. Tvorba programu 

Program STATISTICA Neuronové sítě obsahuje modul, který dokáţe vytvořit zdrojový 

kód pro sestavení neuronové sítě (v C nebo C++ jazyce), který lze následně zkompilovat do 

vlastního programu. V rámci této práce byl modul vyzkoušen a jeho prostřednictvím byl 

vygenerován kód všech výše uvedených neuronových sítí. Následně byl tento kód upraven a 

zkompilován pomocí vývojového prostředí Microsoft Visual C++ do jednoduchého 

programu.  

Tento program funguje tak, ţe po zadání vstupů, např. tloušťky a čísla vidu, nám 

program předpoví frekvenci, při které by se měl poţadovaný vid objevit. 

 

Obr. 23 Jednoduchý program pro predikci frekvence výskytu vidu na základě tloušťky 

Modul pro vygenerování zdrojového kódu je určen programátorům pro převedení 

nalezených řešení do svých aplikací. Pro dodrţení licenčních podmínek je ale nutné před 

distribucí programů, obsahujících kód generovaný tímto modulem, oznámit tuto skutečnost 

společnosti StatSoft Inc. 
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6.7. Zhodnocení sítí 

Navrţené sítě se hodnotily především pomocí ukazatelů vyjadřujících predikční 

chybu, ty jsou uvedené v předchozích kapitolách pro kaţdou navrţenou síť. 

Při predikci na základě tloušťky byla predikční chyba neuronové sítě poměrně nízká, 

index determinace uveden v Tab. 9 byl 0,998345, a to navzdory malému mnoţství případů 

v trénovací mnoţině. Napomohla tomu zejména značná linearita průběhů frekvencí 

jednotlivých vidů u této skupiny dat. 

Při predikci na základě zaoblení byly výsledky neuronové sítě velmi dobré, coţ 

dokládá i její index determinace z Tab. 11, který je 0,999979. Tato síť se tedy zdá být 

prakticky pouţitelná. 

U predikce na základě zkosení vzorku nastal problém s nedostatkem případů, coţ se 

projevilo na predikčních schopnostech neuronové sítě. Ukazatele predikční chyby jako index 

determinace z Tab. 13, který je 0,996249, se sice nezdají špatné, přesto je patrné, zejména 

s hodnot reziduí v Tab. 12, ţe v případě praktického vyuţití bude třeba dodat další data, která 

by pomohla tuto síť zpřesnit. 

Přestoţe úspěšnost predikce se u kaţdé navrţené sítě lišila, celkově se dá říct, ţe byla 

jejich chyba při predikci přijatelná a vyuţití těchto modelů neuronových sítí v oblasti návrhu 

sklolaminátových konstrukčních prvků se jeví jako perspektivní.  V blízké době by mělo 

rovněţ dojít k doplnění naměřených údajů o další data, čímţ dojde k dalšímu zpřesnění 

výsledků. 
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7. Závěr 

Cílem práce bylo prozkoumat moţnosti vyuţití neuronových sítí pro predikci vlivu 

geometrických faktorů při výrobě laminátů a navrţení vhodného neuronového modelu pro 

tento účel pomocí programu STATISTICA. 

První části práce byla věnována materiálovým vlastnostem sklolaminátových 

kompozitů, historií a způsoby jejich vyuţití. Následuje rozbor problematiky neuronových sítí 

a způsobů jejich vyuţití k predikci. 

Ve druhé části byla provedena analýza naměřených dat, následně byly navrţeny a 

ověřeny modely neuronových sítí pro kaţdou skupinu dat. Mnoţství pouţitelných případů a 

jejich průběh se u kaţdé skupiny značně lišil, proto mají neuronové sítě různou velikost 

predikční chyby.   

Přestoţe experimentálních údajů byl relativně malý počet, jeví se vyuţití 

neuronových sítí v této oblasti jako perspektivní. V blízké době se předpokládá doplnění 

naměřených údajů o další data a zpřesnění výše navrţených modelů. Pouţití těchto modelů 

pro predikci umoţní ušetření času a finančních prostředků při vývoji a výrobě kompozitních 

materiálů jako konstrukčních prvků strojů coţ bude přínosné při optimalizaci tvaru dílů a 

jejich tloušťky z pohledu uţitných vlastností.  
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