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 ANOTACE 
 
Zimný, O. Využití umělých neuronových sítí v metalurgii. Disertační práce, Ostrava: 
VŠB – TU Ostrava, 2010, 86 stran. 
 

Tato disertační práce se zabývá využitím umělých neuronových sítí při 

chemickém příhřevu na integrovaném zařízení sekundární metalurgie. V současnosti se 

výsledná teplota oceli predikuje na základě stanovených tabulkových hodnot. Cílem 

práce je tedy vytvoření modelu umělé neuronové sítě, který by umožňoval zpřesnění 

předpokládané hodnoty teploty oceli po chemickém příhřevu a zmenšení nepřesnosti 

mezi hodnotou teploty oceli očekávanou a skutečnou. Výslednou teplotu oceli lze také 

predikovat pomocí modelů vytvořených na základě regresní analýzy. Část této práce 

tedy obsahuje i porovnání výsledků modelů vytvořených pomocí regresní analýzy 

s výsledky modelů umělých neuronových sítí.   

 
Klí čová slova: umělé neuronové sítě, regresní analýza, model, metalurgie   
 
 

ANNOTATION 
 

Zimný, O., The use of artificial neural networks in metallurgy. Dissertation thesis, 
Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2010, 86 pages. 
 

The dissertation thesis deals with the use of artificial neural networks during 

chemical heating on the secondary metallurgy integrated system. Recently the final 

temperature of steel has been predicted and based on specifically defined table values. 

The thesis aims to create the model of artificial neural network, which should enable 

both to specify the presupposed temperature of steel after chemical heating and reduce 

imprecision between the expected and real steel temperature. The final temperature of 

steel can also be predicted with the help of models based on regression analysis. Thus 

the part of this thesis includes the comparison of the results of two models that have 

arisen due to regression analysis and artificial neural networks. 

 

Keywords: artificial neural networks, regression analysis, model, metallurgy 



  

Seznam použitého značení: 
 
Konvertor K1   kyslíkový konvertor č. 1      

Konvertor K2   kyslíkový konvertor č. 2      

LF stanice    stanice pánvové pece       

ISSM    integrovaný systém sekundární metalurgie    

ZPO    zařízení plynulého odlévání      

UNS   umělá neuronová síť       

RA   regresní analýza  

SSE   součet čtverců reziduí UNS      

G   zobecněný agregační operátor     

R   množina reálných čísel 

Ek   parciální chyba       

a   střed    

n   počet vzorů trénovací nebo testovací množiny   

ei    rezidua         

oi    skutečné (měřené) hodnoty výstupu objektu    

io     střední hodnota výstupu objektu     

yi     predikované hodnoty výstupu neuronové sítě 

iy     střední hodnota výstupu neuronové sítě    

c(g)i   absolutní globální citlivost y na vstup ui, i = 1 … k   

k     počet vstupů       

λ    parametr strmosti  

Goc   hmotnost oceli [kg] 

q O2    příkon kyslíku [Nm3]  

r   poloměr [m] 
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1 ÚVOD 
 

Snaha člověka pochopit funkci lidského mozku a podstatu myšlení je velmi 

stará. První dochované záznamy zmiňující se o lidském mozku sahají až do starého 

Egypta. V průběhu historie se otázky týkající se lidského mozku vyvíjely a měnila se 

jejich úroveň. Časem už nebyla snaha člověk pouze analyzovat myšlení, ale pokusit se 

jej napodobit, tedy vytvořit umělou inteligenci. Ale ani přes velký rozvoj výzkumu 

v této oblasti, který začal v padesátých letech minulého století podporován rozvíjející se 

elektronikou, polovodičů a prvních počítačů, a který trvá dodnes, nepřinesl uspokojivé 

odpovědi na všechny otázky související s umělou inteligencí a neumožnil vytvořit 

„umělý mozek“.  

Vedle různých oborů zabývajících se funkcí mozku, nervové soustavy, myšlení 

atd., lze najít i jeden, který se zabývá umělou inteligencí. Tento obor se inspiruje 

biologickými vzory a pomoci technických a softwarových prostředků se je snaží 

napodobit. Z důvodů širokého záběru tohoto oboru je velmi obtížné pojem umělá 

inteligence definovat. V literatuře, proto můžeme najít několik definic od různých 

autorů jako Kotka, Richové, Minského a dalších. Právě definice od posledního zde 

uvedeného autora Minského je často označována jako inženýrská definice umělé 

inteligence: „ Umělá inteligence je vědní obor, který se zabývá tvorbou a vývojem 

strojů, které se v určitých situacích chovají tak, jak bychom to u člověka považovali 

za projev jeho inteligence“.    

Pojem umělá inteligence zahrnuje různé směry, které se vyvíjely a byly 

inspirovány biologickými vzory. Jako příklady lze uvést expertní systémy, fuzzy 

systémy, genetické algoritmy, neuronové sítě a další.  

Impulzem ke vzniku umělých neuronových sítí byl výzkum prováděný 

na biologických nervových systémech. Výsledkem tohoto výzkumu bylo vytvoření 

zjednodušených matematických modelů, které napodobují strukturu a principy svých 

biologických vzorů, a to ve struktuře a chováním především učením 

a zevšeobecňováním.    

Umělé neuronové sítě se uplatňují v celé řadě oborů jako je energetika, 

bankovnictví, medicína, obrana a bezpečnost, meteorologie a dalších. Uplatnění 

v takové řadě oborů dokazuje, že umělé neuronové sítě jsou zvlášť vhodné pro 
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„samoučení“ na souborech nestrukturovaných dat s vysokým stupněm nelinearity a 

velkou mírou nejistoty a jeví se jako velmi vhodná aproximace vztahů mezi různými 

procesními daty zejména v případech, kdy modelujeme takové reálné soustavy, které se 

vyznačují značnou složitostí i značnou obtížností formálního matematického popisu.  

Jednou z oblastí, využití umělých neuronových sítí je i metalurgie. Zde tyto 

prostředky našly uplatnění na válcovacích tratích za studena při předběžném výpočtu 

válcovací síly, válcovacího momentu. Dále při predikci teploty počátku tvorby 

martenzitu, predikce průvalu při kontilití nebo při diagnostice a predikci vad různých 

typů ocelárenských výrobků.    

Předností umělé inteligence by bylo možno využít i v nově vybudovaném 

zařízení integrovaného systému sekundární metalurgie. Toto zařízení bylo vybudováno 

za účelem zvýšení kvality vyráběné oceli a umožňuje komplexní mimopecní zpracování 

oceli s velmi nízkými hodnotami nežádoucích prvků a plynů, a to na jednom místě, 

a tím zefektivnit materiálové a časové toky v ocelárně. 

 Jedním z mnoha procesů probíhajících na tomto technickém zařízení je i proces 

chemického příhřevu oceli. Tento proces se provádí z důvodu zvýšení teploty taveniny. 

Zvýšení teploty je nutné z následných technologických operací, jako jsou vakuování, 

rafinace, odsíření a podobně, které teplotu taveniny ochlazují. Toto ochlazení je 

nežádoucí a způsobilo by problémy na technologicky navazujícím zařízení, a tím je 

kontilití.  Vzhledem k ne vždy stejné vstupní teplotě a chemickému složení taveniny 

dochází po chemickém příhřevu k rozdílu mezi teplotou předpokládanou a teplotou 

skutečnou. 

Vzhledem k tomu, že tepelné procesy a chemické reakce probíhající při 

vysokých teplotách, jsou matematicky velmi těžko popsatelné, bylo by vhodné jako 

nástroj řešení zvolit prvky umělé inteligence. Jako vhodné se jeví především umělé 

neuronové sítě.   

Předložená dizertační práce se bude zabývat zpřesněním současných metod 

predikce výsledné teploty po chemickém příhřevu využitím prvků umělé inteligence – 

umělých neuronových sítí. Cílem práce je vytvoření modelu umělé neuronové sítě, který 

by umožňoval zpřesnění předpokládané hodnoty teploty oceli po chemickém příhřevu 

a zmenšení nepřesnosti mezi hodnotou teploty oceli očekávanou a skutečnou. Dalším 
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cílem je vytvoření matematických modelů umělých neuronových sítí a porovnání jejich 

výsledků s výsledky modelů vytvořenými regresní analýzou. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Disertační práce se zabývá využitím metod umělé inteligence (umělých 

neuronových sítí), při chemickém příhřevu na zařízení integrovaného systému 

sekundární metalurgie v ocelárně. Cílem disertační práce je vytvoření funkčního 

matematického modelu umělé neuronové sítě, který umožní predikci teploty po 

chemickém příhřevu, a to na základě zadání žádaných vstupních proměnných. Dále 

práce bude obsahovat porovnání vytvořených matematických modelů umělých 

neuronových sítí s modely vytvořenými metodou regresní analýzy. 

Dílčí cíle řešení disertační práce lze shrnout do následujících bodů. 

 
• Popis problematiky chemického příhřevu a integrovaného systému 

sekundární metalurgie. 

 

• Úvod do problematiky umělých neuronových sítí. 

 

• Zpracování a vytřízení technologických dat, výběr vhodných 

vstupních proměnných pro modelování umělých neuronových sítí. 

 

• Provádění simulací, vytvoření a ověření vhodného modelu umělé 

neuronové sítě.  

 

• Zhodnocení dosažených výsledků získaných predikováním hodnot 

výstupní teploty oceli při využití umělých neuronových sítí. 

 

• Porovnání výsledků predikce výstupní teploty oceli po chemickém 

příhřevu, získaných pomocí umělých neuronových sítí a regresní 

analýzy. 
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3 POPIS OCELÁRNY A ZAŘÍZENÍ ISSM 
 

Ocelárna je v současnosti vybavena dvěma kyslíkovými konvertory, pánvovou 

pecí, integrovaným systémem sekundární metalurgie a zařízením plynulého odléváni.  

Na obr. 1 je zobrazeno schéma uspořádání ocelárny.  

 

 
 

Obr. 1 Schéma uspořádání ocelárny 
 
Konvertor K1 – kyslíkový konvertor č. 1 

Konvertor K2 – kyslíkový konvertor č. 2 

LF stanice – stanice pánvové pece 

ISSM – integrovaný systém sekundární metalurgie 

ZPO – zařízení plynulého odlévání 

 

3.1 Kyslíkový konvertor 
V ocelárně jsou dva kyslíkové konvertory se spodním dmýcháním kyslíku. 

Konvertor se skládá z ocelového pláště a žáruvzdorné vyzdívky, sklápěcího zařízení, 

zařízení pro přívod kyslíku a odprašovacího zařízení. Střední část zkujňovací nádoby je 

zpravidla válcová a vyúsťuje v excentricky uložené kuželové hrdlo. Hlavním úkolem 

hrdla je umožnit plnění a vylévání konvertoru. Dalším úkolem hrdla je schopnost 

odebírání vzorků kovu a strusky a jiné manipulace ve sklopené poloze. Hrdlo také 

zabraňuje nadměrnému výhozu kovu a strusky. Samozřejmě také udržuje uvnitř 

konvertoru, v prostoru nad lázní, malý přetlak a tím brání přisávání okolního vzduchu. 

Za pomocí nosného prstence a čepů je konvertorová nádoba uložena v ložiscích stojanu. 
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Jeden z čepů je připevněn ke sklápěcímu zařízení. Druhý čep, který je dutý, je upevněn 

ke dnu konvertoru [1].  

3.2 Pánvová pec 
Toto zařízení mimo jiné přispívá ke zlepšení kvality oceli a to úpravou teploty 

dané taveniny na požadovanou hodnotu teploty při lití na zařízení plynulého odlévání. 

Na tomto zařízení je také možné provádět konečnou úpravu chemického složení 

taveniny. V součinnosti s novým zařízením sekundární metalurgie ISSM komplexně 

zajišťuje dosažení špičkových parametrů oceli, kterými jsou odsíření a vysoká čistota 

oceli [1].  

3.3 Zařízení ISSM 
Zařízení ISSM je technicky v daném případě řešeno zdvojením kesonového 

vakuovacího zařízení, jehož základní schéma je uvedeno na obr. 2. Spodní část 

kesonové nádoby je mobilní, umístěna na převážecím voze. Tento keson je v pracovní 

poloze připojen k odsávacímu potrubí. Následující pomocná zařízení z poklopu kesonu 

jsou vodou chlazený tepelný štít, poklop pánve chránící proti rozstřiku s vodou 

chlazenou kuželovou částí a automatický vakuový vzorkovač. Další nedílnou součástí 

poklopu kesonu je vakuová propusť, podavač drátu a kamera. K dalším částem zařízení 

ISSM patří také čtyř žílový podavač drátu, manuální zařízení pro měření obsahu vodíku 

v kovu – Hydris, pětistupňový systém vakuových pump s kondenzátory a zařízení pro 

chlazení a filtraci procesních plynů [1].  

Na tomto zařízení jsou také umístěny nádoby s dusíkem pro bezpečné naplnění 

kesonové nádoby po skončení procesu vakuování. V odsávacím traktu je komora se 

suchými filtry, zachycujícími prachové úlety, vlastní systém vývěv a zakončení, které 

představuje komora „dospalování“ procesních plynů, řízena analyzátorem plynu. Mezi 

společné technické uzly ISSM patří zařízení pro zavážení přísad, odprášení dopravy 

přísad a hydraulická stanice. Další součástí je sušička vzduchu, čerpací stanice pro 

vnitřní tepelně namáhané díly a také čerpací stanice pro systém vývěv [1].  
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Obr. 2 Technologické schéma jednoho ze dvou kesonů zařízení ISSM 
 
Zařízení ISSM se skládá z následujících komponent: 
 

• Dvou nezávislých zařízení, z nichž každé se skládá z: 
 
Vlastního kesonu na přepravním voze, (keson je v pracovní poloze připojen 

k odsávacímu potrubí) 
 

• Z poklopu kesonu, který má následující pomocná zařízení: 
 

Vodou chlazený teplotní štít.  
Poklop pánve chránicí proti rozstřiku s vodou chlazenou kuželovou částí. 
Automatický vakuový vzorkovač. 
Vakuová propusť – legovací zařízení. 
Podávač drátu. 
CCD kamera. 
Kontrolní vlez. 

 
• Koleje pro pojezd vozu s kesonem. 

• Čtyř žilový podavač drátu. 

• Manuální zařízení pro měření obsahu vodíku kovu – HYDRYS. 

• Pětistupňový systém vakuových pump s kondenzátory. 
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• Chlazení a filtrace procesních plynů. 

• Tlakové nádoby s dusíkem pro zavzdušňování kesonu a filtrů. 

• Zařízení pro dospalování procesních plynů. 

• Analyzátor plynu. 

• Společných zařízení: 
 

Zavážení přísad. 
Odprášení dopravy přísad. 
Hydraulická stanice. 
Sušička vzduchu. 
Čerpací stanice pro vnitřní tepelně namáhané díly. 
Čerpací stanice pro vývěvový systém [1]. 

 
Průběh operací na zařízení ISSM 

Jednotlivé fáze zpracování tavby jsou naprogramovány na druhé úrovni 

automatizovaného systému řízení. Technologické úkony jsou prováděny z části 

pracovníky prostřednictvím ovládacího počítače a z části programem. Na obr. 3 je 

uveden typický sled operací při zpracování na zařízení ISSM. 

Pro rychlé homogenizační promíšení taveniny, které je hlavním úkolem této 

úvodní fáze zpracování, je příkon nastaven alespoň na 150 Ar l/min. Podle stavu 

průchodnosti tvárnic se může příkon případně zvýšit. Vždy se však na monitoru 

ovládacího počítače kontroluje průtočné množství a protitlak systému vhánění argonu.  

Nízký tlak, který je v kesonu, napomáhá rozběhnutí míchání. Doba náběhu 

vývěv a podtlaku v kesonu bývá stanovena na dobu 4 minuty. Krátce po vytvoření oka 

volné hladiny kovu je měřena teplota a odebrán vzorek kovu. Tato teplota je velmi 

důležitá pro určení rozsahu následného chemického příhřevu a nastavení teplotního 

režimu. Podle technologických pokynů je vybrána varianta parametrů chemického 

příhřevu. Vybrané parametry se nastaví pomocí klávesnice řídícího počítače. Odebraný 

vzorek kovu se ihned analyzuje a tento výsledek je základem pro potřebu dolegování 

tavby. Úvodní fáze homogenizace končí odběrem vzorku kovu [1]. 

Nastavením parametrů příhřevu a přepnutím do fáze chemického příhřevu je tato 

fáze zahájena. Systém naváží dávku hliníku potřebnou pro příhřev a provede její 

vnesení do kovu. Během této navážky se již automaticky zvedne příkon Ar na 

250 l/min. Po provedení dávky hliníku, systém spustí dmýchání kyslíku. Kyslíková 

tryska sjíždí do pracovní polohy a postupně se zvyšuje průtok kyslíku až k nastavené 
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hodnotě, která je přibližně 2100 m3/hod. Současně se plynule zvyšuje tlak v kesonu 

a zapíná regulace tlaku na nastavené hodnotě cca 200 hPa.  

Při dmýchání kyslíku se naváží dávka vápna. Množství této dávky, které již bylo 

nastaveno před zahájením této fáze, rovněž vychází z tabulky technologických pokynů. 

Po nafoukání 50 až 60 m3 kyslíku zpravidla začne růst obsah kyslíku v plynných 

zplodinách.  

Po nafoukání určeného množství kyslíku tryska automaticky vyjíždí do 

parkovací polohy a příkon kyslíku postupně klesá až k minimu. Těsně před touto 

polohou trysky se automaticky nebo na pokyn operátora vnese připravená dávka vápna. 

Příkon argonu se ponechává na hodnotě přibližně 250 l/min i v následujících časových 

okamžicích, kdy se po vypnutí kyslíku a regulace podtlaku v kesonu tlak znovu snižuje 

k minimu. Rychlost poklesu tlaku je příznakem stavu procesu po provedeném příhřevu. 

Klesá-li tlak relativně rovnoměrně a poměrně rychle, je dosaženo předpokládaného 

průběhu.  

Dále se provede odběr vzorku kovu, změří se teplota a aktivita kyslíku. Příslušný 

vzorek se bezprostředně analyzuje a tento výsledek slouží k upřesnění legovacího, 

případně deoxidačního režimu. Naměřená teplota je podkladem pro další průběh 

teplotního režimu. Naměřená hodnota aktivity kyslíku je podkladem pro automatický 

výpočet dávky deoxidačního hliníku.  

Systém vypočtenou dávku hliníku pro desoxidaci doplní dávkou vápna na poměr 

CA = 2. Pokud je poměr vyšší, navrhne dávku hliníku již bez přídavku vápna. Operátor 

může dávku hliníku i vápna podle uvážení upravit.  Při požadavku na velmi nízký obsah 

finální síry v tavbě je účelné dodržet vyšší hodnotu Ca a operátor by tedy měl další 

případné dávky vápna této potřebě uzpůsobit. Pokynem přes klávesnici přechází proces 

do fáze desoxidace [1].  

Deoxidovat po příhřevu je nutné kov i vytvořenou strusku. Provedením dávek 

deoxidačního hliníku a recipročních dávek vápna končí fáze desoxidace. Pokud je 

předpracování strusky úspěšné, projeví se vizuálně plnou tekutostí a zhutněním.  
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 V průběhu této fáze je zpravidla k dispozici analýza vzorku z úvodu zpracování 

a systém provede základní kalkulaci potřeby dolegování. Naprogramovanou fázi 

legování je potřebné rozdělit na dvě dílčí fáze, a to na fázi vlastního vnesení přísad a na 

dobu nutnou pro finální rafinaci tavby. Pokud tvorba strusky, nebyla z nějakého důvodu 

dokončena v předcházejících fázích, je nutné vnést také přísady struskotvorných látek.  

Po vnesení veškerých přísad následuje fáze čisté rafinace, kdy je technologicky 

nežádoucí cokoliv do pánve vnášet. Příkon argonu během legování se doporučuje 160 

až 180 l/min pro rychlé rozpouštění přísad. Velmi nízký tlak v kesonu a nadále 

intenzívní promíchávání s odhalenou hladinou kovu jsou předpokladem pro odvodičení 

a odsíření tavby. Podle potřeby je účelné změřit teplotu oceli těsně před definitivním 

ukončením fáze. S cílem případně reagovat na nepoměr v teplotě oceli. Pro větší 

potřebu ochlazení taveniny je technologicky správná vykalkulovaná dávka vhodného 

chladícího ocelového odpadu. Po vypnutí vývěv končí fáze legování.  

Fáze dohotovení je provedena již za normálního tlaku, ale při uzavřeném 

kesonu. Opět se odebere vzorek kovu a změří se teplota. Příkon argonu se nastaví na cca 

60 až 80 l/min, přičemž probíhá procedura čištění taveniny od vměstků. Pokud je známé 

aktuální chemické složení kovu, vykalkuluje se případná dávka uhlíkového drátu a zadá 

se dávka modifikujícího činidla, kterým je CaFe profil, dávka 0,2 kg Ca přepočtená na 

tunu. V uvedeném pořadí se profily vnesou. Znovu je odebrán vzorek a změřená teplota. 

Analýza tohoto vzorku je přenesena na zařízení plynulého odlévání. Keson se následně 

otevře a vyjede do licí haly. Případně se očistí nálepy strusky, kovu z horního okraje 

pánve. Zastaví se příkon argonu a změří obsah vodíku [1].  

3.4 Zařízení plynulého odlévání 
Toto zařízení je jednoproudé s přestavitelným krystalizátorem křivkového typu 

s počátečním poloměrem 8 m, s vodovzdušným chlazením a mírnou redukcí kontislitku. 

Celý proces plynulého odlévání je řízen automaticky. Odlévání se provádí přes 

mezipánev s hmotností taveniny 17 t. Ochrana hladiny oceli je zabezpečena krycími 

zásypy. Licí proud je plně chráněn proti reoxidaci oceli stínícími a ochrannými 

trubicemi, které jsou těsněny argonem. Odběr vzorků, pro stanovení chemického složení 

tavby, je proveden z mezipánve po odlití 15, 35 a 45 t z hmotnosti tavby. Výsledná 

analýza dané tavby je stanovena průměrem z těchto odebraných vzorků.  
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Přestavitelný krystalizátor umožňuje odlévat bramy o tloušťce 145, 180 

a 250 mm v šířkách od 1000 do 1580 mm. Bramy se následně dělí v násobcích 

objednávaných délek. Celková délka je však stanovena na maximálních 8,8 m.  

Zařízení plynulého odlévání je vybaveno zařízením pro odstraňování tzv. skrapů, 

což jsou nálitky po primárním dělení bram. Dále pak následuje identifikace (značení) 

jednotlivých bram a jejich vychlazení. Povrch bram se kontroluje po obou stranách. 

Případné povrchové vady jsou odstraňovány vypalováním. Bramy se poté dělí na 

objednané délky [1].  

3.5 Hlavní sekvence procesu 

• Pohyb pánve 

Pánev je k zařízení přivezena jeřábem z pecní haly a je umístěna do kesonu, 

ve kterém se provede automatické připojení pánve ke zdroji míchacího argonu (dusíku). 

Pánev je z bezpečnostních důvodů vybavena dvěma porézními tvárnicemi.  

• Kontrola funk čnosti připojení míchacího plynu 

Automat nebo operátor spustí argon a operátor zkontroluje funkčnost porézní 

tvárnice. 

• Přesun kesonu z parkovací polohy v pecní hale do pracovní pozice 

Vůz s kesonem se z parkovací polohy přesune pod víko, v průběhu pohybu se 

změří výška hladiny kovu pomocí radaru. Žlábek s těsnícím „O“ kroužkem je zaplaven 

vodou. V pracovní poloze je víko spuštěno na keson a odsávací potrubí je pomocí 

přítlačného zařízení připojeno ke kesonu, což zabezpečí těsnost zařízení. 

• Vakuové zpracování 

Existují dvě technologie zpracování kovů 

VD (Vacuum Degazing) – tento proces slouží pro odplynění lázně a je v něm 

dosaženo minimálních tlaků.  

VOD (Vacuum Oxygen Decarburization) je komplexnější proces ve srovnání 

s VD. 

 

 



19  

Procesy jsou velmi hrubě rozděleny na několik etap. 

Tabulka 1. Rozdělení vakuových procesů, převzato z [1] 
  VD VOD 
Homogenizace Snížení tlaku na nízkou hodnotu, 

homogenizace lázně, kontrola teploty, 
odběr vzorku. 

Ano Ano 

Dmýchání kyslíku Zvýšení tlaku v kesonu na cca 150 
torru, spuštění kyslíkové trysky, 
dmýchání kyslíku, analýza 
odcházejících spalin, výpočty 
materiálové bilance. Dýchání kyslíku 
může sloužit k oxidaci uhlíku nebo 
jako chemický příhřev oxidací hliníku. 

Ne Ano 

VCD – (Vacuum 
Carbon 
Deoxidation) 

V této fázi procesu se postupně sníží 
tlak na minimum a využije se vysoká 
afinita uhlíku ke kyslíku při nízkém 
tlaku. 

Většinou Ano 

Redukce a legování V této fázi procesu je provedena 
redukce a legování při velmi nízkých 
tlacích. 

Ano Ano 

Modifikace Po ukončení procesu vakuového 
zpracování následuje modifikace 
vměstku pomocí plněného profilu a 
jemná úprava chemického složení 
oceli pomocí drátu nebo plněných 
profilů. 

Ano Ano 

 

• Popis sekvence VD-VOD 

- Sekvence VD zpracování 

Začátek odplyňovacího cyklu. 

Zpracování při tlaku pod 0,5 torru. 

Vzorkování a měření teploty. 

Legování. 

Ukončení vakuového zpracování a zavzdušnění kesonu. 

 

- Sekvence VOD zpracování 

Začátek odplyňovacího cyklu. 

Dmýchání kyslíku při tlaku kolem 150 torru. 

Fáze počátku dmýchání. 

Hlavní dmýchání. 
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• Řízené dmýchání řízené podle analýzy plynu a materiálové bilance 

Zpracování při tlaku pod 0,5 torru.  

Vzorkování a měření teploty. 

Legování. 

Ukončení vakuového zpracování a zavzdušnění kesonu. 

 
 
 

Obr. 4 Časové schéma operací na zařízení ISSM 
 

• Ukončení vakuového zpracování  

Na manuální pokyn nebo na pokyn řídicího systému se postupně keson, chladič 

a filtr zavzdušní, a to nejdříve dusíkem ze zásobní tlakové nádoby a následně 

atmosférickým vzduchem. 

Při atmosférickém tlaku se do kovu pomocí zařízení pro podávání drátu provede 

modifikace vměstku a jemné legování podle potřeb. Pro přesné vedení drátu je použita 

vodou chlazená vodící trubka. 
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• Měření teploty a vzorkování 

Odběr vzorku a měření teploty je možno provádět pomocí dvou automatických 

zařízení, která pracují jak při vakuu, tak při atmosférickém tlaku. Odběry a měření je 

tedy možno provádět v libovolné fázi procesu. Vzorkovače a sondy pro měření teploty 

jsou vyměňovány ručně. 

• Zvednutí poklopu kesonu a pánve 

Zvednutí poklopu je prováděno stejně jako spuštění poklopu, ale v obráceném 

pořadí. Pro ochranu těsnění kesonu je opět provedeno zaplavení „O“ kroužku.  

Současně je odpojeno odtahové potrubí. 

• Odjezd kesonu do parkovací polohy v licí hale 

Keson je pomocí vozu přepraven do parkovací polohy v licí hale. Před touto 

operací je provedena kontrola polohy vodící vodou chlazené trubky podavače drátu. 

• Vytažení pánve z kesonu 

Pánev je uchycena a jeřábem vytažena z kesonu a transportována k dalšímu 

zpracování. Současně při vytahování proběhne automaticky odpojení přívodu argonu. 

Přesun vozu a kesonu do pecní haly k  naložení nové pánve [1].  

3.6 Chemický p říhřev 
Pokud je kesonové zařízení vybaveno kyslíkovou tryskou, naskýtá se příležitost 

provedení chemického příhřevu. Za předpokladu, že reakční prvky jsou rozpuštěny 

v železe (bylo vydáno teplo na jejich ohřev a rozpuštění), jsou teoretické možnosti 

reakčního příhřevu dány v následující tabulce.  

Tabulka 2. Teplotní efekty některých oxidačních reakcí v metalurgii a měrná spotřeba kyslíku pro 
tyto reakce při využití hodnoty specifického tepla tekuté oceli cp = 879,26 [J/kg*K], převzato z [1] 
Reakce Energetický  

přínos  
Teplotní  
efekt  

Měrná  
spotřeba  
kyslíku  

 [kJ/kg] [K] [Nm3 /kg] 
2 [Al] + 3/2 {O2} = (Al 2O3) - 31082,8 + 35,4 0,62 
[Si] + {O2} = (SiO2) - 31296,3 + 35,6 0,80 
2 [Cr] + 3/2 {O2} = (Cr2O3) - 10973,6 + 12,5 0,32 
[Mn] + 1/2 {O2} = (MnO) -   7017,1 +   8,0 0,20 
[Ti] + {O 2} = (TiO2) - 19732,4 + 22,4 0,47 
[C] + 1/2 {O2} = {CO} - 10257,7 + 11,7 0,93 
[C] + {O2} = {CO2} - 32865,6 + 37,4 1,87 
[Fe] + 1/2 {O2} = (FeO) - 16617,4 + 18,9 0,20 
[P] + 5/4 {O2} = ½(P2O5) - 20000,0 +22,7 0,90 
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Z tabulky jednoznačně plyne, že největší teplotní efekt doprovází oxidaci C, Al 

a Si. V prvém případě pochopitelně jde o plnou oxidaci C až na CO2. Využití teplotního 

efektu této reakce je dáno způsobem dmýchání kyslíku, resp. technickými podmínkami 

pro „dospalování“ CO na CO2 v reakčním prostoru.  

Fakticky se v praxi využívají další dva prvky, hliník a křemík. Použití levnějšího 

Si je však značně omezeno z metalurgického hlediska. Produktem oxidace Si je kyselý 

SiO2, který je zcela nežádoucí složkou rafinačních strusek, navíc snižující životnost 

vesměs bazických vyzdívek rafinačních pánví [1]. 

 Pro kalkulaci přínosů tepla z chemického příhřevu se využije následující vzorec: 

  
( )

[ ]C0,75/10G

∆Fe18,9∆C11,7∆Cr12,5∆Mn8∆Si35,6∆Al36,5∆t

oc °⋅

⋅⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=
  

      (1) 
Goc – hmotnost oceli [kg] 

Veškerý Al a Si se při foukání kyslíku zoxiduje v úvodu oxidace, uhlík bude 

oxidován podle propočtu na úroveň „chytačky“ pro vyráběnou značku oceli, zahrne se 

propal železa v množství asi 0,2 hmotnostního procenta a u předpokládaných 

vyráběných značek se zanedbá ∆Mn a ∆Cr, resp. vezme v úvahu jen u těch značek 

ocelí, u kterých bude úmyslně zvýšen obsah obou prvků přísadou příslušné feroslitiny 

již při odpichu.  

 Propočet spotřeby kyslíku a doby dmýchání kyslíku: 

( ) [ ]3
oc2 NmG2∆Al6∆Si8∆C17,7mO ⋅+⋅+⋅+⋅=           (2) 

 Přibližná doba oxidace: 

           [ ]min60qO/mOO 222 ⋅=τ                                    (3) 

 qO2 – příkon kyslíku [Nm3/hod]. 

Ve výčtu položek teplotního přínosu z chemických reakcí a spotřeby tepla je 

nutno zakalkulovat přísady vápna nezbytných k neutralizaci vzniklých Al2O3 a SiO2. 

Proces oxidace se bude sledovat sondou na bázi pevného elektrolytu. Sonda velmi 

přesně monitoruje parciální tlak kyslíku v reakčních plynech. Při procesu oxidace 

jednotlivých prvků obsažených v ocelové tavenině vzniká charakteristický záznam, 

jehož analýzou lze stanovit, v kterém stadiu se proces nachází, jaké je konkrétní využití 
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dmýchaného kyslíku pro daný účel, stanovit vhodný okamžik ukončení dmýchání 

kyslíku. V praxi se postupuje tak, že se předem vypočte potřebná doba oxidace, 

nezbytné množství ohřívací přísady a odpovídající objem kyslíku jako základní údaje 

pro proceduru chemického příhřevu.  

Při vlastním procesu se pak sleduje záznam zmíněné sondy. Ukončení oxidace 

Al, popřípadě Si se projeví na záznamu náhlým vzrůstem napětí na sondě (je to okamžik 

rozběhu uhlíkové reakce, předtím „blokované“ Al, případně Si). Podle předpokládaného 

rozsahu oxidace uhlíku sonda nabízí charakteristické zlomy na záznamové křivce, které 

odpovídají změně určujícího článku uhlíkové reakce, především přechod na její difúzní 

stadium.  

V případě požadavku na hluboké oduhličení se proces dmýchání kyslíku 

protáhne do oblasti asymptotického přibližování křivky na sondě k nulové hodnotě. 

Proces je souběžně také sledován tlakovými čidly, které při přechodu uhlíkové reakce 

do difúzního stadia zaznamenají snižování podtlaku v reakčním prostoru. Jde o další 

kontrolní bod, důležitý z hlediska řízení procesu.  

Zlomové body na záznamových křivkách sondy a tlakových čidel odpovídají za 

jinak stejných podmínek průběhu procesu konkrétním obsahům uhlíku. Prodloužení 

oxidace po přechodu uhlíkové reakce do difúzního stádia znamená nárůst oxidace 

železa (popřípadě Cr, či Mn) a růst teploty taveniny. Řízením oxidace železa (Cr) lze 

případně navýšit rozsah chemického příhřevu. V dané souvislosti však to znamená 

nutnost vnesení další desoxidační přísady, korigované nezbytnou přísadou vápna a ve 

svém důsledku k nežádoucímu růstu množství strusky.  

Do výčtu tepelných přínosů chemických reakcí nutno zakalkulovat desoxidační 

přísady, provedené po skončení dmýchání kyslíku. I když jde o poněkud 

komplikovanější systém, procházející několika mezistádií, ve svém důsledku je tepelný 

efekt tentýž a využije se výše uvedeného vzorce [1]. 
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4 NEURONOVÉ SÍTĚ 

4.1 Biologický neuron  
Nervová soustava živých organizmů se skládá z bohatě rozvětvených nervových 

buněk (neuronu), vedoucích vzruchy. Výplň mezi neurony tvoří drobné, bohatě 

rozvětvené buňky. Tyto buňky vzruchy nevedou, vyživují neurony a odvádějí odpadní 

látky metabolizmu v nervové tkáni. Okolo dlouhých výběžků neuronu tvoří Shwanovy 

buňky ochranný Shwanový povlak, pod kterým se na mnohých vláknech vytváří 

Myelinový povlak.  

Neuron je vysoce specializovaná buňka, z jejíhož těla vybíhá mnoho větvících se 

výběžků (dendritu) a jeden nápadně dlouhý výběžek (axon), který je zakončen synapsí. 

Tady neurit přisedá obvykle k jinému neuronu nebo k nervosvalové ploténce. Neuron 

má svou vnitřní aktivitu, která je závislá na jeho historii a na dráždění ostatními neurony 

nebo receptory. Pokud tato aktivita přesáhne určitý práh, neuron vyšle po neuritu signál. 

Tento signál můžeme registrovat jako elektrický děj. Ten je však zprostředkován 

pohybem iontů, nikoli elektronů [21][28].  

 

 
Obr. 5 Schéma biologického neuronu [31] 
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Rychlost vzruchu závisí na síle Myelinovy vrstvy (ta izoluje neurit od ostatních 

neuronů) a pohybuje se od 0,5 m/s do 120 m/s. Když vzruch dojde k synapsi, elektrický 

signál se mění na chemický. V zakončení neuritu jsou váčky obsahující mediátor 

(neurotransmitér). Ten se uvolní do synaptické štěrbiny. Na druhé straně synapse je 

mediátor zaznamenán chemoreceptory a vzruch je opět převeden na elektrický signál. 

Zdá se však, že informace není uložena pouze v tom, zda neuron vyšle signál, či nikoli, 

ale že je uložena ve frekvenci vysílání. 

 Situace je dále komplikovaná tím, že přenos vzruchu přes synapsi může být 

uskutečňován různými mediátory. Ty mohou mít různou dobu působnosti nebo mohou 

cílový neuron dráždit, či tlumit. Při delším dráždění vykazuje neuron tzv. adaptaci, 

pokles frekvence při stejné intenzitě vstupů. U nervové soustavy můžeme pozorovat 

tzv. sbíhavost k jednomu neuronu, přicházejí nervové signály z většího počtu jiných 

neuronů, a rozbíhavost jeden neuron vysílá signál k většímu počtu jiných neuronů, 

protože se neurit může větvit [28][21].  

4.2 Formální neuron 
Původním cílem výzkumu neuronových sítí byla snaha pochopit a modelovat, 

jakým způsobem myslíme a jak funguje lidský mozek. Neurofyziologické poznatky 

umožnily vytvořit zjednodušené matematické modely, které se dají využít pro 

neurovýpočty při řešení praktických úloh z umělé inteligence.  

Základem matematického modelu neuronové sítě bude formální neuron, který 

získáme přeformulováním zjednodušené funkce neurofyziologického neuronu 

do matematické řeči. Jeho struktura je schematicky znázorněna na obr. 6. 

 
Obr. 6 Formální neuron 
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Formální neuron má n obecně reálných vstupů x1,…, xn, které modelují dendrity. 

Vstupy jsou ohodnoceny odpovídajícími obecně reálnými synaptickými váhami 

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

mohou být synaptické váhy záporné, čímž se vyjadřuje jejich inhibiční charakter.  

V matematickém modelu neuronu probíhají stejné operace, jako v neuronu 

biologickém jedná se o operace konfluence, agregace, prahování, a nelineární zobrazení. 

V synapsi se realizuje operace konfluence aktuálních vstupů do neuronů do neuronu 

a předchozí znalosti reprezentovanými váhovými koeficienty.  

Výsledné signály vycházející ze synapse pak postupují přes dendrity jiného 

neuronu do somatu. Soma přijímá signály ze synapsí přenášené prostřednictvím 

dendritů a provádí operaci agregace, tedy sloučení jednotlivých signálů z dendritů 

přicházejících.  

Je-li výsledná hodnota této agregace vyšší než jistý práh neuronu, neuron se 

aktivuje. Na výstupu neuronu se objeví signál, který je nelineární funkcí této výsledné 

agregační hodnoty. V činnosti somatu tedy můžeme identifikovat tři samostatné 

matematické operace: agregaci, prahování a nelineární zobrazení [3][9][20].  

 Z teoretického hlediska můžeme na neuron nahlížet jako na systém s mnoha 

vstupy a jedním výstupem a lze ho tedy považovat za matematický procesor, do kterého 

vstupuje n-rozměrný vektor vstupních signálů nR)t(x ∈  a z něhož vystupuje jediný 

výstupní signál 1R)t(y ∈ .  

Vstupní vektor přitom reprezentuje signály přicházející z n sousedních neuronů. 

Činnost takového matematického procesoru můžeme popsat jako operaci zobrazení N 

ze vstupního prostoru nR do výstupního prostoru 1R [12][20]: 

1n R)t(yR)t(x:N ∈→∈      (4) 

Zobrazení N můžeme znázornit blokovým schématem na obr. 7 
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Obr. 7 Neuron jako matematický procesor 

V takto definovaném modelu lze rozlišit dva druhy matematických operací. 

Jedná se o operace: 

Synaptické – konfluence 

Somatické – agregace, prahování a nelineární zobrazení 

4.2.1 Synaptické operace  

Vektor synaptických vah vyjadřuje uložení zkušeností do neuronu, ovšem se 

schopností adaptace na zkušenosti nově získané prostřednictvím učení.  

Operace konfluence pak kombinací vstupního vektoru x(t) a vektoru 

synaptických vah w(t) přiřazuje ke každé složce vstupního vektoru určitou váhu 

odpovídající uložené zkušenosti. Můžeme popsat obecným vztahem [20][12]:  

,,...,2,1)()()( niprotwtxtz iii =⊕=     (5) 

kde ⊕ je operátor konfluence. V případě základního modelu kdy uvažujeme 

lineární případ tohoto operátoru, přechází tento vztah na tvar: 

 .,...,2,1)()()( niprotwtxtz iii =⋅=     (6) 

4.2.2 Somatické operace  

První operací je agregace dendritických vstupních signálů ,,...,2,1)( ntzi = která 

zobrazuje vektor n
i Rtz ∈)( na skalární signál 1)( Rtu ∈ . Zavedeme zobecněný agregační 

operátor G a pak můžeme psát: 
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)t(zG)t(u i

n

1i=
=  nebo  ).t(w)t(zG)t(u ii

n

1i
⊕=

=
    (7) 

V případě základního jednoduchého modelu můžeme operátor agregace nahradit 

operací sumace a dostáváme: 

∑
=

=
n

1i
i )t(z)t(u   nebo  ∑

=

⋅=
n

1i
ii ).t(w)t(z)t(u    (8) 

Uvážíme-li souhrnnou operaci konfluenci a agregaci, můžeme ji zapsat ve tvaru 

skalárního součinu dvou vektorů: 

).t(w)t(x)t(u T⋅=       (9) 

Po agregaci následuje operace nelineárního zobrazení s prahováním. Obecně lze 

tyto operace souhrnně popsat vztahem: 

[ ],w),t(uF)t(y 0=       (10) 

Kde F značí nelineární aktivační (přenosovou) funkci neuronu a w0 prahovou 

hodnotu. Je-li hodnota veličiny u(t) nižší než hodnota prahu w0, je n výstupu signál, 

odpovídající pasivnímu stavu neuronu.  

Při překročení prahové hodnoty pak s rostoucí velikostí u(t) výstupní signál 

monotónně roste až do určité saturované hodnoty. Zavedením další pomocné veličiny 

v(t) můžeme vztah (10) přepsat na tvar [12][20]:  

[ ] .w)t(u)t(v,)t(vF)t(y 0−==      (11) 

Z uvedeného vztahu a předcházejícího kvalitativního popisu nelineární funkce 

vyplývají požadavky, které by tato funkce měla splňovat.  

Pro jednu z nejpoužívanějších funkcí sigmoidu je táto funkce daná vztahem: 

[ ] [ ]
)t(ve1

1
)t(vX)t(vy −+

==       (12) 

Základní vlastnosti modelu neuronu lze shrnout do následující tabulky. 
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       Tabulka 3. Základní vlastnosti modelu neuronu 

Synaptické operace Konfluence )()()( twtxtz iii ⋅=  

Agregace ∑
=

=
n

i
i tztu

1

)()(  

Prahování .)()( 0wtutv −=  Somatické operace 

Nelineární zobrazení 
(sigmoida) )(1

1
)( tve

ty −+
=  

 

4.2.3 Geometrická interpretace funkce neuronu 

Geometrická interpretace funkce jednoho neuronu je uvedena na obr. 8. Vstupy 

neuronu budeme chápat jako souřadnice bodu v n-rozměrném euklidovském, 

tzv. vstupním prostoru En. V tomto prostoru má rovnice nadroviny tvar [7][9]:  

 

n

0 i ii=1
w + w x = 0∑         (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Geometrická interpretace funkce neuronu 
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Tato nadrovina dělí vstupní prostor na dva poloprostory. Souřadnice bodů 

+ +
1 nx ,..., x   ,které leží v jednom poloprostoru, splňují následující nerovnost: 

n
+

0 i i
i=1

w  + w x 0>∑           (14)  

Body - -
1 nx ,..., x   z druhého poloprostoru vyhovují nerovnosti s opačným 

relačním znaménkem: 

                
n

-
0 i i

i=1

w  + w x 0<∑                   (15)  

 Synaptické váhy neuronu  w0,…,wn  lze chápat jako koeficienty této nadroviny. 

Je zřejmé, že neuron ve vstupním prostoru klasifikuje, ve které ze dvou poloprostorů 

určených touto nadrovinou leží bod, jehož souřadnice jsou na vstupu. Přesněji řečeno, 

neuron je aktivní to znamená stav neuronu je y = 1, jestliže vstupy neuronu splňují 

podmínku 13 nebo 14, představují souřadnice bodu, který leží v prvním poloprostoru 

nebo nadrovině. V případě, že tento bod leží ve druhém poloprostoru, vstupy neuronu 

nevyhovují podmínce 15 a neuron je pasivní to znamená stav neuronu je y = 0 [7][9].  

4.3 Charakteristiky neuronové sít ě 
Architektura je určena počtem neuronu a způsobem jejich vzájemného 

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

odpovídají receptorům, výstupní efektorům a propojené vnitřní neurony mezi nimi 

vytvářejí cesty, po kterých se šíří signály. Šíření a zpracování informace při její cestě 

sítí je umožněno změnou stavů neuronů ležících na této cestě [7].  

Stav neuronové sítě je dán stavem všech jednotlivých neuronů ležících na dané 

cestě. 

Konfigurace je určena hodnotami synaptických vah všech spojů mezi neurony.  

4.3.1 Typy neuronových sítí 

Všechny typy neuronových sítí jsou složeny ze stejných stavebních jednotek 

neuronů. Mohou obsahovat různé přenosové funkce, mohou mít různou topologii 

a různý učící algoritmus. Také tok informací přes neuronovou síť může být různý. 

To vše pak určuje, o jakou síť se jedná.  
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Technické umělé neuronové sítě se dělí podle několika kritérií:  

Podle počtu vrstev: 

Jednovrstvá 

Vícevrstvá 

Dělení podle počtu vrstev znamená, že rozlišujeme, z kolika vrstev se daná síť 

skládá. Existují sítě s jednou vrstvou, se dvěma, třemi a více vrstvami.  

Sítě s jednou či dvěma vrstvami bývají většinou speciální sítě jako např. 

Hopfieldova, Kohoneova, které mají svůj speciální učící algoritmus a topologii, zatímco 

pro sítě se třemi a více vrstvami se obvykle používá klasická vícevrstvá síť 

s algoritmem Backpropagation. 

Podle typu algoritmu učení: 

S učitelem  

Bez učitele  

Učení s učitelem znamená, že se síť snaží přizpůsobit svou odezvu na vstupní 

informace tak, aby se její momentální výstup co nejvíce podobal požadovanému 

originálu.  

Učení bez učitele je proces, ve kterém síť vychází z informací, které jsou 

obsaženy ve vstupních vektorech. 

Podle stylu učení na sítě s učením: 

Deterministickým 

Stochastickým 

Styl učení v podstatě znamená, jak se přistupuje k zajištění vah sítě. V případě, 

že se jedná o zjištění výpočtem, pak mluvíme o deterministickém učení.  

Jestliže jsou však váhy získávány pomocí generátoru náhodných čísel, pak 

mluvíme o stochastickém stylu učení. Tento způsob získání vah sítě se obvykle používá 

jen při startu sítě [7].  
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Podle toku informací přes neuronovou síť: 

Dopředná 

 
Obr. 9 Příklad cyklické (rekurentní) sítě 

 

Rekurentní 

 
Obr. 10 Příklad acyklické (dopředné) neuronové sítě 

 

Rozdíl mezi rekurentní a dopřednou strukturou sítě je v tom, zda existují vazby 

neuronů na stejné úrovni a zpětné vazby neuronu k neuronům do nižších úrovní 

(rekurentní) nebo pouze vazba neuronů nižších úrovní k úrovni vyšší (dopředná), kdy 

tok informací prochází přímo od vstupu k výstupu sítě [7].  

4.4  Režimy práce neuronové sít ě 
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 druhy 

dynamik, specifikujících celkovou dynamiku. Jsou to dynamiky: 
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 organizační (změna topologie), 

 aktivní (změna stavu),  

adaptivní (změna konfigurace).  

Práce umělé neuronové sítě tak probíhá vždy v jednom ze tří režimů, 

odpovídajících zmíněným dynamikám, případně se mohou jednotlivé režimy časově 

překrývat. 

Organizační dynamika specifikuje architekturu sítě a její případnou změnu. 

V průběhu organizačního režimu je určen počet neuronů, jejich uspořádání a způsob 

jejich vzájemného propojení. Návrh topologie probíhá zpravidla izolovaně od dalších 

dvou režimů a značnou účast na ní má navrhovatel sítě. Je stanovena zpravidla 

heuristicky na základě zkušeností a znalostí navrhovatele. Je však třeba se zmínit o tom, 

že existují adaptační algoritmy, v nichž je cílená postupná změna geometrie sítě součástí 

nebo dokonce základem učení sítě [7][9][12][19].  

V aktivním režimu  je neuronová síť používána buď pro realizaci požadované 

transformační funkce, dochází tedy k vybavování (výpočtu), nebo je využívána jako 

jeden z kroků v adaptivním režimu, kdy je nutné vypočítat výstup sítě a porovnat jej 

s požadovaným výstupem. V aktivním režimu se na počátku nastaví stavy vstupních 

neuronů podle předloženého vzoru. Všechny stavy sítě tvoří tzv. stavový prostor 

neuronové sítě. Většinou se předpokládá vývoj stavu neuronové sítě v diskrétním čase. 

V každém takovém časovém kroku je podle daného pravidla dynamiky zvolen jeden 

nebo více neuronů, které aktualizují stav na základě svých vstupů (stavů), jimiž jsou 

výstupy některých sousedních neuronů, které svůj stav aktualizovaly v předcházejícím 

kroku. Aktivační proces u většiny modelů probíhá jednorázově, u některých modelů 

neuronových sítí se výpočet provádí iteračně [7][9][12][19].  

Výsledkem výpočtu, a zároveň tedy výstupem neuronové sítě je stav výstupních 

neuronů poté, co signál dospěje na jejich výstup. V aktivním režimu tedy síť vytváří 

reakce na podněty, tzn. provádí transformační funkci. Tato funkce závisí na topologii 

a konfiguraci sítě, jež se v aktivním režimu nemění. Aktivní dynamika rovněž 

specifikuje přenosovou funkci jednoho neuronu. Jestliže je předpis této funkce pro 

všechny neurony v síti stejný, hovoříme o homogenní síti. V opačném případě hovoříme 

o heterogenní síti, a to včetně případů, kdy se funkce neuronů navzájem liší pouze 

v hodnotách strmostí. 
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V adaptivním režimu dochází k učení sítě tak, aby v aktivním režimu prováděla 

požadovanou 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 vždy předloženy vstupy a zároveň i požadované výstupy - množina 

těchto vstupně výstupních kombinací se nazývá trénovací množina. Vypočítává se 

rozdíl mezi žádaným a skutečným výstupem [7][9][12][19].  

Váhy se nastavují podle algoritmu, který zabezpečuje snižování chyby mezi 

skutečným a žádaným výstupem. Velikost změn vah je obvykle malá. Pak se síti 

předloží nový výstup a celý proces se zopakuje. Po provedení velkého počtu pokusů se 

síť naučí vydávat stabilní výstup jako reakci na vstupy, které přijímá. Neuronová síť se 

tedy učí srovnáním aktuálního výstupu s výstupem požadovaným a nastavováním vah 

synapsí tak, aby se snížil rozdíl mezi skutečným a žádaným výstupem. Metodika 

snižování rozdílu je určena učícím algoritmem. Mezi metody učení s učitelem patří 

např. Backpropagation, stochastické učení, genetický algoritmus, učení s korekcí chyby 

a posilované učení.  

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

navržen tak, že 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. Takovéto sítě jsou určeny především 

pro klasifikaci vstupních kombinací. Mezi metody učení bez učitele patří 

tzv. Hebbovské učení, diferenciální Hebbovské učení, min-max učení [7][9][12][19].  

Adaptivní dynamika specifikuje počáteční konfiguraci sítě, a jakým způsobem 

se mění váhy při pevné topologii v čase. Všechny možné konfigurace tvoří váhový 

prostor sítě. 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 režimu realizovala předepsanou funkci sítě s minimální chybou. Chyba 

sítě může být formulována různým způsobem, často se například používá kvadrátu 



35  

odchylek požadovaného výstupu od výstupu sítě všech vzorů z trénovací množiny. 

Neuronové sítě se mohou učit nejen změnou synaptických vah, ale i přizpůsobováním 

přenosové funkce (strmosti) a prahů neuronů. Učení představuje většinou složitý 

nelineární optimalizační problém, jehož řešení na počítačích může trvat velmi dlouhou 

dobu. Z výše uvedeného vyplývá, že aktivní režim se využívá k výpočtu funkce sítě, 

zatímco adaptivní režim slouží k jejímu nalezení [7][9][12][19].  

 

Přeučení sítě 

V procesu učení může v některých případech dojít k jevu označovaného jako 

přeučení sítě. Jedná se o případ, kdy chyba odezvy naučené sítě pro testovací množinu 

příliš velká v poměru k chybě pro trénovací množinu. K zabránění přeučení sítě je 

výhodné rozdělit množinu dat na tři podmnožiny: 

trénovací, 

validační,  

testovací.  

Trénovací podmnožina slouží pouze pro výpočet úpravy vah sítě. Validační 

podmnožina slouží k získání informace, zda je vhodné již zastavit učení. Testovací 

podmnožina slouží k posouzení kvality neuronové sítě .  

 

chyba

epochy

trénovací

validační

testovací

 
Obr. 11 Průběh chybové funkce 

 

Z obr. 11 průběhu chybové funkce je zřejmé, že od určité hodnoty se při poklesu 

chyby trénovací podmnožiny, zvyšuje chyba testovací a validační podmnožiny. 



36  

Při dalším učení by se síť ještě více přizpůsobila trénovacím datům, ale z pohledu 

přiváděných nových neznámých vstupních dat by vykazovala horší kvalitu. Šipka 

ukazuje optimální místo pro ukončení učení [7][9][12][19]. 

  

4.5  Aktiva ční (přenosové) funkce um ělých neuronových sítí 
 Lineární aktiva ční funkce 

Tato přenosová funkce má lineární vztah mezi vstupní a výstupní hodnotou 

neuronu. Ve většině neuronových sítí se využívá tato aktivační funkce v poslední 

výstupní vrstvě neuronové sítě [25].  
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0 v(t)

y(t)

 

 

Obr. 12 Lineární aktivační funkce 
 

Matematický vztah aktivační funkce 

xky ⋅=        (16) 

Symetrická saturační lineární aktivační funkce 

Saturační přenosová funkce omezuje velikost vstupního signálu v rozsahu 

hodnot 0 až +1. Funkce kopíruje vstupní hodnoty na výstupu funkce, pouze při 

záporných vstupních hodnotách je na výstupu funkce vždy 0 [25].  
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Obr. 13 Symetrická saturační lineární aktivační funkce 
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 Aktiva ční funkce radiálního základu 

Přenosová funkce, jak je vidět již z jejího názvu, je určena pro radiální 

neuronové sítě (RBF Neural Network). Nejvyšší zhodnocení vstupních hodnot dochází 

v oblasti kolem 0. Pak se výstupní hodnoty neuronu blíží hodnotě 1. Hodnoty menší než 

-2 a hodnoty větší než +2 jsou přenosovou funkcí ohodnoceny jako takřka nulové 

hodnoty [25].  
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Obr. 14 Aktivační funkce radiálního základu 
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Matematický vztah aktivační funkce 
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a – střed,   
r – poloměr 
 

 Aktiva ční funkce trojúhelníkového základu 

Přenosová funkce provede zhodnocení pouze vstupních hodnot v rozsahu -1 až 

+1, přičemž při vstupu nulové hodnoty do přenosové funkce bude mít výstup nejvyšší 

hodnotu 1. Výstupní funkce v daném rozsahu vstupních hodnot (-1;0) nebo (0;1) je 

lineárně závislá. Jakékoliv hodnoty mimo rozsah těchto vstupních hodnot budou na 

výstupu přenosové funkce kvalitně znehodnoceny, jejich výstupní hodnota bude nulová 

[25].  
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Obr. 15 Aktivační funkce trojúhelníkového základu 
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Symetrická silně omezená aktivační funkce  

Aktivační funkce omezuje silně výstupní hodnoty neuronu na dvě výstupní 

hodnoty. Hodnota -1 bude na výstupu neuronu vždy, když vstupní hodnota aktivační 

funkce bude hodnota menší než 0. Hodnota 1 na výstupu neuronu nastane pouze tehdy, 

pokud vstupní hodnota aktivační funkce bude hodnota větší nebo rovna 0. Tato 

symetrická aktivační funkce je variantou předchozí aktivační funkce se silným 

omezením. Rozdíl těchto funkcí je pouze v rozsahu výstupních hodnot [25]. 
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Obr. 16 Symetrická silně omezená aktivační funkce 

Matematický vztah aktivační funkce 
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Sigmoidální aktivační funkce  

Sigmoidální aktivační funkce se velmi často využívá v mnohovrstvých 

perceptronových sítích, a to z důvodu, že je funkce diferencovatelná. Vstupní hodnoty 

sigmoidální funkce nabývají celého rozsahu platnosti reálného čísla a výstupem 

neuronu je sigmoidální funkce, která nabývá hodnot v rozsahu 0 až 1 [25].  
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Obr. 17 Sigmoidální aktivační funkce 
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Hyperbolický tangens 

Další variantou sigmoidální aktivační funkce je aktivační funkce hyperbolický 

tangent, která na rozdíl od výše uvedené aktivační funkce nabývá výstupních hodnot 

neuronu v rozsahu hodnot -1 až +1 [25].  
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Obr. 18 Hyperbolický tangens 
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4.5.1 Učení dop ředných sítí metodou Backpropagation 

Nejznámější a nejpoužívanější model neuronové sítě je vícevrstvá neuronová síť 

s učícím algoritmem zpětného šíření chyby backpropagation, který se používá přibližně 

v 80% všech aplikací neuronových sítí. Tento model je zobecněním sítě perceptronů pro 

architekturu se skrytými vrstvami (tzv. vícevrstvý perceptron). Vzhledem k rozšířenosti 

vícevrstvého perceptronu a jeho určitým nedostatkům existuje mnoho variant tohoto 

modelu, které se snaží zlepšit jeho vlastnosti. Organizační dynamika vícevrstvého 

perceptronu specifikuje na začátku pevnou topologii vícevrstvé neuronové sítě.  

Standardně se používá dvouvrstvá, resp. třívrstvá síť, protože význam skrytých 

neuronů a jejich vazeb, potřebný pro návrh speciální topologie, není znám. Pro tento 

účel zavedeme následující značení. Množinu n vstupních neuronů označíme X 

a množinu m výstupních neuronů Y. Neurony značíme indexy i, j apod. a zj představuje 

reálný vnitřní potenciál a yj reálný stav, resp. výstup neuronu j. Podobně jako u sítě 

perceptronů spoj od neuronu i k nevstupnímu neuronu j je ohodnocen reálnou 

synaptickou váhou wji a wj0 = -hj je práh hj s opačným znaménkem nevstupního neuronu 

j odpovídající formálnímu jednotkovému vstupu y0 = 1. Dále ←j  označuje množinu 

všech neuronů, z nichž vede spoj do neuronu j a které jsou tedy vstupem neuronu j 

včetně formálního jednotkového vstupu ←∈ j0 , a →j je množina neuronů, do nichž vede 

spoj z neuronu j a kterým je proto neuron j vstupem. V aktivním režimu počítá 

vícevrstvá síť pro daný vstup funkci y (w): m)1,0(Rn → , která je určena konfigurací w. 

Výpočet probíhá podle následující diskrétní aktivní dynamiky. V čase 0 jsou 

odpovídající stavy vstupních neuronů )Xi(y i ∈   nastaveny na vstup sítě a ostatní 

neurony nemají určen svůj stav. V čase t > 0 jsou vypočteny reálné hodnoty vnitřních 

potenciálů [9] 

n

j ij
i  j

z  = w yi

←∈
∑         (23) 

všech neuronů j, jejichž vstupy již mají určen svůj stav. To znamená, že v čase t 

jsou aktualizovány neurony v t-té vrstvě. Z vnitřního potenciálu (23) je pak stanoven 

reálný stav ( )j jy zσ= neuronu j pomocí diferencovatelné aktivační funkce 

( ) : R 0,1σ → standardní sigmoidy, která spojitě aproximuje ostrou nelinearitu: 
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( )  - z

1
z

1 e λσ =
+

       (24) 

Diferencovatelnost užité přenosové funkce (24) a z ní plynoucí diferencova-

telnost funkce sítě je podstatná pro učící algoritmus backpropagation. Reálný parametr 

strmosti λ určuje nelineární nárůst (pro λ < 0 pokles) standardní sigmoidy v okolí nuly 

(pro λ → ∞  dostaneme ostrou nelinearitu), tj. míru rozhodnosti neuronu. V základním 

modelu se obvykle uvažuje  λ = 1, avšak obecně může být strmost λj pro každý 

(nevstupní) neuron j různá. Stav neuronu se pak počítá: 

( ) ( )j j j j  - z

1
y = z ,       kde z

1 e λσ σ =
+

      (25) 

Tímto způsobem jsou v aktivním režimu postupně vypočteny výstupy všech 

neuronů, protože vícevrstvá síť je acyklická síť. Aktivní režim je ukončen, když je 

stanoven stav všech neuronů v síti, speciálně výstupních neuronů, které určují výstup 

sítě, tj. hodnotu funkce sítě pro daný vstup [9].  

Adaptivní režim vícevrstvé sítě probíhá podobně jako u sítě perceptronů. 

Požadovaná funkce je opět zadána tréninkovou množinou. Chyba sítě E (w) vzhledem k 

této tréninkové množině je definována jako součet parciálních chyb sítě Ek(W) 

vzhledem k jednotlivým tréninkovým vzorům a závisí na konfiguraci sítě w: 

( ) ( )
p

k
1

E w E w
k=

=∑        (26) 

Parciální chyba Ek (w) sítě vzhledem ke k-tému tréninkovému vzoru je úměrná 

součtu mocnin odchylek skutečných hodnot výstupů sítě pro vstup k-tého tréninkového 

vzoru od odpovídajících požadovaných hodnot výstupů u tohoto vzoru: 

( ) ( )( )2

k j k kj
j Y

1
E w y w,x d

2 ∈

= −∑      (27) 

Cílem adaptace je minimalizace chyby sítě (26) ve váhovém prostoru. Vzhledem 

k tomu, že chyba sítě přímo závisí na komplikované nelineární složené funkci 

vícevrstvé sítě, tento cíl představuje netriviální optimalizační problém. Pro jeho řešení 

se v základním modelu používá nejjednodušší varianta gradientní metody, která 

vyžaduje diferencovatelnost chybové funkce. Na začátku adaptace v čase 0 jsou váhy 

konfigurace w(0) nastaveny náhodně blízko nuly. Adaptace probíhá v diskrétních 
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časových krocích, které odpovídají tréninkovým cyklům. Nová konfigurace w(t) v čase t 

> 0 se vypočte: 

( ) ( ) ( )t t-1 t
ji ji jiw  w w= + ∆        (28) 

kde změna vah ∆w(t) v čase t > 0 je úměrná zápornému gradientu chybové 

funkce E (w) v bodě w(t-1): 

( ) ( )( )t t-1
ji

ji

E
w - w

w
ε ∂∆ =

∂
      (29) 

kde 0 < ε < 1 je rychlost učení, jejíž význam je podobný jako u sítě perceptronů.  

Chybová funkce určuje chybu sítě vzhledem k pevné tréninkové množině 

v závislosti na konfiguraci. V adaptivním režimu hledáme takovou konfiguraci, 

pro kterou je chybová funkce minimální. Začneme s náhodně zvolenou konfigurací w(0), 

kdy odpovídající chyba sítě od požadované funkce bude pravděpodobně velká. Při 

adaptaci sestrojíme v tomto bodě w(0) ke grafu chybové funkce tečný vektor ( )( )0E
w

W

∂
∂

 

a posuneme se ve směru tohoto vektoru dolů o ε. Pro dostatečně malé ε tak získáme 

novou konfiguraci w(1) = w(0) + ∆w(1), pro kterou je chybová funkce menší než pro 

původní konfiguraci w(0), tj. E(w(0)) ≥  E(w(1)). Celý postup konstrukce tečného vektoru 

opakujeme pro w(l) a získáme tak w(2) takové, že E(w(1)) ≥  E(w(2)) atd., až se v limitě 

dostaneme do lokálního minima chybové funkce. Ve vícerozměrném váhovém prostoru 

tento postup přesahuje naši představivost. I když při vhodné volbě rychlosti učení ε 

gradientní metoda vždy konverguje k nějakému lokálnímu minimu z libovolné 

počáteční konfigurace, není vůbec zaručeno, že se tak stane v reálném čase. Obvykle je 

tento proces časově velmi náročný i pro malé topologie vícevrstvé sítě. Hlavním 

problémem gradientní metody je, že pokud již nalezne lokální minimum, pak toto 

minimum nemusí být globální. Uvedený postup adaptace se v takovém lokálním 

minimu zastaví a chyba sítě se již dále nesnižuje [9].  

K realizaci uvedené adaptivní dynamiky (28) potřebujeme vypočítat gradient 

chybové funkce ve vzorci (29), což vzhledem ke komplikovanosti chybové funkce není 

triviální. Nejprve užitím pravidla o derivaci součtu pro (26) převedeme tento gradient na 

součet gradientů parciálních chybových funkcí: 
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p
k

k=1ji ji

EE
 

w w

∂∂ =
∂ ∂∑        (30) 

Protože funkce sítě je složena z funkcí jednotlivých neuronů, pro výpočet gra-

dientu parciální chybové funkce je vhodné použít pravidlo o derivaci složené funkce: 

j jk k

ji ji j ji

y zE E
 = 

w y z w

∂ ∂∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂

      (31) 

Parciální derivaci j

ji

z

w

∂
∂

 v rovnici (32) získáme derivováním vnitřního 

potenciálu (23): 

j
i

ji

z
y  

w

∂
=

∂
        (32) 

a parciální derivaci j

j

y

z

∂
∂

 získáme derivováním aktivační funkce (25), jejíž 

derivaci lze vyjádřit pomocí funkční hodnoty následujícím způsobem: 

( )
( )

j

j j
j

 - z

j j j
j j j2  - z  - z - z

j

y e 1
 =  = 1  = y 1-y

z 1 e 1 e1 e

j

j j
j

λ

λ λλ

λ λ
λ

∂  − ∂ + + +
  (33) 

Dosazením (33) a (34) do (32) dostáváme: 

( )k k
j j j i

ji j

E E
 = y 1-y y

w y
λ∂ ∂

∂ ∂
       (34) 

Pro výpočet parciální derivace k

j

E

y

∂
∂

 ve vzorci (35) se používá strategie zpětného 

šíření, jak už název učícího algoritmu backpropagation napovídá. Pokud j∈Y je 

výstupní neuron, pak uvedenou derivaci lze vypočítat přímým derivováním parciální 

chybové funkce (27): 

 

k
j kj

j

E
 = y  - d       j Y

y

∂
∈

∂
       (35) 
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což odpovídá chybě výstupního neuronu j pro k-tý tréninkový vzor. Pro skrytý 

neuron j ∉ X ∪  Y se při výpočtu k

j

E

y

∂
∂

znovu uplatní pravidlo o derivování složené 

funkce, kde opět vypočteme derivace, které lze získat přímým derivováním: 

( )k k r r k
r r r rj

r j r jj r r j r

E E y z E
 =  = y 1-y w   j  X Y

y y z y y
λ

∈ ∈

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
∉ ∪

∂ ∂ ∂ ∂ ∂∑ ∑
r rr r

  (36) 

Ve vzorci (36) jsme výpočet parciální derivace  k

j

E
 

y

∂
∂

 pro skrytý neuron j 

převedli na výpočet parciálních derivací k

r

E

y

∂
∂

 u neuronů r∈ j, do nichž vede spoj od 

neuronu j, a proto mají neuron j jako svůj vstup. Při výpočtu k

j

E
 

y

∂
∂

 tedy můžeme 

postupovat od výstupních neuronů, pro které lze tuto parciální derivaci počítat podle 

(35), postupně směrem ke vstupním tak, že u skrytých neuronů vypočteme k

j

E
 

y

∂
∂

 podle 

(36), pokud jsou již vypočteny parciální derivace k

r

E

y

∂
∂

 pro všechny r∈ j. Korektnost 

tohoto postupu opět vyplývá z acykličnosti architektury sítě [9].  

Z uvedeného vyplývá, že v adaptivním režimu, založeném na učícím algoritmu 

backpropagation, nám jde o to, abychom vhodnou volbou rychlosti učení ε, co nejvíce 

minimalizovali chybovou funkci sítě E(w) např. nalezli její globální minimum. 

Při malém ε metoda konverguje příliš pomalu (chyba nepatrně klesá) a na druhou stranu 

pro větší ε diverguje (chyba roste). Proto je potřeba při řízení učícího procesu mít 

určitou zkušenost s volbou ε. Následující doporučení lze formulovat jen velmi nepřesně.  

Pro větší topologie je lepší začínat s menším ε (např. řádově tisíciny, popř. 

desítitisíciny). Při úspěšné konvergenci lze ε nepatrně zvýšit, při zjevné divergenci či 

oscilaci hodnotu ε snížíme. I při velkém vzrůstu chyby po předešlé úspěšné konvergenci 

bez dlouhodobější změny ε, pokračujeme v adaptaci se stejným ε, protože metoda 

někdy přechází ve váhovém prostoru do oblasti lepší konvergence, což se nám potvrdí 

nebo vyvrátí v dalších tréninkových cyklech. Někdy je při neúspěchu lépe učící proces 

opakovat od začátku pro novou počáteční konfiguraci. Na začátku učení se může chyba 

mírně zvýšit, později se střídá fáze jejího rychlého poklesu s dlouhodobou stagnací, kdy 

se chyba shora jen velmi pomalu blíží k nějaké nenulové hodnotě. Obvykle se po 
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dlouhodobém učení za určitých podmínek podaří nalézt globální minimum (chyba je 

nulová) [9].  

4.5.2 Využití um ělých neuronových sítí v metalurgii 

Umělé neuronové sítě se uplatňují v široké oblasti vědeckých oborů. Jedním 

z oborů, je také oblast metalurgie. Zde se umělé neuronové sítě ve značné míře 

využívají při procesu válcování na teplých pásových tratích. Jejich využití je především 

pro předběžný výpočet válcovací síly, teploty pásu a volného šíření, pro řízení profilu 

a rovinnosti pásu a pro stanovení koeficientu přestupu tepla na úseku laminárního 

chlazení [30]. 

Na tratích pro válcování za studena je lze využít pro předběžný výpočet 

válcovací síly, válcovacího momentu a pro řízení rovinnosti pásu. Velké zkušenosti 

s praktickou realizací v této oblasti získala firma Siemens. Neuronové sítě se začleňují 

jako standardní prvek do každé nové úrovně systému automatizace procesu válcování 

firmy Siemens (Voest Alpine, NUCOR, Gallatin Steel, SDI, Hanbo, Trico, Algoma 

a další). 

Dále byly umělé neuronové sítě úspěšně použity pro predikci transformačních 

diagramů při plynulém ochlazování (ARA diagramy) a teploty počátku tvorby 

martenzitu Ms u ocelí s vanadem a křivek izotermického rozpadu austenitu (IRA 

diagramy) [30]. 

Tyto modely umožňují predikci transformačních křivek diagramů a teploty Ms 

na základě chemického složení ocelí a teploty austenitizace, resp. teploty výdrže, za 

které probíhá transformace austenitu za izotermických podmínek. Pomocí neuronových 

sítí již byla vytvořena řada modelů predikce konečných mechanických vlastností ocelí 

po jejich tepelném a termomechanickém zpracování. Byl sestaven model predikce 

mechanických vlastností uhlíkových ocelí a ocelí mikrolegovaných niobem vyrobených 

v Cokerill-Sambre (Belgie) na válcovací trati pásů za tepla [30].  

Podobný model byl vytvořen pro predikci mechanických vlastností žíhaného 

tenkého ocelového pásu vyrobeného v Rautaruukki Hameenlinna válcovně (Finsko). 

Model vytvořený na Northest University v Čínské republice je schopen pomocí 

neuronových sítí modelovat vztahy mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi 

C-Mn ocelových pásů válcovaných za tepla [30]. 
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Na VŠB-TU Ostrava byl vytvořen neuronový model predikce teploty Ms pro 

různé typy ocelí. Výhodou tohoto řešení se ukazuje schopnost neuronové sítě optimálně 

reagovat na poměr jednotlivých chemických prvků ve složení ocelí, což se projevuje 

vyšší přesností při predikci teploty Ms oproti hodnotám získaným běžně používanými 

empirickými vztahy [30]. 

Další oblastí, kde jsou neuronové sítě dnes již široce využívány, je řízení 

hmotnosti (tloušťky) zinkového povlaku při výrobě žárově pozinkovaného ocelového 

pásu. Výrobci pozinkovaného pásu musí věnovat zvýšenou pozornost parametrům 

zinkového povlaku, aby dodrželi požadovanou úroveň kvality. Neuronové sítě se dnes 

uplatňují i v oblasti optimalizace a řízení vysokopecního pochodu [30]. 

Např. na VŠB-TU Ostrava byl vytvořen analytický modelový systém pro 

optimalizaci vlastností vysokopecního koksu. 

 Významnou částí tohoto systému je expertní podsystém na bázi neuronových 

sítí pro řízení kvality vysokopecního koksu na základě změn složení uhelné směsi. 

Tento systém byl implementován jako integrální část automatizovaného systému řízení 

3. a 4. vysoké pece Nové Huti, a.s [30]. 

Další oblastí využití umělých neuronových sítí byla studie možné predikce 

jakostních nedostatků při tváření ingotů v ocelárně. Tyto nedostatky se projevovaly 

náhodně bez objektivních příčin. A proto byly k řešení tohoto problému zvoleny právě 

umělé neuronové sítě [21].  

Neuronové sítě nacházejí uplatnění také na závodech plynulého odlévání ocelí. 

Byly úspěšně aplikovány jako součást systému monitorování a vizualizace procesu 

řízení kontilití, modelu predikce průvalu a modelu predikce teplotního profilu tekuté 

oceli z konvertoru na kontilití [30].  

V současné době se začínají neuronové sítě uplatňovat v různých oblastech 

diagnostiky a stávají se součástí systémů řízení jakosti ocelárenských výrobků. Vstupy 

do neuronové sítě jsou parametry diagnostikovaného objektu a výstupy např. logické 

hodnoty určující přítomnost určitého příznaku, který se vyskytne u zkoumaného 

objektu. Neuronové sítě se využívají v oblasti znalostního inženýrství v aplikaci na 

problém diagnostiky a predikce vad různých typů ocelárenských výrobků 

k rozpoznávání a klasifikaci jako např. rozpoznávání a klasifikace mikrostruktury 

a velikosti zrna a podobně [30].  
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5 PREDIKCE TEPLOTY CHEMICKÉHO PŘÍHŘEVU 
POMOCÍ UNS 

 
 Jedním z procesů, které lze použít při zpracování oceli je chemický příhřev. 

Vlivem technologických operací jako jsou vakuování, rafinace, odsíření a podobně 

dochází k ochlazení taveniny, což je nežádoucí pro další zpracování oceli. Z tohoto 

důvodu se provádí zvýšení teploty taveniny různými způsoby, jedním z nich je 

chemický příhřev. 

 Problém zde spočívá ve faktu, že vstupní parametry tj. teplota taveniny a její 

chemické složení, nejsou vždy stejné, takže je obtížné přesně určit výslednou teplotu 

taveniny po chemickém příhřevu. Tato práce navrhuje možné řešení uvedeného 

problému – stanovení výsledné teploty taveniny – s využitím umělých neuronových sítí. 

Pro predikci výstupní teploty po chemickém příhřevu byl použit datový soubor 

obsahující hodnoty proměnných, které poskytují údaje o jednotlivých tavbách, jako jsou 

hmotnosti tavby a hmotnosti některých chemických prvků v tavbě obsažených nebo 

přidaných, dále o časech a teplotách vybraných technologických operací. V databázi 

byly obsaženy i případy, ve kterých chyběly údaje u jedné nebo více proměnných.  

Tyto případy nebyly pro analýzu použity, aby se omezilo zkreslení prováděné 

analýzy z důvodu chybějících informací. Po vypuštění neúplných případů (nebyly brány 

v úvahu) mohly být k analýze použity informace ze 700 jednotlivých taveb. Proměnné, 

které datový soubor obsahoval, jsou uvedeny v tabulce 4.  

Velikost chemického příhřevu vychází z příjezdové teploty. Na základě této 

teploty se chemický příhřev ovlivňuje třemi proměnnými. Jedná se o hliník, kyslík 

a oxid vápenatý. V práci byl zkoumán také vliv těchto faktorů na výslednou teplotu. 

 U náhodně vybraných taveb byla provedena analýza, jak se ovlivní výsledná 

teplota po chemickém příhřevu, když jedna z proměnných je považována za konstantu 

a zbylé dvě proměnné se náhodně mění v rozsahu uvedeném v databázi. V práci je pro 

příklad uvedeného vybrána jedna tavba. Při každé změně proměnných byl proveden 

výpočet teploty neuronovou síti.  

Výsledky získané touto analýzou jsou uvedeny na obr. 19 až obr. 21. Z grafů 

vyplývá, že i při náhodném volení hodnot z určitého rozsahu nedochází k vytváření 

lokálních extrémů a teplota se plynule mění v závislosti na množství jednotlivých 
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proměnných. Z grafů rovněž vyplývá, že jedné teplotě odpovídá větší množství 

kombinací vstupních proměnných. 

 
Tabulka 4. Analyzované proměnné  

Proměnná Veličina 

Hmot_FLS hmotnost tavby [kg] 

Před_Odp_Tepl odpichová teplota [°C] 

Uprav_Odp_Tepl upravená odpichová teplota [°C] 

Čas_Oxyvit_ISSM 
doba, která uplynula od konce odpichu do spuštění 
vakuového zpracování [s] 

Doba_Vak doba vakuování [s] 

Tepl_Hom teplota po homogenizaci na zařízení ISSM [°C] 

Doba_Odp_FLS skutečná doba odpichu tavby z konvertoru [s] 

Tepl_2 teplota po chemickém příhřevu [°C] 

Doba_Mer_Hom_Chp 
doba mezi dvěma měřeními, a to před procedurou 
VOH (Vacuum Oxygen Heating) a po ní [s] 

Del_Tepl_Mer_Hom_Chp změna teploty před VOH a po VOH [°C] 

Del_Si_Hom_Chp snížení množství křemíku při VOH [kg] 

Del_Mn_Hom_Chp snížení množství manganu při VOH [kg] 

Tepl_Efekt_Si teplotní efekt způsobený křemíkem [°C] 

Tepl_Efekt_Mn teplotní efekt způsobený manganem [°C] 

Del_Al_Hom_Chp přísada hliníku [kg] 

Tepl_Efekt_Al teplotní efekt způsobený hliníkem [°C] 

Sum_Tep_Ef_AlSiMn 
celkový teplotní efekt v důsledku oxidace hliníku, 
křemíku a manganu [°C] 

del_tep_CaO změna teploty oceli způsobená vápnem [°C] 

O2_AlSiMn 
stechiometrická potřeba plynného kyslíku na oxidaci 
hliníku, křemíku a manganu při VOH [Nm3/t] 

O2_SiMn 
stechiometrická potřeba plynného kyslíku na oxidaci 
křemíku a manganu při VOH [Nm3/t] 

O2_Mer měrná spotřeba kyslíku na příhřev [Nm3/t] 

Al_Mer měrná spotřeba hliníku na příhřev [kg/t] 

Kyslík spotřeba kyslíku [Nm3] 

CaO množství vápna [kg] 
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Na obr. 19 je zobrazen trojrozměrný graf pro první analyzovanou proměnnou.  

Jako konstantní hodnota zde byla zvolena proměnná „hliník“. Hodnota této konstanty 

byla náhodně vybrána a rovnala se 59 kg. Tři proměnné, které jsou vynesené na osách 

x, y, z, byly kyslík, oxid vápenatý a teplota po chemickém příhřevu. Při konstantní 

hodnotě hliníku byly měněny náhodně hodnoty proměnných oxidu vápenatého a kyslíku 

a při každé této kombinaci byla vypočtena výsledná teplota. Celkem bylo vytvořeno 

10 000 možných kombinací. Hodnoty proměnných byly náhodně voleny v následujícím 

rozsahu. Pro kyslík se jednalo o rozsah od 71 do 209 Nm3 a u oxidu vápenatého se 

hodnoty pohybovaly od 106 do 647 kg.  

 
 

Obr. 19 3D graf s proměnnými O2 CaO a Tepl_2 při konstantní proměnné Al = 59kg 
 

Z vytvořeného grafu vyplývá, že jedné vybrané teplotě odpovídá velké množství 

kombinací kyslíku a oxidu vápenatého při vybrané konstantní hodnotě hliníku. Dále je 

z grafu patrné, že při vzrůstajícím množství přidaného kyslíku roste výstupní teplota 

a naopak se zvyšujícím se množstvím přidávaného oxidu vápenatého výstupní teplota 

klesá.   
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Na obr. 20 je zobrazen trojrozměrný graf pro druhou proměnnou. Jako 

konstantní hodnota byla zvolena proměnná oxid vápenatý. Hodnota této konstanty se 

rovnala 275 kg. Tři proměnné, které jsou vynesené na osách x, y, z, byly kyslík, hliník 

a teplota po chemickém příhřevu. Při konstantní hodnotě oxidu vápenatého byly 

měněny náhodně hodnoty proměnných hliníku a kyslíku a při každé této kombinaci byla 

vypočtena výsledná teplota. Celkem bylo vytvořeno 10 000 možných kombinací. 

Hodnoty proměnných byly náhodně voleny v následujícím rozsahu. Pro kyslík se 

jednalo o rozsah od 71 do 209 Nm3 a u hliníku od 12 do 226 kg.  

 

 
 
 

Obr. 20 3D graf s proměnnými O2, Al a Tepl_2 při konstantní proměnné CaO = 275kg 
 

Z vytvořeného grafu vyplývá, že jedné vybrané teplotě odpovídá velké množství 

kombinací kyslíku a hliníku při vybrané konstantní hodnotě oxidu vápenatého. Dále je 

z grafu patrné, že při vzrůstajícím množství přidaného kyslíku a hliníku roste výstupní 

teplota a naopak se snižujícím se množstvím přidávaného hliníku a kyslíku výstupní 

teplota klesá. 
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Na obr. 21 je zobrazen trojrozměrný graf pro poslední analyzovanou 

proměnnou. Jako konstantní hodnota byla zvolena proměnná kyslík. Hodnota této 

konstanty byla náhodně vybrána a rovnala se 106 Nm3. Tři proměnné, které jsou 

vynesené na osách x, y, z, byly hliník, oxid vápenatý a teplota po chemickém příhřevu. 

Při konstantní hodnotě kyslíku byly měněny náhodně hodnoty proměnných oxidu 

vápenatého a hliníku a při každé této kombinaci byla vypočtena výsledná teplota. 

Celkem bylo vytvořeno 10 000 možných kombinací. Hodnoty proměnných byly 

náhodně voleny v následujícím rozsahu. Pro hliník se jednalo o rozsah od 12 do 226 kg 

a u oxidu vápenatého se hodnoty pohybovaly od 106 do 647 kg.  

 

 
 
 

Obr. 21 3D graf s proměnnými Al, CaO a Tepl_2 při konstantní proměnná O = 106Nm3 

 

Z vytvořeného grafu vyplývá, že jedné vybrané teplotě odpovídá velké množství 

kombinací hliníku a oxidu vápenatého při vybrané konstantní hodnotě kyslíku. Dále je 

z grafu patrné, že při vzrůstajícím množství přidaného hliníku roste výstupní teplota 

a naopak se zvyšujícím se množstvím přidávaného oxidu vápenatého výstupní teplota 

klesá.   



53  

5.1 Software - Statistica   
Pro vytváření umělých neuronových sítí je k dispozici celá řada softwarových 

prostředků, jako příklad je možno uvést Matlab – Neural Network Toolbox, 

Mathematica, Neural Works Predict a podobně. V tomto případě byl zvolen komerční 

program Statistica, jehož součástí je i modul Statistica – Neuronové sítě. Program  

Statistica – Neuronové sítě obsahuje prostředky pro analýzu a vytváření neuronových 

sítí. Tento modul lze používat samostatně nebo ve spolupráci s některými dalšími 

moduly programu Statistica.  

Modul nabízí dvě možnosti tvorby umělých neuronových sítí, buď pomocí 

vlastního návrhu, nebo pomocí průvodce řešením. Pomocí volby průvodce řešením je 

uživatel proveden všemi kroky potřebnými pro vytváření neuronových sítí.  

Mezi výhody modulu Statistica – Neuronové sítě patří vyšetřovací a analytické 

techniky, včetně algoritmů pro výběr vlastností vstupů, snadnost použití díky průvodci 

řešením. 

Za další výhodu lze považovat, podporu kombinací sítí a síťových architektur 

prakticky neomezené velikosti. A obsáhlé grafické a statistické výstupy, jež lze použít 

jako zpětnou vazbu, která usnadní provádění interaktivních vyšetřovacích analýz. 

Modul Statistica – Neuronové sítě ukládá data ve formátu systému Statistica. To 

umožňuje snadný přenos dat mezi oběma programy stejně jako využití širokých 

možností programu Statistica při importu datových souborů různých typů. Taktéž lze 

zadávat vstupní data přímým zápisem pomocí editoru systému Statistica – Neuronové 

sítě, nebo vkládat data ze schránky popřípadě importovat data z textových souborů. 

Během importu systém samočinně identifikuje nominální hodnoty proměnných 

i chybějící hodnoty. 

 Datové soubory lze upravovat vestavěným editorem dat, pracovní prostředí je 

podobné programu Microsoft Excel. Úpravy mohou zahrnovat přiřazení názvů 

případům i proměnným, přidávání a rušení případů či proměnných, identifikaci 

vstupních a výstupních proměnných nebo rozdělení případů do souborů pro trénování, 

ověřování a testování. Při výběru vhodné sítě můžeme vybírat z množství modelů 

neuronových sítí. 
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Systém Statistica Neuronové sítě podporuje všechny důležité třídy neuronových 

sítí pro řešení reálných aplikací jako vícevrstvé perceptronové sítě, sítě s radiální 

funkční bází, atd. [24][26].  

Z výše uvedené Tabulky 4 byly vybrány proměnné, z kterých byly následně 

vytvářeny matematické modely umělých neuronových sítí. Vytvořené modely 

neuronových sítí umožní zpřesnění předpokládané hodnoty teploty oceli po chemickém 

příhřevu a zmenší nepřesnosti mezi hodnotou teploty oceli očekávanou a skutečnou. 

Nakonec bylo k vytvoření umělé neuronové sítě vybráno 11 vstupních proměnných, 

které byly doporučeny provozním technologem. Datový soubor obsahoval 697 případů 

(taveb). Struktura vstupních proměnných pro vytváření neuronových sítí je uvedena na 

obr. 22.  

 
 

Obr. 22 Blokové schéma struktury umělé neuronové sítě 

Pro vyjádření kvality naučení vyjadřující nepřesnosti mezi skutečnými 

a predikovanými hodnotami byly zvoleny tři základní srovnávací kritéria. Dále byla 

u vytvořené umělé neuronové sítě provedená citlivostní analýza.   

5.2 Srovnávací kritéria matematických model ů  
Pro vyjádření kvality predikce neuronové sítě a porovnání míry nepřesnosti mezi 

skutečnými hodnotami a predikovanými hodnotami matematických modelů umělé 

neuronové sítě nebo modelů regresní analýzy, popřípadě kvality mezi oběma metodami 

lze použít tři základní srovnávací kritéria. Jedná se o součet čtverců reziduí (SSE), 

střední kvadratickou chybu (RMS) a index (koeficient) determinace (R2). 
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SSE - (Sum of Squared Error) součet čtverců reziduí[4][14] 
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RMS - (Root Mean Squared) střední kvadratická chyba [4][14] 
  

1n

)o(y
RMS

n

0i

2
ii

−

−
=
∑

=         (38) 

 
R2 - index determinace [4][14]        
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kde je  n - počet vzorů trénovací nebo testovací množiny 

ei - rezidua 

oi - skutečné (měřené) hodnoty výstupu objektu 

io - střední hodnota výstupu objektu 

yi - predikované hodnoty výstupu neuronové sítě 

iy - střední hodnota výstupu neuronové sítě 

 

5.3 Citlivostní analýza 
U každé vytvořené umělé neuronové sítě byla provedena citlivostní analýza. 

Citlivostní analýza vyjadřuje, do jaké míry jednotlivé vstupní veličiny ovlivňují veličinu 

výstupní. Globální (absolutní) citlivost sítě je pro každý vstup definována jako podíl 

funkce (čtverce) chyb sítě při dvou spuštěních. 

 Poprvé i podruhé je síť aplikována na testovací data, avšak podruhé jsou 

namísto hodnot daného vstupu uvažovány hodnoty z procedury stanovení odchylek: 
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kde je c(g)i – absolutní globální citlivost y na vstup ui, i = 1 … k, 

k – je počet vstupů, 

SSE – součet čtverců reziduí UNS. 

 

Pokud je tento citlivostní poměr některé vstupní proměnné menší nebo rovný 

jedné, je tato proměnná považována za nevlivnou (na hodnotu výstupu sítě) [4][14]. 

Z vytvořených neuronových sítí byla vybrána ta, která měla nejlepší parametry 

naučení. Síť, která tuto podmínku splnila, byla vybrána pro implementaci do 

uživatelského programu. 

 Jednalo se o třívrstvou percepronovou síť, která obsahuje jedenáct vstupních 

neuronů, šest neuronů ve skryté vrstvě a jeden výstupní neuron. Datový soubor pro 

vybranou síť obsahoval 697 případů. Tyto případy byly rozděleny do tří množin 

trénovací, validační a testovací. Struktura vytvořené neuronové sítě je uvedena na obr. 

23.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 23 Struktura vytvořené umělé neuronové sítě 

Na obr. 24 je uveden korelačně-regresní bodový (x-y) graf s vyznačením 

regresní přímky. 

Typ sítě: VVPS 11:11-6-1:1 
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Obr. 24 Porovnání predikované a měřené teploty 

Na obr. 25 je zobrazen histogram reziduí vyjadřující množství případů 

v závislosti na velikosti rezidua. 

 

 
 

Obr. 25 Histogram reziduí 
 

V tabulce 5 jsou uvedené údaje získané pomocí citlivostní analýzy. Sloupec 

„Pořadí“ vyjadřuje významnost jednotlivých vstupních proměnných. V tomto případě se 

jeví jako nejvýznamnější proměnná „Tepl_hom“ jako další významná proměnná je 

„Kyslík“.  
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Tabulka 5 Citlivostní analýza vytvořené neuronové sítě 

Proměnná Podíl Pořadí 
Hmot_FLS 1,010542 8 

Před_odp_tepl 1,022275 6 
Uprav_odp_tepl 1,010098 9 

Doba_Vak 1,005880 10 
Tepl_hom 2,761261 1 

Doba_mer_hom_chp 1,230040 3 
Del_Si_hom_chp 1,016322 7 
Del_Mn_hom_chp 1,029976 5 
Del_Al_hom_chp 1,109466 4 

Kyslik 1,535407 2 
CaO 1,00033 11 

 

V následující tabulce 6 jsou uvedeny vypočtené hodnoty srovnávacích kritérií, 

vyjadřující kvalitu vytvořené neuronové sítě. 

 
Tabulka 6. Výsledky srovnávacích kritérií  
součet čtverců reziduí (SSE)  19197,51 
střední kvadratická chyba (RMS) 5,25948 
index determinace (R2) 0,875974 
 

Parametry vybrané neuronové sítě, byly pomocí generátoru kódů 

implementovány do uživatelského programu. Tento program je nezávislý na komerčním 

programu Statistica-Neuronové sítě, v kterém byly modely umělých neuronových sítí 

vytvářeny, a lze ho používat na libovolném počítači.  

Program umožňuje po zadání vstupních parametrů predikovat teplotu po 

chemickém příhřevu. Vstupní parametry lze zadávat buď ručně, nebo načítat ze 

souboru. Pokud predikovaná teplota neodpovídá žádané teplotě, lze využít funkci 

programu na dopočítání tří parametrů, které se používají k ovlivnění procesu 

chemického příhřevu. Jedná se o množství přidávaného hliníku, kyslíku a oxidu 

vápenatého. K tomuto dopočítávání bylo nutno přistoupit, neboť databáze neobsahovala 

potřebné údaje, které by umožňovaly přímou predikci výše zmíněných hodnot. 

Jako příklad použití programu byl zvolen jeden případ z databáze. Na obr. 26 je 

zobrazeno základní okno vytvořeného programu.  
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V tomto okně se do editačních polí začínajících polem „Hmot_FLS“ a končících 

editačním polem „CaO“ zadávají údaje získané z chemické analýzy popřípadě 

z předcházejících technologických procesů. V tomto případě data pocházela z obdržené 

databáze. 

 Po zadání potřebných údajů a zmáčknutí tlačítka „Výpočet teploty“ dojde 

k výpočtu pravděpodobné teploty oceli po chemickém příhřevu. Tento výpočet je získán 

pomocí vytvořené umělé neuronové sítě. Zadání jednotlivých hodnot a vypočtená 

teplota je zobrazena na obr. 27 v tomto případě se jedná o teplotu 1566°C.  

 

 
 

Obr. 26 Základní okno programu 

Tato teplota ovšem nemusí vyhovovat následným technologickým operacím, a je 

žádaná teplota vyšší například 1590°C.  

Po zmáčknutí tlačítka „Dopočet hodnot“, se zobrazí nové okno, viz obr. 28, zde 

se do editačního pole zadá „Požadovaná teplota“ v tomto případě uvedených 1590°C. 

Nyní dojde k automatickému načítání vstupních parametrů Al, CaO, O2 (ostatní 

zůstávají konstantní) a po každém načtení vstupů je vypočtena neuronovou sítí výsledná 

teplota.  

U kombinací, kdy výstupní teplota se rovná teplotě požadované se kombinace 

vstupních parametrů pro danou teplotu zaznamená a vypíše se rozsah, ve kterém je 

možné zadat množství hliníku. 
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Obr. 27 Program s funkcí dopočtení hodnot 

Z tohoto rozsahu je vybrána hodnota, která se uvede do editačního pole 

„Množství Al“. V tomto případě bylo vybráno 16 kg z rozmezí 15 až 220,9 kg. 

Po zmáčknutí tlačítka „Dopočítat hodnoty“ se zopakuje výše popsaný běh programu, 

ale s konstantní hodnotou hliníku. Hodnoty zbývajících vstupních proměnných – O2 

a CaO, které odpovídají požadované výstupní teplotě, vytvoří další interval 

odpovídajících hodnot. Poté dojde k zobrazení nového okna, v kterém se v editačním 

poli zadá množství kyslíku ze zobrazeného intervalu. 

 

 
 

Obr. 28 Volba požadovaných parametrů 

V tomto případě se jedná o 203 m3 z intervalu 198 až 208 m3. Po zadání hodnoty 

kyslíku a výběru buď lineární, nebo polynomické aproximace popřípadě zobrazení 

koeficientů aproximace a zmáčknutí tlačítka „Dopočítat hodnoty“ dojde k výpočtu 

množství oxidu vápenatého. Poté pomocí tlačítek „Zkopírovat hodnotu Al, O2, CaO“ 

přiřadíme dopočtené hodnoty do základních editačních polí viz. obr. 29. 
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Obr. 29 Výsledky dopočtených hodnot  

Zmáčknutím tlačítka „Výpočet hodnoty“ dojde k výpočtu teploty po chemickém 

příhřevu s novými vstupními parametry a tím k ověření požadované teploty viz. obr. 31. 

 

 
 

Obr. 30 Ověření výsledku výpočtem 

Na základě zvolených technologicky vybraných vstupních proměnných byla 

vytvořena třívrstvá perceptronová síť. Tato síť obsahovala ve vstupní vrstvě 11 neuronů 

ve druhé vrstvě 6 neuronů a jeden neuron ve výstupní vrstvě. Základní hodnotící kritéria 

neuronové sítě jsou následující součet čtverců reziduí 19197,51, střední kvadratická 

chyba 5,25948, index determinace 0,875974, jako nejvýznamnější vstupní proměnné se 

jevily „tepl_hom a kyslík“. Parametry této sítě byly implementovány do samostatné 

aplikace umožňující na základě zadaných vstupních proměnných výpočet teploty po 

chemickém příhřevu. Program umožňuje rovněž dopočet tří technologicky měnitelných 

parametrů na žádanou teplotu. 
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Další část dizertační práce obsahuje porovnání konvenčního přístupu pomocí 

regresní analýzy s umělými neuronovými sítěmi. Pro porovnání těchto metod byly 

vybrány tři srovnávací kritéria uvedená výše. Jednalo se o součet čtverců reziduí (SSE), 

střední kvadratická chyba (RMS), index determinace (R2). 

5.4 Regresní analýza 
Regresní analýza vycházela z množiny všech regresorů a vícenásobného 

lineárního statického regresního modelu. Na základě výsledků provedených korelační 

analýzou byly uvažovány v zásadě dva základní regresní modely, a to buď s proměnnou 

„O2_mer“, (ale bez uvedené dvojice, označený jako M1) anebo s dvojicí proměnných 

„Kyslík“ a „Hmot_FLS“ (bez „O2_mer“, označený jako M2). U obou typů modelů se 

testovala adekvátnost (linearita) dílčích modelů a následně byla uskutečněna jejich 

korekce. 

Při výběru regresorů byly nejprve postupně vyřazovány ty proměnné, které 

způsobovaly výraznou multikolinearitu (v pořadí od nejvyšších až po vysoké hodnoty 

VIF > 10) tím, že jsou lineární kombinací dalších proměnných. Při vyřazování regresorů 

nebyl brán ohled na jejich statistickou významnost, tj. na jejich p-value. 

V dalším sledu (když všechny VIF < 10) byly postupně vylučovány statisticky 

nevýznamné regresory (s p-value > 0,05 a pak i s p-value > 0,01, v pořadí od nejvyšších 

hodnot), tak aby zůstaly pouze regresory vysoce statisticky významné a přitom 

nekorelované s ostatními, což bylo kontrolováno pomocí hodnot VIF. V případě, že se 

v nějakém kroku vyskytly regresory s vyšším VIF, byly tyto regresory vyloučeny [2].  

5.4.1 Statický model M1S  

Po prvním výpočtu regresního modelu s nevyloučenými regresory se, podle 

diagnostického grafu reziduí a numerických výstupů, jako vybočující body se jevily 

minimálně záznamy č. 8, 296 a 621. 

Po odstranění (neuvažování) těchto tří vybočujících bodů a po redukci regresorů 

zůstalo tak v modelu M1S (po vyřazení proměnných podle jejich hodnot VIF bez 

ohledu na p-value) 697 případů (taveb) a pouze 7 vysoce statisticky významných 

a vzájemně prakticky nekorelovaných proměnných plus absolutní člen. Tyto proměnné 

jsou uvedeny v tabulce 7 [2].  
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Tabulka 7. Významné regresory pro statický model M1S s O2_mer  
 Koeficient 

Konstanta 104.376 

Pred_odp_tepl 0.0710468 

Doba_Vak 0.00305468 

Tepl_hom 0.8549 

Doba_mer_hom_ch -0.0327528 

Del_Si_hom_chp 0.0871572 

Del_Al_hom_chp 0.0781259 

O2_mer 19.9656 

 
 
V tabulce 8 jsou uvedeny hodnoty porovnávacích kritérií. 
 
Tabulka 8. Výsledky srovnávacích kritérií statického modelu M1S s O2_mer 
součet čtverců reziduí (SSE)  19744.8 

střední kvadratická chyba (RMS) 5.35324 

index determinace (R2) 0.87310 

 

Na obr. 31 uveden korelačně-regresní bodový (x-y) graf s vyznačením regresní přímky: 
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Obr. 31 Porovnání predikované a měřené teploty 

V dalším kroku bylo nutné prověřit adekvátnost (přiměřenost) lineárního 

statického modelu s uvedenými regresory, a to pomocí numerických i grafických testů 

a prostředků (parciální regresní a parciální reziduální grafy). 
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V grafické podobě je vidět na parciálním komponentním (regresní komponenta 

+ rezidua) grafu výraznou přibližně „hyperbolickou“ nelinearitu u proměnné 

„Doba_mer_hom_chp“ - viz obr. 32 (kde jsou červenými křížky označené při regresi 

neuvažované tři vybočující měření - tavby), jako i tento graf po zavedení 

transformované reciproké, inverzní, či „převrácené“ proměnné „1/Doba_mer_hom_chp“ 

[2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 32 Komponentní graf proměnné Doba_mer_hom_chp a její inverze 

Transformovaná proměnná má rozměr [1/min] a charakter jakési frekvence, 

četnosti, či lépe intenzity procesu VOH. Z obr. 32 je zřejmé, že po této jednoduché 

transformaci má uvedený komponentní graf (přibližně) lineární tvar závislosti. 

Transformovanou proměnnou zařadíme do modelu namísto původní a opět 

ověříme adekvátnost (přiměřenost) lineárního statického modelu s výše uvedenými 

regresory pomocí numerických testů [2].  

 

Je vhodné ještě model ověřit s ohledem na hodnoty p-value a VIF. Po 

sekvenčním backward stepwise postupu (zpětná kroková regrese) dojde k vyloučení 

proměnné „Doba_vak“, čímž redukovaný model obsahuje pouze 6 regresorů 

(+ absolutní člen), které už nejsou v podstatě kolineární (jsou přibližně ortogonální) 

a model je adekvátní.   

 

 

 

 

Component+Residual Plot for Tepl_2

0 300 600 900 1200 1500

Doba_mer_hom_chp

-33

-13

7

27

47

co
m

po
ne

nt
 e

ffe
ct

 

Component+Residual Plot for Tepl_2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
(X 0.001)1/Doba_mer_hom_chp

-32

-12

8

28

48

co
m

po
ne

nt
 e

ffe
ct

 



65  

5.4.2 Upravený statický model M1S 

 
Tabulka 9. Významné regresory pro upravený a redukovaný statický model M1S s O2_mer 
  Koeficient 

Konstanta 66.0121 

Pred_odp_tepl 0.0685396 

Tepl_hom 0.859675 

1/Doba_mer 11064 

Del_Si_hom_chp 0.0901533 

Del_Al_hom_chp 0.0703151 

O2_mer 20.6492 

 
 
Tabulka 10. Výsledky srovnávacích kritérií upraveného a redukovaného statistického modelu M1S 
s O2_mer 
součet čtverců reziduí (SSE)  19757.7 
střední kvadratická chyba (RMS) 5.35111 

index determinace (R2) 0.87302 

 

 

Na obr. 33 uveden korelačně-regresní bodový (x-y) graf s vyznačením regresní 

přímky. 
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Obr. 33 Porovnání predikované a měřené teploty 
 

5.4.3 Statický model M2S 

Výsledky postupného vyřazování regresorů (pouze s ohledem na jejich vysoké 

a vyšší VIF > 10) u statického modelu M2S jsou prezentovány v tabulce 11. 
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Po této redukci zůstalo v modelu M2S (po vyřazení proměnných podle jejich 

hodnot VIF bez ohledu na p-value) tentokráte 8 vysoce statisticky významných 

a vzájemně prakticky nekorelovaných proměnných (+absolutní člen), přičemž bylo 

uvažováno 697 záznamů taveb (bez vybočujících hodnot ve výše uvedených třech 

tavbách). 

 
Tabulka 11. Významné regresory pro statický model M2S s regresory kyslik a Hmot_FLS  

  Koeficient 

Konstanta 123.284 

Hmot_FLS -0.000290975 

Pred_odp_tepl 0.0700164 

Doba_Vak 0.00312359 

Tepl_hom 0.857625 

Doba_mer_hom_ch -0.0324803 

Del_Si_hom_chp 0.0871473 

Del_Al_hom_chp 0.0806351 

kyslik 0.265278 

 
 
Tabulka 12. Výsledky srovnávacích kritérií pro statický model M2S s regresory kyslik a Hmot_FLS 
součet čtverců reziduí (SSE)  19789.9 
střední kvadratická chyba (RMS) 5.36325 

index determinace (R2) 0.87281 

Na obr. 34 uveden korelačně-regresní bodový (x-y) graf s vyznačením regresní 

přímky. 
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Obr. 34 Porovnání predikované a měřené teploty 
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Je zřejmé a logické, že uvedený regresní model obsahuje, až na dva „zdrojové“ 

regresory“, stejné další regresory, jako statický model M1S. Všechny jeho regresory 

patří do skupiny prvotních, zdrojových, naměřených veličin (proměnných), což opět 

naznačuje technologickou korektnost modelu. 

Vzhledem k „podobnosti“ je tedy možné učinit na modelu M2S stejné úpravy 

jako u modelu M1S, tj. uvažovat inverzi proměnné „Doba_mer_hom_chp“ a naopak 

neuvažovat proměnnou „Doba_vak“. Po těchto úpravách jsou výsledky a diagnostika 

statického regresního modelu M2S následující [2].  

5.4.4 Upravený statický model M2S 
 
Tabulka 13. Významné regresory pro upravený a redukovaný statický model M2S 

  Koeficient 

Konstanta 83.6448 

Hmot_FLS -0.000294206 

Pred_odp_tepl 0.0674832 

Tepl_hom 0.863313 

1/Doba_mer 11100.3 

Del_Si_hom_chp 0.090308 

Del_Al_hom_chp 0.0728485 

kyslik 0.276929 

 
 
 
Tabulka 14. pro upravený a redukovaný statický model M2S s regresory kyslik a Hmot_FLS 
součet čtverců reziduí (SSE)  19713.8 
střední kvadratická chyba (RMS) 5.34903 

index determinace (R2) 0.87330 

 

Pro názornost je na obr. 35 uveden korelačně-regresní bodový (x-y) graf 

s vyznačením regresní přímky. 



68  

Porovnání predikované a m ěřené teploty

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630

Měřené hodnoty Tepl_2 (°C)

P
re

di
ko

va
né

 h
od

no
ty

 T
ep

l_
2 

(°C
)

h

 
 

Obr. 35 Porovnání predikované a měřené teploty 

5.5 Umělé neuronové sít ě 
Na základě modelů vytvořených regresní analýzou, byly pomocí umělých 

neuronových sítí vytvořeny rovněž čtyři modely vycházející ze vstupních proměnných 

a výstupní proměnné odpovídající modelům regresní analýzy. Vytvořené modely 

umělých neuronových sítí byly označeny následně: první model M1S – UNS1, druhý 

model M1S – UNS2, třetí model M2S – UNS3, a čtvrtý model M2S – UNS4.  

U každého modelu jsou uvedeny grafy vyjadřující strukturu vytvořené 

neuronové sítě a porovnání výsledků dosažených predikcí s výsledky získanými 

měřením. Dále je zde uveden graf reziduí výstupní teploty a tabulka obsahující 

vypočtené porovnávací hodnoty kritérií. 

 

5.5.1 Neuronový model M1S – UNS1 

První vytvořený model umělé neuronové sítě obsahuje 7 vstupních proměnných 

a jednu výstupní proměnnou. Tento model obsahuje stejné vstupní proměnné jako 

statický model M1S s „O2_mer“ vytvořený regresní analýzou. Struktura vstupních 

a výstupní proměnné je zobrazena na obr. 36.  
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Obr. 36 Blokové schéma struktury umělé neuronové sítě M1S – UNS1 

 

Ze zadaných proměnných byla vytvořena umělá neuronová síť, jejíž struktura je 

zobrazena na obr. 37. Jedná se o třívrstvou perceptronovou síť, která obsahuje sedm 

neuronů ve vstupní vrstvě, tři neurony ve skryté vnitřní vrstvě a jeden výstupní neuron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 37 Struktura vytvořené umělé neuronové sítě M1S – UNS1 

Na obr. 38 uveden korelačně-regresní bodový (x-y) graf s vyznačením regresní 

přímky. 

Typ sítě: VVPS 7:7-3-1:1 
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Obr. 38 Porovnání predikované a měřené teploty M1S – UNS1 

Mimo výše uvedených grafů vyjadřujících vztah mezi predikovanou 

a naměřenou hodnotou byl vytvořen i histogram reziduí. Z histogramu na obr. 39 je 

patrné, že většina případů (taveb) je predikovaná s chybou ± 5 °C. 

 

 
 

Obr. 39 Histogram reziduí M1S – UNS1 
 
Tabulka 15. Výsledky srovnávacích kritérií pro matematický model umělé neuronové sítě M1S – 
UNS1 
součet čtverců reziduí (SSE)  19203,65 
střední kvadratická chyba (RMS) 5,252756 
index determinace (R2) 0,876581 
 



71  

U vytvořené neuronové sítě byla provedena citlivostní analýza. Výsledky této 

analýzy jsou uvedeny v tabulce 16. Tabulka obsahuje analyzované proměnné a dále 

informaci jaký vliv měla daná proměnná na výstupní veličinu.  

Významnost jednotlivých proměnných je uvedena ve sloupci „Pořadí“, kdy 

proměnné s vyšší významností jsou ohodnoceny nižšími čísly. V tomto případě se jevily 

jako nejvýznamnější proměnná „Tepl_hom“ dále „O2_mer“ atd. 

 
Tabulka 16. Citlivostní analýza neuronové sítě M1S – UNS1 

Proměnná Podíl Pořadí 
Před_odp_tepl 1,0208 5 
Doba_Vak 1,0176 7 
Tepl_hom 2,7621 1 
Doba_mer_hom_chp 1,2327 3 
Del_Si_hom_chp  1,0188 6 
Del_Al_hom_chp  1,1229 4 
O2_mer  1,4308 2 

 

5.5.2 Neuronový model M1S – UNS2 

Další vytvořený model umělé neuronové sítě odpovídající upravenému 

a redukovanému regresnímu modelu „M1S s O2_mer“, vytvořenému regresní 

analýzou, obsahuje 7 vstupních proměnných a jednu výstupní proměnnou. Bloková 

struktura vstupních a výstupní proměnné je zobrazena na obr. 40.  

 

  

 
Obr. 40 Blokové schéma struktury umělé neuronové sítě M1S – UNS2 

Ze zadaných proměnných byla vytvořena umělá neuronová síť, jejíž struktura je 

zobrazena na obr. 41. Jedná se o třívrstvou perceptronovou síť, která obsahuje šest 
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neuronů ve vstupní vrstvě, deset neuronů ve skryté vnitřní vrstvě a jeden výstupní 

neuron. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 41 Struktura vytvořené umělé neuronové sítě M1S – UNS2 

Na obr. 42 uveden korelačně-regresní bodový (x-y) graf s vyznačením regresní 

přímky. 
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Obr. 42 Porovnání predikované a měřené teploty M1S – UNS2 

Z histogramu na obr. 43 je patrné, že většina případů (taveb) je predikovaná 

rovněž s chybou ± 5 °C. 

 

Typ sítě: VVPS 6:6-10-1:1 
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Obr. 43 Histogram reziduí M1S – UNS2 
 
 
 
Tabulka 17. Výsledky srovnávacích kritérii pro matematický model umělé neuronové sítě M1S – 
UNS2 
součet čtverců reziduí (SSE)  19718,69 
střední kvadratická chyba (RMS) 5,32273 
index determinace (R2) 0,873271 
 

U vytvořené neuronové sítě byla provedena citlivostní analýza. Výsledky této 

analýzy jsou uvedeny v tabulce 18. Tabulka obsahuje analyzované proměnné a dále 

informaci jaký vliv měla daná proměnná na výstupní veličinu. Významnost jednotlivých 

proměnných je uvedena ve sloupci „Pořadí“, kdy proměnné s vyšší významností jsou 

ohodnoceny nižšími čísly. V tomto případě se jevily jako nejvýznamnější proměnná 

„Tepl_hom“ dále „O2_mer“ atd. 

 

Tabulka 18. Citlivostní analýza neuronové sítě M1S – UNS2 

Proměnná Podíl Pořadí 
Před_odp_tepl 1,0129 6 
Tepl_hom 2,7342 1 
1/Doba_mer_hom_chp 1,1839 3 
Del_Si_hom_chp  1,0267 5 
Del_Al_hom_chp  1,1009 4 
O2_mer  1,5183 2 
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5.5.3 Neuronový model M2S – NS3 

Další vytvořený model umělé neuronové sítě odpovídající upravenému 

a redukovanému regresnímu modelu „M1S s O2_mer“, vytvořenému regresní analýzou, 

obsahuje 8 vstupních proměnných a jednu výstupní proměnnou. Bloková struktura 

vstupních a výstupní proměnné je zobrazena na obr. 44.  

 

 
 

Obr. 44 Blokové schéma struktury umělé neuronové sítě M2S – NS3 

Ze zadaných proměnných byla vytvořena umělá neuronová síť, jejíž struktura je 

zobrazena na obr. 45. Jedná se o třívrstvou perceptronovou síť, která obsahuje osm 

neuronů ve vstupní vrstvě, čtyři neurony ve skryté vnitřní vrstvě a jeden výstupní 

neuron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 45 Struktura vytvořené umělé neuronové sítě M2S – NS3 

Na obr. 46 uveden korelačně-regresní bodový (x-y) graf s vyznačením regresní 

přímky. 

 

Typ sítě: VVPS 8:8-4-1:1
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Obr. 46 Porovnání predikované a měřené teploty M2S – NS3 

Z histogramu reziduí na obr. 47 je patrné, že většina případů (taveb) je 

predikovaná rovněž s chybou ± 5 °C 

 

 
 

Obr. 47 Histogram reziduí M2S – NS3 
 
 
Tabulka 19. Výsledky srovnavacíc kritérii pro matematický model umělé neuronové sítě M2S – 
NS3 
součet čtverců reziduí (SSE)  18241,52 
střední kvadratická chyba (RMS) 5,119481 
index determinace (R2) 0,882765 
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U vytvořené neuronové sítě byla provedena citlivostní analýza. Výsledky této 

analýzy jsou uvedeny v tabulce 20. Tabulka obsahuje analyzované proměnné a dále 

informaci jaký vliv měla daná proměnná na výstupní veličinu. Významnost jednotlivých 

proměnných je uvedena ve sloupci „Pořadí“, kdy proměnné s vyšší významností jsou 

ohodnoceny nižšími čísly. V tomto případě se jevily jako nejvýznamnější proměnná 

„Tepl_hom“ dále „Kyslik“ atd. 

 

Tabulka 20. Citlivostní analýza neuronové sítě M2S – NS3 

Proměnná Podíl Pořadí 
Hmot_FLS 1,0087 8 
Před_odp_tepl 1,0253 6 
Doba_Vak 1,0533 5 
Tepl_hom 2,8270 1 
Doba_mer_hom_chp  1,3336 3 
Del_Si_hom_chp  1,0209 7 
Del_Al_hom_chp  1,1770 4 
Kyslik 1,4849 2 
 

5.5.4 Neuronový model M2S O – NS4 

Další vytvořený model umělé neuronové sítě odpovídající upravenému 

a redukovanému regresnímu modelu „M1S s O2_mer“, vytvořenému regresní analýzou, 

obsahuje 7 vstupních proměnných a jednu výstupní proměnnou. Bloková struktura 

vstupních a výstupní proměnné je zobrazena na obr. 48. 

 

 
 

Obr. 48 Blokové schéma struktury umělé neuronové sítě M2S O – NS4 

Ze zadaných proměnných byla vytvořena umělá neuronová síť, jejíž struktura je 

zobrazena na obr. 49. Jedná se o třívrstvou perceptronovou síť, která obsahuje sedm 
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neuronů ve vstupní vrstvě a pět neuronů ve skryté vnitřní vrstvě a jeden výstupní 

neuron. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 49 Struktura vytvořené umělé neuronové sítě M2S O – NS4 

 Na obr. 34 uveden korelačně-regresní bodový (x-y) graf s vyznačením regresní 

přímky. 
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Obr. 50 Porovnání predikované a měřené teploty M2S O – NS4 

 

Tabulka 21. Výsledky srovnávací kritérii pro matematický model umělé neuronové sítě M2S O – 
NS4 
součet čtverců reziduí (SSE)  19248,34 
střední kvadratická chyba (RMS) 5,258866 
index determinace (R2) 0,876294 
 

Typ sítě: VVPS 7:7-5-1:1 
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Z histogramu reziduí na obr. 51 je patrné, že většina případů (taveb) je 

predikovaná rovněž s chybou ± 5 °C. 

 

 
 

Obr. 51 Histogram reziduí M2S O – NS4 

U vytvořené neuronové sítě byla provedena citlivostní analýza. Výsledky této 

analýzy jsou uvedeny v tabulce 22. Tabulka obsahuje analyzované proměnné a dále 

informaci jaký vliv měla daná proměnná na výstupní veličinu. Významnost jednotlivých 

proměnných je uvedena ve sloupci „Pořadí“, kdy proměnné s vyšší významností jsou 

ohodnoceny nižšími čísly. V tomto případě se jevila jako nejvýznamnější proměnná 

„Tepl_hom“ dále „Kyslík“atd. 

 
Tabulka 22. Citlivostní analýza neuronové sítě M2S O – NS4 

Proměnná Podíl Pořadí 
Hmot_FLS 1,0090 7 

Před_odp_tepl 1,0226 5 
Tepl_hom 2,7971 1 

1/Doba_mer_hom_chp 1,2616 3 
Del_Si_hom_chp  1,0195 6 
Del_Al_hom_chp  1,1174 4 

Kyslik 1,5086 2 
 

Obdržená databáze byla analyzována a pomocí regresní analýzy byly vytvořeny 

dva základní a dva upravené modely. Na základě stejných vstupních proměnných byly 

vytvořeny modely umělých neuronových sítí. U každého vytvořeného modelu byla 
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vypočtena srovnávací kritéria. Jedná se o součet čtverců reziduí (SSE), střední 

kvadratickou chybu (RMS) a index (koeficient) determinace (R2). Ze srovnání těchto 

kritérií vyplývá, že výsledky získané pomocí obou metod jsou adekvátní. Výhodou 

regresní analýzy je průhledný matematický popis vytvořeného modelu na rozdíl od 

neuronových sítí, kde vyjádření matematického popisu lze také provést, ale bylo by 

velmi rozsáhlé a méně přehledné. Nevýhodou regresní analýzy je nutnost předem určit 

charakter regresní funkce a vyšší nároky na software, který by měl obsahovat bohatou 

regresní diagnostiku a analýzu reziduí. Neuronové sítě naproti tomu využívají pořád 

stejný algoritmus, který nezávisí na analyzovaném systému. Neuronové sítě vykazují 

lepší predikční schopnosti, naproti tomu prostředky regresní analýzy umožní lepší 

identifikaci systému. U obou přístupů rovněž záleží na znalostech a zkušenostech 

uživatelů, kteří je k řešení problémů využívají. Nicméně oba přístupy lze kombinovat 

a využít přednosti obou metod na úkor jejich nevýhod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80  

6 ZÁVĚR 
 

Předložená dizertační práce se zabývá využitím prvku umělé inteligence – 

umělých neuronových sítí na integrovaném systému sekundární metalurgie. Řešený 

problém se týká technologického uzlu chemického příhřevu. 

Úvodní část práce je rozdělena do dvou tematických celků. V prvním je uveden 

popis ocelárny a technologie výroby probíhající na integrovaném zařízení sekundární 

metalurgie. V druhém je uvedena problematika týkající se umělých neuronových sítí.   

Po úvodní části se práce věnuje již samotnému řešení problému – využívání 

umělých neuronových sítí k predikci výsledné teploty po chemickém příhřevu. 

K tomuto účelu byla použita obdržená databáze, která obsahovala po úpravě sedm set 

případů (taveb) a dvacet čtyři proměnných, z čehož bylo vybráno jedenáct proměnných 

k vytvoření vlastního predikčního modelu.  

Hodnota výstupní teploty po chemickém příhřevu vychází z příchozí teploty a je 

z technologického hlediska ovlivňována třemi parametry, jimiž jsou hliník, kyslík 

a oxid vápenatý, a proto byly tyto tři vstupní proměnné analyzovány. Analýza probíhala 

tak, že jedna z uvedených proměnných byla považována za konstantní hodnotu a zbylé 

se vždy měnily v určitém rozsahu. Při každé změně byla pomocí umělé neuronové sítě 

vypočtena výsledná teplota.  

Z této analýzy vyplývá, že jedné výstupní teplotě odpovídá větší množství 

kombinací vstupních proměnných. Z grafů je rovněž patrné, že při vzrůstajícím 

množství přidávaného hliníku a kyslíku výsledná teplota vzrůstá a naopak při větším 

množství oxidu vápenatého teplota klesá. 

Následně bylo již z upraveného datového souboru vytvořeno několik 

matematických modelů umělých neuronových sítí. Data byla pro každý model 

rozdělena do tří množin: trénovací, validační a testovací. Trénovací množina 

obsahovala padesát procent případů, validační a testovací množiny obsahovaly každá 

dvacetpět procent případů. Vytvořená neuronová síť, jejíž výsledky naučení byly 

nejlepší, byla implementována do samostatného uživatelského prostředí. Jednalo se o 

třívrstvou perceptronovou síť obsahující jedenáct vstupních proměnných šest neuronů 

ve skryté vrstvě a jeden výstupní neuron. 
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Základní hodnotící kritéria vytvořené neuronové sítě byla následující: součet 

čtverců reziduí 19197,51, střední kvadratická chyba 5,25948, index determinace 

0,875974. Vytvořená aplikace umožňuje na základě zadání vstupních proměnných 

predikovat teplotu po chemickém příhřevu. V případě, že výsledná teplota neodpovídá 

teplotě požadované, program umožní výpočet třech technologicky ovlivnitelných 

proměnných tak, aby požadovaná teplota byla dosažena. 

Data vztahující se k chemickému příhřevu byla použita pro porovnání výsledků 

modelů získaných pomocí regresní analýzy s výsledky modelů získaných pomocí 

umělých neuronových sítí. Porovnání obou vytvořených modelů bylo provedeno na 

základě tří základních srovnávacích kritérií. Jednalo se o součet čtverců reziduí, střední 

kvadratickou chybu, index determinace. 

Hlavním přínosem dizertační práce je vytvoření funkčního matematického 

modelu umělé neuronové sítě implementované do uživatelského programu umožňující 

zpřesnění predikce hodnot teploty oceli po chemickém příhřevu a ověření možnosti 

použití nových metod v metalurgii. Praktický přínos práce spočívá v možném snížení 

nákladů a zlepšení průběhu technologického procesu sekundární metalurgie. Práce 

rovněž obsahuje porovnání výsledků predikce teploty regresní analýzou a umělými 

neuronovými sítěmi pomocí zvolených základních kritérií. K vytváření modelů byla 

využita data vztahující se k chemickému příhřevu. Byly vytvořeny celkem čtyři modely 

dva základní a dva upravené. 

Výsledky predikce výstupní teploty oceli po chemickém příhřevu provedené na 

vytvořených modelech pomocí umělých neuronových sítí a regresní analýzou jsou 

v tomto případě adekvátní a obě metody lze k tomuto účelu využít.  
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