
Abstrakt 

Práce popisuje aplikaci umělých neuronových sítí pro predikci znečišťujících látek 

v ovzduší. Byly použity neuronové sítě vícevrstvá perceptronová síť a RBF síť. Jako 

vstupní parametry byly použity koncentrace znečišťujících látek z předchozího dne a 

meteorologické parametry naměřené na meteorologické stanici v Ostravě-Mošnově

v letech 2005 až 2009. 

Klíčová slova: umělá neuronová síť, RBF, znečišťující látky v ovzduší v Ostravě.  

Abstrakt 

This work describes the application of artificial neural networks for prediction of 

air pollutants concentration. Artificial neural networks Multilayer perceptron and RBF 

were used. Pollutant concentration values measured previous day and meteorological 

parameters measured at meteorological station in Ostrava-Mošnov in the years 2005 – 

2009 were used. 

Key words: artificial neural network, RBF, air pollutants in Ostrava.  
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1. Úvod 

V České republice existuje několik oblastí, které jsou silně zatíženy znečišťujícími 

látkami v ovzduší. Jedná se především o oblasti Ostravsko-karvinské aglomerace, Prahy a 

severozápadních Čech. V těchto oblastech nejen, že dochází k překračování dlouhodobých 

limitů koncentrací znečišťujících látek, ale zároveň zde dochází ke krátkodobým epizodám 

extrémně vysokého znečištění – smogovým situacím. Na území Ostravy se jedná o 

přibližně 20 dnů během jedné zimní sezóny [1]. Každá smogová situace se v postižené 

oblasti projevuje zvýšeným výskytem nemocí a úmrtností. Příčinou špatné kvality ovzduší 

je především vysoká koncentrace průmyslu v hustě zalidněném území, ale i znečišťování 

ovzduší vlivem dopravy či vytápěním domácností, ve kterých jsou spalována nekvalitní 

tuhá paliva v zastaralých topných zařízeních. 

Podle [2] je ve Philadelphii v USA během období se zvýšenými koncentracemi 

TSP (v průměru 147 µg.m-3) v ovzduší oproti obdobím s nízkými koncentracemi TSP (v 

průměru 47 µg.m-3) o 13% vyšší výskyt zápalů plic (pneumonia), o 25% vyšší výskyt 

chorob dýchacích cest a o 8% vyšší míra úmrtnosti. Jako nejohroženější skupiny 

obyvatelstva jsou uváděni staří lidé, děti, alergici, osoby s nemocemi kardiovaskulárního a 

dýchacího systému, těhotné ženy a novorozenci. [3]  

Současná česká legislativa určuje, že při překročení prahových hodnot 

znečišťujících látek v ovzduší, je vyhlášen signál smogové regulace pro postižené území, 

kde je na základě smogového regulačního plánu možné regulovat zdroje znečišťování 

ovzduší. [4] Jedná se především o regulaci významných průmyslových zdrojů a omezování 

vjezdu automobilů do určených oblastí. 

Všechna opatření mohou být realizována až v okamžiku, kdy imisní monitorovací 

stanice již zaznamenají výskyt smogu. To znamená, že jakákoli přijatá opatření mohou 

důsledky nepříznivé situace pouze zmírnit a smogová situace skončí až v okamžiku, kdy se 

zlepší podmínky pro rozptyl znečišťujících látek. Mezi významné průmyslové zdroje 

znečišťování ovzduší patří navíc takové technologie, které musí být provozovány 

kontinuálně, a kde okamžitá regulace není technicky možná bez poškození výrobní 

technologie. V hutních provozech je například doba nutná pro utlumení výroby a 

následných emisí u některých technologií až 7 dní. Systém smogové regulace by bylo 

možné významně zefektivnit, kdyby regulační opatření byla aktivní už v okamžiku, kdy 
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začíná období špatných rozptylových podmínek, které by bez regulace zapříčinily vznik 

smogu. To je ovšem podmíněno schopností předpovídat koncentrace znečišťujících látek 

v ovzduší. 

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit způsob, jakým lze koncentrace 

znečišťujících látek predikovat a pokusit se některým vybraným způsobem tuto předpověď

realizovat ve vybrané lokalitě.  
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2. Atmosféra 

Atmosféra je plynný obal Země, který je také označován jako ovzduší. Zemskou 

atmosféru tvoří směs plynů, pevných a kapalných částic. Tato atmosféra se označuje jako 

suchá a jejími hlavními složkami jsou dusík, kyslík, oxid uhličitý a vzácné plyny. Dusíku 

je v atmosféře cca 78 %, kyslíku cca 21 % a oxidu uhličitého cca 0,03 %, ale jeho 

množství se mění. Atmosféra dále obsahuje určité množství vody, asi do 4 % objemového 

množství. V pevném či kapalném skupenstvím se také v atmosféře nacházejí 

mikroorganismy, půdní částice, pylová zrna, krystaly solí, kosmický prach, produkty 

vulkanické činnosti atd. Většinou tyto částice slouží jako kondenzační jádra při tvorbě

dešťových kapek.  

Atmosféra představuje ochrannou slupku před škodlivými vlivy kosmického 

prostoru. Absorbuje kosmické záření, které dopadá na vnější vrstvy atmosféry, dále 

absorbuje elektromagnetické záření ze Slunce a propouští pouze radiaci a radiové vlny. 

Atmosféra opětovně vstřebává záření odražené a vyzařované zemským povrchem směrem 

do kosmického prostoru, čímž stabilizuje teplotu přízemních vrstev ovzduší a zabraňuje 

teplotním výkyvům. Zemská atmosféra je zdrojem kyslíku, který je potřebný k dýchání, 

zdrojem oxidu uhličitého důležitého pro proces fotosyntézy a zdrojem dusíku, který 

využívají bakterie. Je to základní článek hydrologického cyklu, transportuje vypařující se 

vodu z oceánů nad zemský povrch. [5] 

Mezi hlavní fyzikální charakteristiky atmosféry patří teplota, tepelná bilance 

atmosféry a tlakové poměry v atmosféře, které jsou velmi důležité pro rozptyl škodlivin 

v ovzduší. Hlavní fyzikální vlastnosti atmosféry jsou závislé na nadmořské výšce, ale i na 

ročním období, zeměpisné poloze a sluneční aktivitě. Atmosférický tlak klesá 

exponenciálně s rostoucí nadmořskou výškou.  

Zemskou atmosféru lze rozdělit dle několika kritérií, nejdůležitější je členění podle 

teploty a hustoty vzduchu v závislosti na nadmořské výšce. Přechody mezi jednotlivými 

vrstvami se nazývají pauzy. Tyto soustředné vrstvy se nazývají troposféra (do 8 až 15 km), 

stratosféra (do 50 až 55 km), mezosféra (do 80 až 90 km), termosféra (do 400 km) a 

exosféra (nad 400 km), která ve výšce kolem 70 000 km přechází do volného vesmíru. Pro 

život na Zemi je nejdůležitější troposféra, která obsahuje všechnu vodu v atmosféře a 90 % 

hmotnosti atmosféry. Troposféra dosahuje do výšky 17 km nad rovníkem a 9 km nad póly. 
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Je pro ni charakteristický pokles teploty s výškou o 0,65 °C na 100 m, pokles tlaku s 

výškou. Vytvářejí se v ní oblačné systémy, vyvíjí se zde cirkulace a realizuje se tak 

intenzivní přenos vody a tepla. Troposféru lze rozdělit na 2 části na planetární hraniční 

vrstvu a volnou troposféru. Nad troposférou se nachází tropopauza, což je velmi chladná 

vrstva sloužící jako bariéra proti úniku vody do vyšších hladin atmosféry. Nad 

tropopauzou se nachází vrstva nazývaná stratosféra. Spodní část stratosféry leží v místech, 

kde poprvé ustává pokles teploty s rostoucí nadmořskou výškou, a její strop leží v místech, 

kde teplota atmosféry přestává růst s nadmořskou výškou a naopak začíná klesat. Součástí 

stratosféry je ozónosféra. Tato vrstva má relativně vysoký obsah ozónu, který absorbuje 

ultrafialové záření ze Slunce a ohřívá tuto vrstvu. Mezosféra navazuje na stratosféru po 10 

km silné stratopauze. Nachází se ve výškách mezi 50 km až 80 km a vyznačuje se ostrým 

poklesem teploty s výškou. Důvodem je absence vyšších hladin sloučenin absorbujících 

sluneční záření. V horních vrstvách mezosféry, tj. ve výškách okolo 80 km dosahuje 

teplota – 80 až – 100 °C. Po ní následuje 2 km silná mezopauza, na kterou plynule 

navazuje termosféra. V této vrstvě prudce roste z počátku teplota s výškou, ve výškách 

okolo 500 až 700 km dosahují zředěné plyny teplot až 1200 °C. Poslední vrstvou 

atmosféry je exosféra. Teplota se zde příliš nemění, tato vrstva volně přechází v 

meziplanetární prostor tzn., že molekuly a ionty odsud nevratně unikají z atmosféry. [6] [7] 
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3. Znečišťující látky v ovzduší 

V oblasti ochrany ovzduší se používají dva základní pojmy - znečišťování a 

znečištění ovzduší. Pro vnášení znečišťujících látek do atmosféry se používá pojem 

znečišťování ovzduší. Tento pojem označuje činnost či děj. Pojem znečištění ovzduší lze 

chápat jako přítomnost znečišťujících látek v ovzduší v takové míře a době trvání, při nichž 

se projeví nepříznivé ovlivňování životního prostředí. Tento pojem označuje tedy určitý 

stav, který je důsledkem původního děje. Příčinou znečišťování ovzduší jsou emise. Tyto 

toxické látky jsou tvořeny plynnými a pevnými produkty ze spalovacích a technologických 

procesů před vstupem do ovzduší. Imise jsou v podstatě emise pronikající do životního 

prostředí, které mohou a nemusí v tomto prostředí dále reagovat a měnit chemické složení. 

Depozice jsou imise zachycené nebo uložené na zemském povrchu. Látky, které se po 

dopadu opětovně vznesou do ovzduší, se nazývají reemise. Pojem transmise se používá pro 

znečišťující látky v ovzduší ve stádiu transportu.  

Mezi emise přírodní původu patří takové procesy jako sopečná činnost, lesní a 

stepní požáry, přirozený rozklad organické hmoty, který je běžnou součástí všech 

ekosystémů. Antropogenní emise jsou ty, které vznikly činností člověka. Patří mezi ně

spalování organické hmoty, průmyslové procesy, spalování fosilních paliv, doprava, 

zemědělství apod. [6] [7] 

Podle skupenství se znečišťující látky člení na tuhé, kapalné a plynné znečišťující 

látky. Podle chemického složení se znečišťující látky člení na sloučeniny síry, dusíku, 

kyslíku, uhlíku, sloučeniny halogenové a ostatní znečišťující látky. Podle míry škodlivosti 

se znečišťující látky člení na alergeny, těžké kovy, radioaktivní látky, karcinogenní látky, 

mutagenní látky a teratogenní látky. 

Oxidy dusíky vznikají během procesu spalování za vysokých teplot oxidací paliva 

se spalovacím vzduchem. Pokud se mluví o oxidech dusíku jako o škodlivých látkách, jsou 

tím míněny NO a NO2, které jsou označovány jako NOx. Převážná část NOx pochází ze 

všech spalovacích procesů, ze spalovacích motorů automobilů a z chemických výrob. 

Menší část NOx je produkována přírodními bakteriálními procesy. Oxidy dusíku zvyšují 

škodlivé účinky oxidu siřičitého, napadají sliznice dýchacích orgánů a poškozují 

fotosyntetický aparát. 
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Oxidy síry. Nejběžnějším oxidem síry je oxid siřičitý SO2. Je to bezbarvý plyn s 

pronikavým dusivým zápachem. Snadno se rozpouští ve vodě za vzniku kyselého roztoku 

kyseliny sírové. Hlavním zdrojem je spalování fosilních paliv. Jako další zdroj emisí je 

oxidace jiných sloučenin síry, uvolněných do ovzduší z přírodních nebo průmyslových 

procesů. Oxid siřičitý negativně působí na zdraví živočichů, zejména na zdraví lidské, 

poškozuje především dýchací systém. U člověka zvyšuje výskyt akutního a chronického 

astmatu, bronchitidy a plicního emfyzému. Při vyšších koncentracích dráždí oči a horní 

dýchací cesty a může způsobit snížení průchodnosti v plicích. Oxid siřičitý je toxický pro 

velké množství rostlin a může vyvolat viditelné příznaky poškození nebo snížení výnosů

některých plodin.  

Oxidy uhlíku. Oxid uhličitý CO2 se podílí na vzniku skleníkového efektu. Jeho 

nárůst v ovzduší je způsoben zejména spalováním fosilních paliv a úbytkem lesů. Vzniká 

jako produkt dýchání, vulkanickou činností, rozkladem organických látek, působením 

kyselin na horniny, ale zejména při spalování uhlíkatých paliv. Část vyprodukovaného CO2

se váže fotosyntézou v rostlinách, část ve světových oceánech. Oxid uhličitý nebyl 

považován za složku znečišťující ovzduší. V důsledku spalování fosilních paliv stoupá 

jeho obsah v ovzduší, což se nepříznivě projevuje ve skleníkovém efektu. Oxid uhelnatý 

CO vzniká při nedokonalém spalování, je součástí kouřových a výfukových plynů, 

koksárenského, vysokopecního a generátorového plynu. Určité množství CO přichází do 

ovzduší z lesních požárů či vulkanické činnosti. V ovzduší přechází CO fotochemickou 

oxidací na oxid uhličitý. Část CO spotřebují půdní bakterie. Oxid uhelnatý je silně toxický 

a váže se na krevní barvivo, což vede k omezení přenosu kyslíku z plic do krevního oběhu. 

Na kvalitě ovzduší v České republice se velkou měrou podílejí částice PM10 a 

benzo(a)pyren. Částice PM10 jsou nežádoucí hlavně proto, že se usazují v dýchacích 

cestách a způsobují plicní choroby. Benzo(a)pyren je karcinogenní. 

Částicím PM10 je člověk vystaven zejména vdechováním znečištěného ovzduší. 

Ukládání částic v dýchacím ústrojí je závislé jak na jejich velikosti, tak i na způsobu 

dýchání. Nejvýznamnějším zdrojem vzniku suspendovaných částic jsou spalovací procesy, 

hlavně v automobilových motorech a další vysokoteplotní procesy. Částice PM10 mohou 

vznikat sekundárně v ovzduší chemickými a fyzikálními procesy jako je nukleace a 

kondenzace. Dále mohou vznikat resuspenzí nebo vlivem meteorologických faktorů. 

Částice PM10 se usazují v dýchacích cestách. Částice menší než 10 µm (PM10) se mohou 

usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Částice menší než 1 µm mohou 
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vstupovat přímo do plicních sklípků, proto jsou tyto částice nejnebezpečnější. Částice 

navíc často obsahují karcinogenní sloučeniny. Inhalace PM10 poškozuje hlavně

kardiovaskulární a plicní systém. Dlouhodobá expozice snižuje délku dožití a zvyšuje 

kojeneckou úmrtnost. Může způsobovat chronickou bronchitidu a chronické plicní 

choroby.[6] [7] 

Benzo(a)pyren patří do širší skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků

(PAU). Vypuštěný benzo(a)pyren se kumuluje v životním prostředí, a to včetně živých 

organismů. Benzo(a)pyren má toxické, karcinogenní a mutagenní vlastnosti. Působení 

benzo(a)pyrenu je bezprahové a nelze stanovit jeho bezpečnou hladinu v prostředí. 

Benzo(a)pyren má také negativní dopad na plodnost mužů a porodní váhu novorozenců a 

může nenávratně ovlivnit růst plodu. Spolupůsobením s částicemi PM10 způsobuje nemoci 

jako je astma, bronchitida, laryngitida, záněty dutin i středního ucha, ekzémy a alergie.  

Obr. 1.  Molekula benzo(a)pyrenu 

(Zdroj: http://www.biosite.dk/leksikon/images/benzoapyren.gif) 

Smog je chemické znečištění atmosféry, které je způsobené lidskou činností. Název 

pochází z anglického spojení dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha). Jedná se o jev, při 

němž je atmosféra obohacená o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé 

pro zdraví. Z odborného hlediska se smog dělí na dva typy: 

• Redukční smog tzv. londýnský, vzniká spojením městského a průmyslového kouře s 

mlhou, vyskytující se během roku typicky v zimních podmínkách s výraznými 

přízemními inverzemi teploty vzduchu. V závislosti na průmyslovém znečištění je 

redukční smog složený převážně z oxidu siřičitého a některých dalších látek, které 

snadno podléhají oxidaci.  

• Oxidační smog bývá označován také jako losangelský, fotochemický či letní smog. 

Tento druh má silné oxidační, agresivní, dráždivé a toxické účinky. 

Smog vzniká v městských oblastech vlivem působení slunečních paprsků na 

některé složky dopravních exhalací. Jeho součástí jsou převážně vysoké koncentrace 
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přízemního ozónu, díky kterému může být pozorován jako namodralý opar, a směs 

uhlovodíků, oxidů dusíku (NOx) a oxidů uhlíku (CO, CO2). Důvodem jeho vzniku je 

zvýšená koncentrace NO2, který se vlivem slunečního ultrafialového záření rozpadá za 

vzniku atomárního kyslíku a NO. Reakcí atomárního kyslíku s normálním dvouatomovým 

kyslíkem vzniká ozon a regeneruje se NO2, a pochod se opakuje. [6] 

Fotochemický smog má negativní dopad na lidské zdraví i na vegetaci, včetně

zemědělských plodin. Ozon narušuje funkci buněk, což přerůstá v poškození listů a 

jehličnanů a životně důležitých procesů. Způsobuje dýchací potíže, pálení očí, malátnost 

nebo snížení obranyschopnosti organismu.  

Znečišťující látky v ovzduší jsou řešeny v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně

ovzduší. 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, podle § 2 

definuje: 

a) Znečišťující látkou je jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v něm 

druhotně vznikající, která má přímo anebo může mít po fyzikální nebo chemické 

přeměně nebo po spolupůsobení s jinou látkou škodlivý vliv na život a zdraví lidí a 

zvířat, na životní prostředí, na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek. 

b) Emisním limitem je nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo stanovené 

skupiny znečišťujících látek nebo pachových látek vypouštěné do ovzduší ze zdroje 

znečišťování ovzduší vyjádřené jako hmotnostní koncentrace znečišťující látky v 

odpadních plynech nebo hmotnostní tok znečišťující látky za jednotku času nebo 

hmotnost znečišťující látky vztažená na jednotku produkce nebo lidské činnosti 

nebo jako počet pachových jednotek na jednotku objemu nebo jako počet částic 

znečišťující látky na jednotku objemu. 

c) Imisním limitem je hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená 

v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku. 

d) Emisním stropem je nejvyšší přípustná úhrnná emise znečišťující látky nebo 

stanovené skupiny znečišťujících látek vznikající v důsledku lidské činnosti, 

vyjádřená v hmotnostních jednotkách za období 1 roku ze všech zdrojů

znečišťování ovzduší, z jejich vymezené skupiny nebo z jednotlivého zdroje 

znečišťování ovzduší na vymezeném území. 
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Podle § 4 tohoto zákona o Kategoriích a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší: 

1. Zdroje znečišťování ovzduší  

a) mobilní 

b) stacionární

2. Mobilními zdroji znečišťování ovzduší jsou samohybná a další pohyblivá, případně

přenosná zařízení vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, pokud tyto 

motory slouží k vlastnímu pohonu nebo jsou zabudovány jako nedílná součást 

technologického vybavení. Jde zejména o: 

a) dopravní prostředky, kterými jsou silniční vozidla, drážní vozidla a stroje, 

letadla a plavidla 

b) nesilniční mobilní stroje, kterými jsou kompresory, přemístitelné stavební stroje 

a zařízení, buldozery, vysokozdvižné vozíky, pojízdné zdvihací plošiny, 

zemědělské a lesnické stroje, zařízení na údržbu silnic, sněžné pluhy, sněžné 

skútry a jiná obdobná zařízení 

c) přenosná nářadí vybavená spalovacím motorem, například motorové sekačky a 

pily, sbíječky a jiné obdobné výrobky 

3. Stacionární zdroj znečišťování ovzduší je zařízení spalovacího nebo jiného 

technologického procesu, které znečišťuje nebo může znečišťovat ovzduší, dále 

šachta, lom a jiná plocha s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících 

látek, jakož i plocha, na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které způsobují 

nebo mohou způsobovat znečišťování ovzduší, dále sklad a skládka paliv, surovin, 

produktů, odpadů a další obdobné zařízení nebo činnost. 

Podle § 8 tohoto zákona o Smogových situacích: 

1. Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění 

ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limit stanovený prováděcím 

právním předpisem. 

2. Zvláštním imisním limitem podle odstavce 1 se rozumí taková úroveň znečištění 

ovzduší, při jejímž překročení hrozí již při krátké expozici riziko poškození 

lidského zdraví nebo poškození ekosystému. 
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3. Možnost vzniku, vznik a ukončení smogové situace vyhlašuje v rámci ústředního 

regulačního řádu ministerstvo nebo jím zřízená právnická osoba neprodleně. 

Současně se vznikem smogové situace vyhlásí regulační opatření k omezování 

emisí ze stacionárních zdrojů, které se na znečišťování ovzduší rozhodujícím 

způsobem podílejí. 

4. Kraj a obec jsou povinny v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší svým 

nařízením vydat regulační řád pro jejich území. V tomto regulačním řádu upraví 

vyhlašování a odvolávání signálu upozornění a signálu regulace na svém území v 

případě možnosti vzniku nebo výskytu smogové situace a omezení nebo zastavení 

provozu stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ve své územní působnosti, s 

výjimkou stacionárních zdrojů regulovaných podle odstavce 3. Při vypracování 

krajského a místního regulačního řádu krajský úřad a obecní úřad přihlédne k 

negativním důsledkům omezení nebo zastavení zemědělských provozů s chovem 

hospodářských zvířat. 

5. Krajský regulační řád nesmí být v rozporu s ústředním regulačním řádem. Místní 

regulační řád nesmí být v rozporu s krajským regulačním řádem a s ústředním 

regulačním řádem. 

6. Pro případ vzniku smogové situace může orgán ochrany ovzduší 

a) nařídit provozovatelům stacionárních zdrojů omezení nebo zastavení provozu 

zdroje, 

b) nařídit provozovatelům mobilních zdrojů znečišťování omezení provozu těchto 

zdrojů nebo zákaz tyto zdroje používat. 

7. Regulační opatření lze vyhlásit na nezbytně nutnou dobu jen s uvedením důvodu a 

území, na které se regulační opatření vztahuje. V regulačním opatření orgán 

ochrany ovzduší uvede, na které osoby se regulační opatření vztahuje a jaká 

omezení jsou povinny strpět. [8] 

Signál regulace a smogová situace jsou vyhlášeny v době výrazného zhoršení 

kvality ovzduší. Provozovatelé významných průmyslových a energetických zdrojů jsou 

povinni regulovat své zdroje podle schválených regulačních řádů. Jsou rovněž žádáni 

občané a řidiči, aby minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Signál 

upozornění, regulace a varování je řešen v příloze 1 vyhlášky č. 373/2009 Sb. [4].  
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Zvláštní imisní limity pro účely vyhlášení signálů upozornění, signálů regulace a 

signálů varování: 

Signál upozornění následuje po překročení hodinového průměru koncentrace oxidu 

siřičitého 250 µg.m-3, oxidu dusičitého 200 µg.m-3 nebo troposférického ozonu 180 µg.m-3

ve třech po sobě následujících hodinách. Nebo po překročení 24 hodinového průměru 

koncentrace suspendovaných částic PM10 100 µg. m-3. 

Signál regulace následuje po překročení hodinového průměru koncentrace oxidu 

siřičitého 500 µg.m-3, oxidu dusičitého 400 µg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách. 

Nebo po překročení 24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 150 

µg.m-3. 

Signál varování následuje po překročení hodinového průměru koncentrace 

troposférického ozonu 240 µg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách. [4] 

Problém spočívá v tom, že regulace je spouštěna až v okamžiku, kdy smogová 

situace již panuje. V konečném důsledku se snižuje pouze závažnost situace, ale smogu se 

nepředchází. Z toho důvodu by bylo vhodné mít k disposici předpověď koncentrací

znečišťujících látek v ovzduší na několik dni dopředu.  
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4. Metody vhodné pro predikci koncentrací ZL v ovzduší

Na téma předpovědi existuje spousta odborných článků, ve kterých jsou použity 

metody pro predikci znečišťujících látek. Mezi tyto metody patří regresní analýza, analýza 

časových řad a analýza za použití neuronových sítí. K dispozici o této problematice bylo 

přes 70 zahraničních odborných článků. Z odborných článků, kde jsou srovnávány tyto 

metody, vyplývá, že použití regresní metody není dostatečně přesné. Analýza časových řad 

a neuronové sítě jsou přibližně stejně dobré a dávají kvalitní předpovědi. Analýza 

časových řad je metoda matematicky velice náročná, proto jsou v práci dále pro predikce 

používány neuronové sítě. [24] 

Ze zahraničních odborných článků byly vybrány některé články, ve kterých bylo 

srovnáváno použití regresních modelů s neuronovými sítěmi. A dále byly vybrány články, 

kde byly použity pouze neuronové sítě.  

Vybrané články

V Číně od roku 2005 do roku 2010 se předpovídalo a posuzovalo zlepšení kvality 

ovzduší. K předpovědi kvality ovzduší byl použit regresní statistický model. Data, která 

byla použita pro tento model, byla z  každodenního plošného monitoringu pro částice 

PM2,5 (částice s průměrem 2,5 µm nebo menším). Dále byly použity hodnoty oxidu 

siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) a ozonu z imisního monitoringu. Výsledky 

předpovědi nebyly příliš dobré. Regresní statistické modely neposkytují předpovědi 

s dostatečnou přesností. [9] 
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Obr. 2.   Země, kde byly použity neuronové sítě k predikci kvality ovzduší. 
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V Malajsii v roce 2005 byla zkoumána transformace NO2 do ozonu a předpověď

koncentrací ozonu pomocí vícerozměrné lineární regrese. Data byla naměřena v městských 

částech kontinuálně monitorovacími stanicemi. Byly použity hodinové koncentrace 

znečišťujících látek hlavně ozonu, oxidů dusíku, celkového množství uhlovodíku a 

metanu. Dále byly použity meteorologické parametry, jako je teplota, rychlost větru, směr 

větru a vlhkost. Data byla získávána po dobu 1 roku tj. od roku 2005 do roku 2006. 

Výsledky ukázaly, že přítomnost NO2 a slunce ovlivňují koncentrace ozonu v Malajsii. 

Bylo zjištěno, že koncentrace ozonu byly v negativní korelaci s NO2. Tento výsledek byl 

očekáván a potvrdil teorii, že NO2 působí jako prekurzory ozonu. [10] 

V Řecku v období let 2001 – 2005 byla studovaná 3 denní prognóza znečišťujících 

látek NO2, CO, SO2 a O3 za použití umělých neuronových sítí. Cílem bylo zjistit schopnost 

prognózy umělých neuronových sítí a zejména schopnost předpovídat kvalitu ovzduší. 

Z tohoto důvodu byly vytvořeny 2 typy umělých neuronových sítí. První síť byla 

trénována, aby předpovídala denní maxima znečišťujících látek CO, NO2, SO2, a O3

změřených na sedmi různých místech v Řecku po dobu 3 dnů. Druhá byla trénována, aby 

předpovídala počet hodin za den s alespoň 1 znečišťující látkou. Byly použity 

meteorologická data a data o znečišťování ovzduší. Výsledky byly velmi dobré a téměř

shodné s reálně sledovanými hodnotami. [11] 

V Turecku ve městě Zonguldak použili adaptivní neuro-fuzzy modelování pro 

predikci znečištění ovzduší. Pomocí této metody se odhadovaly koncentrace SO2 a denní 

koncentrace celkových suspendovaných částic v městských oblastech. Jako vstupní 

proměnné byly do modelu zařazeny tyto parametry: teplota, koncentrace znečišťujících 

z předchozího dne, rychlost větru, relativní vlhkost, intenzita slunečního záření a množství 

srážek. Teplota a koncentrace látek byly nezbytné parametry pro výkonnost modelu. 

Zjistilo se, že lepší statistické výsledky byly, když na vstupu byla použita data naměřená 

v pětiletém období. Model předpověděl uspokojivě vývojové tendence v koncentracích 

SO2 a celkových suspendovaných částic s výkonností mezi 69 – 90 %. [12] 

V Itálii v Miláně byla zkoušena předpověď kvality ovzduší pomocí 3 typů

neuronových sítí: dopředná neuronová síť, neuronová síť s prořezáváním a neuronová síť

s pomalým učením (lazy learning). Prořezávání neuronové sítě je postup založený na 

odstranění nadbytečných parametrů z plně zapojených neuronových sítí. Algoritmus 

pomalého učení je založen na postupu, kdy se po každé predikci srovná výsledek 

předpovědi s reálně naměřenými hodnotami, a nastavení parametrů sítě se tímto srovnáním 
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zpřesní. Všechny tři přístupy byly testovány v predikci koncentrací ozonu a PM10. Síť

s pomalým učením byla statisticky vyhodnocena (korelace, střední absolutní chyba) jako 

metoda nejvhodnější pro predikci hodnot koncentrací ozonu a PM10. Neuronová síť

s prořezáváním poskytovala nejlepší výsledky při určování překročení prahové hodnoty 

smogu. Výsledky všech tří metod se ovšem lišily jen minimálně a přesnější předpovědi 

byly pro PM10. [13] 

V Belgii zkoumali predikci denní koncentrace PM10 pomocí neuronových sítí. 

Cílem tohoto výzkumu bylo zkoumat realizovatelnost statistického krátkodobého modelu 

prognózy pro koncentrace PM10 v Belgii. Jako 1. model byla použita neuronová síť, která 

aplikovala dva vstupní parametry: předpokládanou výšku směšovací vrstvy a hodnoty z 

ranního měření PM10. V tomto případě byla použita jako neuronová síť vícevrstvá 

perceptronová síť s jednou skrytou vrstvou. Pro zvýšení přesnosti předpovědi byly 

následně k tomuto modelu přidány další parametry a to oblačnost, den v týdnu a směr 

větru. Všechny vstupní parametry byly shromážděny a byl z nich vytvořen vstupní soubor 

pro model 2. Model 2 byl schopen předpovědět 3 ze 4 překročení koncentrací PM10. Byl 

proto implementován jako operační modul pro prognózu PM10. [14] 

V Turecku v roce 2008 byl vyvinut online internetový systém předpovídání 

znečištění ovzduší pomocí neuronové sítě pro městské části Istanbulu. Systém je schopen 

předpovídat tři ukazatele znečištění ovzduší a to SO2, PM10 a CO a dále je schopen určit 

limity koncentrací pro další tři dny. Byla použita vícevrstvá perceptronová síť. Pro predikci 

byla použita denní meteorologická data: maximální denní teplota, minimální noční teplota, 

relativní vlhkost vzduchu, tlak vzduchu, rychlost větru, směr větru a aktuální denní 

koncentrace znečišťujících látek SO2, PM10, CO, NO, NOx, NO2, O3, CH4 a THC. Výkon 

systému předpovědí znečištění ovzduší zvyšuje optimalizace počtu dní, který se používá 

při trénování sítě. Dalšího zpřesnění bylo dosaženo přidáním dne v týdnu jako vstupního 

parametru. Tento systém poskytuje velice přesné předpovědi a poskytuje tureckým 

vládním orgánům potřebné informace, které jim umožní přijmout příslušná opatření ke 

snížení emisí látek znečišťujících ovzduší. [15] 

V Thajsku byla v letech 2008 až 2009 vypracována studie o srovnání lineárního 

regresního modelu a modelu neuronové sítě pro odhad maximálních denních koncentrací 

ozonu v městských oblastech Bangkoku. Vícevrstvá perceptronová síť byla trénována a 

validována za použití meteorologických dat a údajů o kvalitě ovzduší. Dále byly použity 

koncentrace ozonu naměřené od ledna do dubna v období čtyř let 2000-2003. Jako vstupy 



17 

do vícevrstvé perceptronové sítě byly použity průměrné koncentrace znečišťujících látek v 

ovzduší a meteorologické parametry: rychlost a směr větru, relativní vlhkost, teplota a 

sluneční záření, naměřené v době ranní špičky. Neuronová síť, která obsahovala 8 neuronů

vstupní vrstvy, dvě skryté vrstvy a 1 neuron výstupní vrstvy, dávala vyhovující předpovědi 

pro trénování a ověření dat. Výkon neuronové sítě byl výrazně lepší než lineární regresní 

model vyvinutý na základě stejného datového souboru. [16] 

V Řecku v roce 2007 byly testovány a posuzovány neuronové sítě a statistický 

regresní model za účelem odhadu hodnot PM10 ve středně velkém přístavním městě Volos. 

Jako nezávislé proměnné byly používány hodnoty koncentrací PM10 z předchozího dne, 

rychlost větru, teplota vzduchu a dva indexy spojené s týdenní a roční koncentrací PM10. 

Analýzou bylo zjištěno, že největší význam pro předpověď má použití hodnot koncentrací 

PM10 z předchozího dne a rychlost větru. Při srovnávání regresního modelu s modelem 

neuronové sítě bylo prokázáno, že model neuronové sítě měl lepší schopnost předpovídání 

koncentrací PM10. [17] 

V Polsku testovali umělé neuronové sítě pro odhad znečišťujících látek v ovzduší. 

Byly použity emise SO2 z kontinuálního měření v teplárně v Gliwicích a meteorologické 

parametry naměřené místní meteorologickou stanicí. Bylo testováno 3573 neuronových 

modelů pro vytvoření neuronové sítě. Jako nejvhodnější neuronová síť byla vybrána 

vícevrstvá perceptronová síť. Z výsledků modelů vyplynula zkušenost, že nebylo možné 

předvídat krátkodobé extrémně vysoké naměřené hodnoty, ale velmi dobře předpovídal 

průměrné denní koncentrace znečišťujících látek. Díky zahrnutí emisí z kontinuálního 

měření v teplárně bylo možné odhadnout míru jejího vlivu na koncentrace SO2 [18]. 

Na základě informací z těchto článků bylo rozhodnuto použít pro predikci 

znečišťujících látek v ovzduší neuronové sítě. 
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5. Umělé neuronové sítě

Umělá neuronová síť je distribuovaný výpočetní systém sestávající z dílčích 

podsystémů tj. neuronů. Neurony jsou vzájemně propojeny a navzájem si předávají 

signály, které pak transformují pomocí určitých přenosových funkcí. 

Umělé neuronové sítě neboli fuzzy neuronové sítě jsou v dnešní době používány na 

řešení mnoha problémů. Umělé neuronové sítě byly původně vytvořeny jako modely 

mozku resp. nervového systému a jeho činnosti. V 90. letech byly umělé neuronové sítě

úspěšně aplikovány na řešení různých ekonomických úloh např. v predikci krachu banky. 

Dále byly použity v oblasti modelování časových řad jako alternativa modelů založených 

na statistických metodách. Umělé neuronové sítě mohou fungovat jako univerzální 

aproximátor, tzn., že mohou reprezentovat (aproximovat) s požadovanou přesností 

libovolnou spojitou funkci, pokud dostanou správné vzory k učení.  

Mezi důležitý poznatek o principech neuronových sítí patří fakt, že matematický 

model umělého neuronu kopíruje funkční model zpracování signálů v biologickém 

neuronu, který je znázorněn na obrázku 3. 

Neuron je základním stavebním prvkem centrálního nervového systému. Buňka 

neuronu zpracovává informace a komunikuje s různými částmi těla. Struktura nervových 

buněk se nazývá neuronová síť. V této síti neuronová tkáň tvoří dendrity, které jsou 

spojené s tělem buňky, neboli se somou, které do něj přenášejí vzruchy z okolních buněk. 

Dlouhá tkáň se nazývá axon. Pomocí axonu se přenáší vzruch z těla neuronu. Na axon jsou 

napojeny dendrity jiných neuronů. [19] 
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Obr. 3.   Biologický neuron 

(Zdroj: http://www.neiu.edu/~lruecker/snohs3.htm) 

Z pohledu zpracování informaci má neuron tři základní části:  

• Synaptická spojení. Jsou to paměťová místa na uchování nahromaděných informací a 

mají schopnost učení. Prostřednictvím synoptických spojení jsou přijímány informace 

od jiných neuronů.  

• Soma. Je místo, ve kterém se provádí operace prahování, agregace a nelineární 

transformace ze synaptických vstupů. Agregace je určení potenciálu neuronu. Pokud 

potenciál neuronu přesáhne určitý práh, soma aktivuje výstupní signál. 

• Axon. Pomocí axonu je výstupní signál ze somy přenesen do synaptických spojení 

jiných neuronů

Pro neuronové sítě je charakteristický paralelizmus ve zpracování signálu a 

v transformaci vstupních signálů na výstupní. Jsou tak schopné vykonávat různé funkce 

například klasifikaci vzorů, rozpoznávání obrazů, identifikovat vstupně-výstupní funkci aj., 

znamená to, že mají zevšeobecňující vlastnost. 

První umělé neuronové sítě začaly být používány již v roce 1943, kdy W. 

McCulloch a W. Pitts matematicky popsali jednoduchý model neuronu. Zjistili, že 

vzájemným propojením těchto neuronů lze aproximovat libovolnou funkci. V roce 1949 

bylo navrženo učící pravidlo tzv. Hebbovo pravidlo, které nastavuje váhu spoje mezi 2 

neurony na základě velikostí aktivit obou neuronů. F. Rosenblatt v roce 1957 vymyslel 

perceptron, který vznikl zobecněním McCullochova a Pittsova modelu pro reálný obor 

parametrů, a pro tento perceptron nalezl učící pravidlo. V roce 1982 T. Kohonen rozvinul 
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myšlenku kompetičního učení a navrhl tzv. Kohenenovu síť. Ve stejném roce byly 

publikovány výsledky J. Hopfielda z oblasti magnetických materiálů s využitím sítě

navržené McCullochem a Pittsem. Díky této publikaci, ve které rozvedl použití energetické 

funkce pro učení a vybavování, se tato síť stala známa jako Hopfieldova síť. D. Rumelhart, 

G. Hinton a R. Williams v roce 1986 popsali učící algoritmus zpětného šíření, který 

umožňoval efektivně učit vícevrstvou preceptorovou síť. [20] 

5.1 Model umělého neuronu 

Umělá neuronová síť je systém složený z výpočetních jednotek – neuronů. Neuron 

je základní výpočetní jednotkou neuronových sítí. Existuje celá řada modelů neuronu. 

Jednodušší modely používají nespojité přenosové funkce. Složité modely popisující každý 

detail chování neuronu živého organismu. Významnou vlastností neuronových sítí je 

schopnost generalizace získaných poznatků, to znamená, správně reagovat i na neznámé 

vstupy, na které nebyla síť naučena. 

Obr. 4.  Umělý neuron [20] 

Model neuronu obsahuje několik vstupů (x1….xn), které jsou ohodnoceny vahami 

spojů (w1….wn). Dále se zde nachází formální vstup (x0 = 1), citlivost (bias) (w0 = - θ). 

V neuronu je určen vnitřní potenciál (ξ), a výstup neuronu získaný aplikací aktivační 

funkce na potenciál. 

V neuronu tedy probíhají dva procesy: 

• výpočet post-synaptického potenciálu 
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• výpočet hodnoty výstupu pomocí aktivační funkce (2). 

Základními úlohami neuronových sítí jsou klasifikace a aproximace. Každý typ 

neuronové sítě je vhodný pro jinou třídu úloh a některé neuronové sítě se mohou vzájemně

i doplňovat. 

Aktivační funkce má zásadní vliv na kvalitu činnosti neuronové sítě. Přenosové 

funkce v modelech neuronů zjednodušeně modelují vlastnosti biologických neuronů. Mezi 

nejvíce používané přenosové funkce patří standardní sigmoida (logistická funkce) (2) a 

hyperbolický tangens (3). 
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kde λ je parametr strmosti 

ξ  je vnitřní potenciál neuronu 

)(tanh ξ=y            (3) 

kde ξ je vnitřní potenciál neuronu 
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Obr. 5.  Sigmoida 
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Obr. 6.  Hyperbolický tangens 

Neuronové sítě se v závislosti na toku informací dělí na: 

• Rekurentní neuronové sítě  

• Dopředné neuronové sítě (např. vícevrstvá perceptronová síť) 

Existuje ale mnoho dalších typu neuronových sítí: 

• Hopfieldova síť

• Kohonenova síť

• RBF síť

• Síť ART a další. 

Neuronová síť je vzájemné propojení neuronu do síťové struktury, pokud se 

neurony uspořádají do vrstev v síťové struktuře, vzniknou vrstvené neuronové sítě. [20] 

Důležitou vlastností neuronových sítí je učení. Učením sítě se rozumí účelová 

adaptace synaptických vah tak, aby neuronová síť měla na výstupu požadovanou odezvu a 

aby vzniklá chyba, která je daná jako rozdíl mezi požadovanou hodnotou a odezvou sítě, 

byla co nejmenší. Proto se technika neuronových sítí, v porovnání s jinými analytickými a 

modelovacími technikami, spojuje s vlastností přijatelné chybové tolerance.  

Způsob adaptace vah v učení sítě závisí na její konkrétní aplikaci. Existují dva 

způsoby adaptace synaptických vah, na základě kterých se učící algoritmy rozdělují: 

• Učící algoritmy založené na chybě, tj. učení s předlohou. 

• Učící algoritmy založené na výstupu, tj. učení bez předlohy 
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Cílem učení neuronové sítě je nastavit síť tak, aby dávala přesné výsledky. Proces 

učení se snaží minimalizovat odchylku mezi skutečným a požadovaným výstupem. Pro 

učení neuronové sítě je potřeba mít dostatek reprezentativních příkladů. Množina příkladů

je v praktické realizaci sítě rozdělena na dvě části – trénovací a testovací množinu. 

Trénovací množina je určena pro učení neuronové sítě a testovací množina je určena pro 

ověření kvality výsledků neuronové sítě. Fáze učení neuronové sítě se nazývá fáze 

adaptivní, která může být i časově náročná. Po naučení neuronové sítě je síť ve fázi 

vybavování, kdy je výpočet hodnoty v neuronové síti pouhým dosazením do jednoduchého 

vzorce a je tedy velice rychlý. [19] 

5.2 Rekurentní neuronové sítě

U rekurentních vícevrstvých neuronových síti se signál nešíří od vstupní vrstvy 

směrem k výstupní, ale dochází ke zpětnému přenosu informace od vrstev vyšších zpět do 

vrstev nižších. Tato zpětná vazba je řešena pomocí tzv. rekurentních neuronů. Příklad 

takové sítě je znázorněn na obrázku 7. 

Rekurentní neurony (R) se nacházejí ve vstupní a vnitřní vrstvě. Ve střední vrstvě je 

jeden neuron odpovídající jednomu neuronu výstupní vrstvy a ve vstupní vrstvě jsou dva 

rekurentní neurony odpovídající dvěma neuronům vnitřní vrstvy. Každý z těchto neuronů

přijímá jediný vstupní signál od příslušného neuronu z následující vrstvy. Informace lze 

z těchto sítí vyvolat pomocí postupného po sobě následujícího předložení vstupních 

stimulů s následnou odezvou respektující kontext, ve kterém jsou vstupy předkládány. [21] 

Obr. 7.  Příklad rekurentní vícevrstvé neuronové sítě [21] 
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5.3 Vícevrstvá perceptronová síť (MLP) 

Vícevrstvá perceptronová síť je nejznámější a nejpoužívanější neuronovou sítí. 

Jejím základním prvkem je neuron zvaný perceptron. Vícevrstvá perceptronová síť je sítí 

s učitelem tzn., že trénovací vzory musí kromě vstupních hodnot obsahovat i hodnoty 

příslušných odpovídajících výstupů. Vzhledem ke svému všeobecnému rozšíření existuje 

řada variant vícevrstvé perceptronové sítě, které se snaží odstranit její nedostatky.  

Vícevrstvá perceptronová síť obsahuje z hlediska struktury perceptrony, které jsou 

mezi sebou propojeny tak, že vytváří vrstvenou síť. Perceptron je speciálním příkladem 

formálního neuronu, který představuje výpočetní prvek všech neuronových sítí, a u něhož 

je vnitřní potenciál jako vážený součet vstupů a aktivační je nelineární a přibližně

modeluje reálné chování neuronu. Vícevrstvá perceptronová síť je síť s dopředným šířením 

signálu tzn., že neurony vstupní vrstvy jsou nejprve excitovány na odpovídající úroveň. 

Excitace jsou poté pomocí vazeb přivedeny k následující vrstvě, kde jsou upraveny 

synaptickými vahami. Každý neuron této vyšší vrstvy provede sumaci upravených signálů

a je excitován na úroveň, která je daná svou aktivační funkcí. Tento proces probíhá přes 

všechny vnitřní vrstvy až k vrstvě výstupní, kde se získají excitační stavy jejích neuronů. 

Tímto způsobem lze získat odezvu neuronové sítě na vstupní podnět daný excitací neuronů

vstupní vrstvy. [21] 

Vícevrstvá perceptronová síť je složená z několika vrstev perceptronů. Jak je 

znázorněno na obrázku 8. 

Obr. 8.  Uspořádání třívrstvé perceptronové sítě se třemi vstupy a dvěma 

výstupy.[20] 

Perceptrony jednotlivých sousedních vrstev jsou mezi sebou vzájemně propojeny, 

tak, že tvoří bipartitní graf, to znamená, že výstup vrstvy jednoho neuronu je rozdělen do 
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vstupů všech perceptron z předchozí vrstvy. Zjednodušeně řečeno, každý perceptron 

následující vrstvy má za své vstupy výstupy všech perceptronů z předchozí vrstvy. 

Stejným způsobem jsou rozděleny vstupy sítě k perceptronům první vrstvy. Poslední 

vrstvou perceptronů se nazývá výstupní vrstva (output layer), ostatní vrstvy se nazývají 

vrstvy skryté (hidden layer). Počty vrstev i počty perceptronů v jednotlivých vrstvách jsou 

parametrem sítě a závisejí na konkrétní povaze úlohy. Např. pro perceptronovou síť se 

dvěma skrytými vrstvami a výstupní vrstvou se v první skryté vrstvě volí o něco více 

perceptronů, než je na vstupu, a v druhé vrstvě se volí počet perceptronů jako aritmetický 

průměr počtu perceptronů v první skryté vrstvě a počtu výstupů. Pokud je počet 

perceptronů malý, síť nedokáže postihnout všechny závislosti v datech určených 

k trénování. Pokud je ale počet perceptronů velký, zvyšuje se tak doba učení. Vlivem 

nadměrného počtu trénovacích dat má síť špatnou schopnost generalizace způsobenou tzv. 

přeučením.  

Pokud je známý charakter úlohy a tedy i struktura trénovacích dat, je možno při 

návrhu struktury sítě vyjít z vlastností, které umožňují uspořádaní perceptronů. Každý 

perceptron počítá vážený součet vstupů tj. lineární kombinaci vstupů, což odpovídá rovnici 

nadroviny. Počet vstupů neuronů určuje stupeň této nadroviny. Například pro dva vstupy 

vznikne rovnice přímky, pro tři vstupy rovnice roviny atd. Proto počet neuronů v první 

vrstvě určuje počet nadrovin, kterými lze oddělit jednotlivé třídy trénovacích dat. Další 

vrstva počítá kombinaci výstupů předchozí vrstvy a lze tedy zkombinovat nadroviny 

předchozí vrstvy do otevřených nebo uzavřených konvexních útvarů. Další vrstva počítá 

opět kombinaci výstupů předchozí vrstvy a lze tedy zkombinovat konvexní útvary 

předchozí vrstvy a vytvořit tak složitější nekonvexní útvary, které se mohou protínat, 

překrývat nebo se mohou úplně oddělit.  

Vícevrstvá perceptronová síť pracuje s reálnými hodnotami, tzn., že všechny 

vstupy, výstupy, stavy váhy a potenciály jsou obecně reálnými čísly. K tomu, aby síť

fungovala správně, musí být vhodně nastaveny váhy sítě. Nastavení těchto vah je 

předmětem učení sítě.  
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Obr. 9.  Příklady uspořádání vícevrstvé perceptronová sítě [20] 

Jelikož vícevrstvá perceptronová síť využívá při učení gradientní metodu, může se 

stát, že při pohybu po chybové funkci se síť dostane do nežádoucího lokálního minima, ve 

kterém uvázne. Uváznutí je způsobeno tím, že nelze pokračovat ve směru minimalizace 

chybové funkce. Tato situace nastává relativně často, a proto byla vymyšlena řada způsobů

jak tento problém řešit.  

Metody k řešení problému uváznutí v lokálním minimu: 

• Velikost parametru učení. Má označení η a může významně ovlivnit chování sítě, 

hlavně rychlost učení a konvergenci k učení. Při malé hodnotě parametru učení klesá 

chyba jen pomalu. Při velké hodnotě je sice učení rychlejší, ale síť může divergovat. 

Doporučuje se proto nastavit na začátku parametr učení malý a postupně ho zvyšovat. 

Přesná hodnota se stanovuje obtížně. Někdy je nutnost zopakovat znovu celý proces 

učení pro jiné počáteční hodnoty vah. 

• Moment. Nejrozšířenějším způsobem ochrany proti uváznutí v lokálním minimu je 

přidání momentu do rovnice pro adaptaci vah. 
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kde ∆wij je změna vah, η je velikost parametru učení, parciální derivace chyby E∂

představuje minimalizaci chyby pomocí vah gradientní metodou, a α je parametr momentu.  

Hodnota parametru momentu se volí blízko jedné. Dostane-li se síť k lokálnímu 

minimu, může jej překonat tím, že ho přeskočí právě o jeden krok, který má velikost danou 

velikostí předchozího kroku upravenou parametrem momentu. 

• Šum. Pokud se přidá do rovnice pro adaptaci vah šum, naruší se tak pohyb po chybové 

funkci ve směru gradientu. Umožní to přechodně dosáhnout míst s vyšší hodnotou 

chybové funkce a v mnoha případech tak uniknout z lokálního minima. 

• Přidání neuronu. Jestliže se síť učí vzory, které si jsou velmi podobné, pak budou 

jejich odpovídající minima na chybové funkci blízko sebe. Při malém počtu jsou tato 

minima nedostatečně reprezentována a mohou téměř splynout, což vede ke zhoršení 

vlastnosti sítě. Přidáním jednoho nebo více skrytých neuronů do sítě se dosáhne 

zjemnění chybové funkce a bude tak možnost minima lépe reprezentovat tzn. lépe 

vymezit hranice mezi mini. [20] 
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5.4 Hopfieldova síť

Hopfieldova síť byla navržena McCullochem a Pittsem v roce 1942, ale populární 

se stala na začátku osmdesátých let. Tehdy ji využil J. Hopfield při studiu magnetických 

materiálů. J. Hopfield rozpracoval použití energetické funkce, která má hlavní význam pro 

správnou funkci sítě. Z této funkce jsou odvozena pravidla pro adaptaci a vybavování. 

V současnosti existuje řada modifikací této sítě. Hopfieldova síť může být použita jako 

autoasociativní paměť, lze ji použít i k řešení optimalizačních problémů.  

Hopfieldova síť má tolik neuronů kolik je vstupů či výstupů, protože každý neuron 

je zároveň vstupní a i výstupní tzn., že má jeden externí vstup a výstup. Výstup každého 

neuronu je veden zpět na vstupy ostatních neuronů přes váhy, vytváří se tak uzavřená 

smyčka. Tímto vzájemným uspořádáním vzniká symetrická cyklická síť a tím i diagonálně

symetrická matice vah.  

Obr. 10.  Uspořádání Hopfieldovy sítě [20] 

Na obrázku 10. je znázorněno uspořádání sítě. Jiné možné uspořádání sítě je na 

obrázku 11. Obě znázorněné sítě jsou z funkčního hlediska totožné; x1, x2 až xn jsou vstupy 

sítě, y1, y2 až yn jsou stavy v jednotlivých časových krocích, které jsou po skončení 

vybavování platným výstupem sítě. Váhy vedoucí z jednoho neuronu do druhého jsou 

stejné v obou směrech. Váhová matice je tedy diagonálně symetrická. Na vstupy neuronů

se nikdy nepřivádí jejich vlastní výstupy, a proto budou váhy na diagonále nulové. 
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Obr. 11.  Jiné uspřádání Hopfieldovy sítě [20] 

Použití Hopfieldovy sítě jako autoasociativní paměti má dvě zásadní omezení. 

Prvním omezením je fakt, že počet obrazců, které lze uschovat, je poměrně nízký. Tato 

kapacita paměti je určená poměrem počtu trénovacích vzorů a počtu neuronů. Jestliže se 

v sítí uschová příliš mnoho vzorů, mohla by síť konvergovat jinému zvláštnímu obrazci, na 

který nebyla naučena. Druhým omezením je nutnost vhodně zvolit vzory tak, aby si byly 

co nejméně podobné.  

Nevýhodou implementace Hopfieldovy sítě jsou velké nároky na paměť, která roste 

kvadraticky s počtem vstupů. Výhodou této sítě je, že automaticky zná všechny inverzní 

vzory k naučeným vzorům.  

5.5 Kohonenova síť

Kohonenova síť patří mezi sítě, které nepotřebují k učení učitele. Kohonenova síť

je vektorovou kvantizací tzn., snaží se aproximovat pravděpodobnostní rozdělení 

v předkládaných trénovacích datech. Síť byla navržena T. Kohonenem v roce 1982, ale její 

principy byly popsány už dříve.  

Kohonenova síť obsahuje jedinou vrstvu neuronů v kompetenční vrstvě v tzv. 

Kohonenově vrstvě. Výstupy sítě jsou plně propojeny s neurony, každý neuron má 

informaci od všech vstupů, jak je znázorněno na obrázku 12. Na váhy, které patří každému 

neuronu, lze nahlížet jako na souřadnice, které udávají umístění neuronu v prostoru. 

Neurony v kompetenční vrstvě mají mezi sebou postranní vazby, které jsou uspořádány do 

zvolené topologické mřížky. 
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Obr. 12.  Struktury Kohonenovy sítě [20] 

Neurony jsou nejčastěji uspořádány do čtvercové topologické mřížky. Na obrázku 

13. je příklad konkrétního uspořádání neuronů do mřížky. Počet neuronů je parametr sítě a 

je volitelný, pohybuje se řádově v desítkách až stovkách neuronů. Neurony sítě vycházejí 

z formálních neuronů, které nemají práh a jejich výstupem jsou nejčastěji dvě hodnoty, 

z nichž je aktivní vždy jen jedna. 

Obr. 13.  Uspořádání Kohonenovy sítě se 2 vstupy a čtvercovou topologickou 

mřížkou s 9 neurony. [20] 

K výhodám Kohonenovy sítě patří značná odolnost vůči náhodnému šumu, který je 

obsažen v trénovacích datech. Nevýhodou je, že síť potřebuje značný počet trénovacích 

kroků. V každém kroku je třeba upravovat i váhy v lokálním okolí příslušného vítězného 

neuronu. Další nevýhodou je, že pokud bude potřeba zachovat rozlišení aproximace 

pravděpodobnostního rozdělení, bude počet neuronů v mřížce růst exponenciálně

s dimenzí prostoru trénovacích dat. [20] 
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5.6 RBF síť

Neuronové sítě typu RBF (Radial Basis Function) jsou sítě se dvěma vrstvami 

neuronů a dopředným šířením signálu. Charakteristickým rysem těchto sítí je převodní 

charakteristika skrytých neuronů, která je středově symetrická. Tento typ sítí se používá 

pro aproximaci funkcí, interpolaci nebo optimální klasifikaci. Díky své struktuře se 

výrazně redukuje čas potřebný na jejich trénink. Základním pilířem RBF jsou tzv. bázové 

funkce. Jde o množinu N funkcí, kde každému z N vstupních vektorů z trénovací množiny 

přísluší právě jedna bázová funkce. RBF síť je dvouvrstvá neuronová síť se vstupními 

neurony sloužícími k distribuci vstupních hodnot. První skrytá vrstva se skládá z RBF 

neuronů, které realizují jednotlivé radiální funkce. Pro výstupní vrstvu se používají 

neurony perceptronového typu. Vstupy sítě a skryté neurony jsou úplně propojeny. Jako 

výstupní funkce RBF neuronu se nejčastěji používá Gaussova funkce. [22] 
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6. Testování neuronových sítí 

Úkolem tohoto testování neuronových sítí je nalézt způsob jak lze koncentrace 

znečišťujících látek predikovat a pokusit se vybraným způsobem tuto předpověď realizovat 

ve vybrané lokalitě. Testovanými neuronovými sítěmi budou vícevrstvá perceptronová síť

(MLP) a RBF síť. Jako lokalita byla zvolena stanice imisního monitoringu Ostrava – 

Poruba. Pro predikci koncentrací znečišťujících látek v ovzduší byly vybrány látky PM10, 

SO2 a NO2. Denní průměrné koncentrace PM10 jsou určovány gravimetricky, koncentrace 

SO2 jsou určovány iontovou chromatografií a koncentrace NO2 jsou určovány 

spektrofotometricky (guajakolová metoda). [23] 

Stanice imisního monitoringu se nachází v areálu pobočky Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Tato stanice byla zvolena, protože jsou ve stejné 

lokalitě dostupné i výsledky meteorologických měření. Tato data nejsou veřejně dostupná a 

jsou dostupná pouze za úhradu, a proto nebyla z finančních důvodů použita. Místo nich 

byla použita data z meteorologické stanice Mošnov, která jsou volně dostupná. Všechna 

použitá data byla naměřena v letech 2005 – 2009. 

Obr. 14.  Meteorologická stanice v Mošnově (Zdroj: www.mapy.cz) 
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Pro testování neuronových sítí byl použit software STATISTICA, ve kterém se 

testování provádí velice efektivně. Zkoušelo se předpovídat znečišťující látky PM10, SO2 a 

NO2. Jako vstupní proměnné byly použity hodnoty koncentrací znečišťujících látek 

z aktuálního dne a meteorologické parametry z následujícího dne: rychlost a směr větru, 

maximální a minimální denní teplota a tlak. Z let 2005–2009 bylo k dispozici 1414 

zaznamenaných údajů obsahujících úplná vstupní i cílová data. Tato sada záznamů byla 

pro účely výpočtů rozdělena na trénovací množinu (80% záznamů) a testovací množinu 

(20%). Pro každou znečišťující látku byly testovány 2 typy neuronových sítí, a to 

vícevrstvá perceptronová síť a RBF síť. Pro každou kombinaci sítě a druhu znečišťující 

látky byly testovány různé konfigurace neuronové sítě, kde se změny týkaly počtu neuronů

ve skryté vrstvě a typu přenosových funkcí optimalizační procedury a rozdělení množiny 

zaznamenaných údajů. Pro každou variantu bylo vyzkoušeno přibližně 1000 různých 

konfigurací. Ze všech zkoušených konfigurací neuronových sítí byla jako nejvhodnější 

vybrána taková konfigurace, která měla nejnižší hodnoty střední kvadratické chyby 

předpovědí pro testovací sadu dat. 

6.1 Predikce PM10

Znečišťující látka PM10 se nejprve zkoušela predikovat pomocí modelu vícevrstvé 

perceptronové sítě (MLP) s jednou skrytou vrstvou,ve které minimální počet neuronů byl 3 

a maximální počet neuronů byl 11. Aktivační funkce použité v tomto modelu k testování 

byly hyperbolický tangens a sigmoida. Nejlepších výsledků pro konfiguraci dosahovala síť

MLP 6-8-1. K predikci v této neuronové síti bylo použito 6 vstupních parametrů, kterými 

jsou hodnoty koncentrací PM10 z předchozího dne, rychlost a směr větru, maximální a 

minimální denní teplota a tlak. 8 charakterizuje počet neuronu ve skryté vrstvě a 1 značí 

jeden výstupní neuron, který prezentuje hodnotu denních koncentrací. Použitou aktivační 

funkcí k testování byl hyperbolický tangens. Pro predikci byly použity denní koncentrace. 

Úspěšnost předpovědi je na následujícím grafu. 
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 Predikce PM10 pro MLP 
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Obr. 15.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí 

vícevrstvé perceptronové sítě

Ze závislosti rozptylu naměřených koncentrací PM10 k predikovaným koncentracím 

vyplývá, že předpovědi u nejčastěji dosahovaných koncentrací (10 - 40 µg.m-3) dobře 

předpovídají naměřené hodnoty. U vyšších koncentrací (více než 80 µg.m-3) se ale 

vyskytují odlehlé hodnoty, předpovědi jsou nepřesné a model má tendenci výsledky 

podhodnocovat. S velkou pravděpodobností má na predikci vliv i jiný parametr, který 

nebyl postihnut.  

Poté byla predikce provedena pomocí sítě RBF 6-10-1 tzn., že k predikci v této 

neuronové síti bylo použito opět 6 vstupních parametrů, kterými jsou hodnoty koncentrací 

PM10 z předchozího dne, rychlost a směr větru, maximální a minimální denní teplota a tlak. 

Číslo 10 charakterizuje počet neuronů ve skryté vrstvě a 1 značí jeden výstupní neuron, 

který prezentuje hodnotu denních koncentrací. Použitou aktivační funkcí k testování byla 

Gaussova funkce. Úspěšnost předpovědi je na následujícím grafu. 
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Obr. 16.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí RBF 

sítě. 

Ze závislosti rozptylu naměřených koncentrací PM10 k predikovaným koncentracím 

pomocí RBF sítě vyplývá, předpovědi u nejčastěji dosahovaných koncentrací (10 - 40 

µg.m-3) dobře předpovídají naměřené hodnoty. U vyšších koncentrací (více než 80 µg.m-3) 

se ale vyskytují odlehlé hodnoty, předpovědi jsou nepřesné a model má tendenci výsledky 

podhodnocovat. Při srovnání s MLP modelem se výsledky jeví opticky horší tzn., že se na 

obr. 16. nachází více odlehlých bodů. Aby se daly oba modely objektivně srovnat, byly 

výsledky předpovědi statisticky vyhodnoceny na základě srovnání naměřených a 

predikovaných hodnot. Statistické vyhodnocení je v tabulce 1. Ze statistických ukazatelů je 

patrné, že model MLP dává lepší výsledky než model RBF tzn., že korelace je vyšší, 

střední kvadratická chyba a průměrná relativní chyba je nižší. 

Tabulka 1.  Statistické vyhodnocení predikce PM10

Pro PM10  MLP RBF 
Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Korelační koeficient  0,84 0,78 0,75 0,70 
Střední kvadratická 
chyba [µg/m3] 

14,29 14,97 17,27 17,35 

Průměrná relativní 
chyba[%] 

33 34 35 42 
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6.2 Predikce SO2

Znečišťující látka SO2 byla predikována pomocí modelu vícevrstvé perceptronové 

sítě (MLP) s jednou skrytou vrstvou,ve které minimální počet neuronů byl 3 a maximální 

počet neuronů byl 11. Aktivační funkce použité v tomto modelu k testování byly 

hyperbolický tangens a sigmoida. Nejlepších výsledku pro konfiguraci dosahovala síť

MLP 6-5-1. K predikci v této neuronové sítí bylo použito 6 vstupních parametrů, kterými 

jsou hodnoty koncentrací SO2 z předchozího dne, rychlost a směr větru, maximální a 

minimální denní teplota a tlak. 5 charakterizuje počet neuronu ve skryté vrstvě a 1 značí 

jeden výstupní neuron, který prezentuje hodnotu denních koncentrací. Použitou aktivační 

funkcí k testování byl hyperbolický tangens. Úspěšnost předpovědi je na následujícím 

grafu. 
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Obr. 17.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí 

vícevrstvé perceptronové sítě  

Ze závislosti rozptylu naměřených koncentrací SO2 k predikovaným koncentracím 

je patrný výskyt dvou nezávislých trendů, což je pravděpodobně způsobeno chybným 

parametrem. Model má tendenci výsledky nadhodnocovat.  

Dále byla predikce zkoušena pomocí modelu RBF 6-9-1 tzn., že k predikci v této 

neuronové sítí bylo použito opět 6 vstupních parametrů, kterými jsou hodnoty koncentrací 

SO2 z předchozího dne, rychlost a směr větru, maximální a minimální denní teplota a tlak. 
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9 charakterizuje počet neuronů ve skryté vrstvě a 1 značí jeden výstupní neuron, který 

prezentuje hodnotu denních koncentrací. Použitou aktivační funkcí k testování byla 

Gaussova funkce. Úspěšnost předpovědi je na následujícím grafu.  
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Obr. 18.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí RBF  

Z výsledků modelování jsou patrné dva shluky bodů, které pravděpodobně mohou 

reprezentovat dva stavy. Jedná se pravděpodobně o topnou a netopnou sezónní část roku. 

Model má tendenci výsledky nadhodnocovat.  

Při srovnání s MLP modelem se výsledky jeví opticky stejně dobré. Aby se daly 

oba modely objektivně srovnat, byly výsledky předpovědi statisticky vyhodnoceny na 

základě srovnání naměřených a predikovaných hodnot. Statistické vyhodnocení je 

v tabulce 2.  

Tabulka 2.  Statistické vyhodnocení predikce SO2

Pro SO2  MLP RBF 
Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Korelační koeficient  0,71 1 0,70 0,99 
Střední kvadratická 
chyba [µg/m3] 

8,35 0,69 8,56 0,78 

Průměrná relativní 
chyba[%] 

45 6 47 6 



37 

6.3 Predikce NO2

Znečišťující látka NO2 se zkoušela predikovat pomocí modelu vícevrstvé 

perceptronové sítě (MLP) s jednou skrytou vrstvou, ve které minimální počet neuronů byl 

3 a maximální počet neuronů byl 11. Aktivační funkce použité v tomto modelu k testování 

byly hyperbolický tangens a sigmoida. Nejlepších výsledků pro konfiguraci dosahovala síť

MLP 6-8-1. K predikci v této neuronové síti bylo použito 6 vstupních parametrů, kterými 

jsou hodnoty koncentrací NO2 z předchozího dne, rychlost a směr větru, maximální a 

minimální denní teplota a tlak. 8 charakterizuje počet neuronů ve skryté vrstvě a 1 značí 

jeden výstupní neuron, který prezentuje hodnotu denních koncentrací. Použitou aktivační 

funkcí k testování byla sigmoida. Úspěšnost předpovědi je na následujícím grafu. 
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Obr. 19.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí 

vícevrstvé perceptronové sítě  

Ze závislosti rozptylu naměřených koncentrací NO2 k predikovaným koncentracím 

vyplývá, že předpovědi jsou u běžně dosahovaných koncentrací (10 - 40 µg.m-3) přesné. U 

vyšších koncentrací (více než 40 µg.m-3) se ale vyskytují odlehlé hodnoty, předpovědi jsou 

nepřesné a model má tendenci výsledky podhodnocovat. S velkou pravděpodobností má na 

predikci vliv i jiný parametr, který nebyl postihnut. 
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Predikce byla dále zkoušena pomocí sítě RBF 6-13-1 tzn., že k predikci v této neuronové 

sítí bylo použito opět 6 vstupních parametrů, kterými jsou hodnoty koncentrací NO2

z předchozího dne, rychlost a směr větru, maximální a minimální denní teplota a tlak. Číslo 

13 charakterizuje počet neuronů ve skryté vrstvě a 1 značí jeden výstupní neuron, který 

prezentuje hodnotu denních koncentrací. Použitou aktivační funkcí k testování byla 

Gaussova funkce. Úspěšnost předpovědi je na následujícím grafu. 
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Obr. 20.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí RBF 

sítě

Ze závislosti rozptylu naměřených koncentrací NO2 k predikovaným koncentracím 

pomocí RBF sítě vyplývá, předpovědi jsou u běžně dosahovaných koncentrací (10 – 40 

µg.m-3) přesné. U vyšších koncentrací (více než 40 µg.m-3) se ale vyskytují odlehlé 

hodnoty, předpovědi jsou nepřesné a model má tendenci výsledky podhodnocovat. Při 

srovnání s MLP modelem se výsledky jeví opticky horší tzn., že se na obr. 20. nachází více 

odlehlých bodů. Aby se daly oba modely objektivně srovnat, byly výsledky předpovědi 

statisticky vyhodnoceny na základě srovnání naměřených a predikovaných hodnot. 

Statistické vyhodnocení je v tabulce 3. Ze statistických ukazatelů je patrné, že model MLP 

dává lepší výsledky než model RBF tzn., že korelace je vyšší, střední kvadratická chyba a 

průměrná relativní chyba je nižší.  
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Tabulka 3.  Statistické vyhodnocení predikce NO2

Pro NO2  MLP RBF 
Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Korelační koeficient  0,79 0,63 0,68 0,63 
Střední kvadratická 
chyba [µg/m3] 

8,55 7,66 9,46 6,45 

Průměrná relativní 
chyba[%] 

32 33 35 36 

Ve všech pokusech predikce dosahoval lepších výsledků model vícevrstvé 

perceptronové sítě (MLP). U znečišťujících látek PM10 a NO2 byly lepší výsledky 

předpovědi dosaženy pomocí modelu vícevrstvé perceptronové sítě (MLP). Model má u 

těchto znečišťujících látek tendenci výsledky predikce podhodnocovat. U znečišťující látky 

SO2 je použití modelu MLP a RBF na stejné úrovni úspěšnosti. Model má tendenci u 

znečišťující látky SO2 výsledky predikce nadhodnocovat. Obecně mají modely velký 

problém s odhadem vysokých koncentrací. Tento problém spočívá v tom, že hodnot 

s vysokými koncentracemi je málo a neuronová síť nebyla schopna se řádně naučit. 

S velkou pravděpodobností má na predikci vliv i jiný parametr, který nebyl postihnut, a 

proto nejsou predikce tolik přesné. 

6.4 Zpřesňování predikce 

Pro zpřesňování predikce znečišťující látky PM10 se zkoušely 4 pokusy. V prvním 

pokusu se na vstup přidaly aktuální koncentrace znečišťujících látek SO2 a NO2. Důvodem 

tohoto pokusu je fakt, že koncentrace PM10 mohou být ovlivněny jinými koncentracemi 

znečišťujících látek, které by vznikaly jako sekundární polutanty.  

Predikce byla realizována pomocí modelu vícevrstvé perceptronové sítě (MLP) s 

jednou skrytou vrstvou, ve které minimální počet neuronů byl 3 a maximální počet 

neuronů byl 11. Nejlepších výsledků pro konfiguraci dosahovala síť MLP 8-8-1. 

K predikci v této neuronové síti bylo použito 8 vstupních parametrů, kterými jsou hodnoty 

koncentrací PM10, SO2 a NO2 z aktuálního dne, předpokládané údaje o rychlosti a směru 

větru, maximální a minimální denní teplotě a tlaku. 8 charakterizuje počet neuronů ve 

skryté vrstvě a 1 značí jeden výstupní neuron, který prezentuje hodnotu denních 

koncentrací. Použitou aktivační funkcí k testování byl hyperbolický tangens. Úspěšnost 

předpovědi je znázorněná v následujícím grafu 
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Obr. 21.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí 

vícevrstvé perceptronové sítě (vstup SO2, NO2 a PM10) 

Dále byla predikce zkoušena pomocí modelu RBF 8-11-1 tzn., že k predikci v této 

neuronové síti bylo použito opět 8 vstupních parametrů, kterými jsou hodnoty koncentrací 

SO2 a NO2 z aktuálního dne, rychlost a směr větru, maximální a minimální denní teplota a 

tlak. 11 charakterizuje počet neuronů ve skryté vrstvě a 1 značí jeden výstupní neuron, 

který prezentuje hodnotu denních koncentrací. Použitou aktivační funkcí k testování byla 

Gaussova funkce. Úspěšnost předpovědi je na následujícím grafu. 
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Obr. 22.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí RBF 

sítě (vstup SO2, NO2 a PM10) 

Při srovnání modelu MLP s modelem RBF se výsledky z modelu RBF jeví opticky 

horší tzn., že se na obr. 22. nachází více odlehlých bodů. Aby se daly oba modely 

objektivně srovnat, byly výsledky předpovědi statisticky vyhodnoceny na základě srovnání 

naměřených a predikovaných hodnot. Statistické vyhodnocení je v tabulce 4. Ze 

statistických ukazatelů je patrné, že model MLP dává lepší výsledky než model RBF tzn., 

že korelace je vyšší, střední kvadratická chyba a průměrná relativní chyba je nižší.  

Tabulka 4.  Statistické vyhodnocení predikce PM10 se vstupem NO2 a SO2

Pro PM10 se vstupem 
NO2 + SO2

MLP RBF 
Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Korelační koeficient  0,85 0,79 0,72 0,70 
Střední kvadratická 
chyba [µg/m3] 

13,76 14,92 18,10 17,37 

Průměrná relativní 
chyba[%] 

32 34 42 39 

Ve druhé pokusu se k základním parametrům na vstup přidala dohlednost. Predikce 

byla zkoušena pomocí modelu vícevrstvé perceptronové sítě (MLP) s jednou skrytou 

vrstvou, ve které minimální počet neuronů byl 3 a maximální počet neuronů byl 11. 

Nejlepších výsledků pro konfiguraci dosahovala síť MLP 7-4-1. K predikci v této 

neuronové síti bylo použito 7 vstupních parametrů, kterými jsou hodnoty koncentrací PM10

z aktuálního dne, rychlost a směr větru, maximální a minimální denní teplota, tlak a 

dohlednost. 4 charakterizuje počet neuronů ve skryté vrstvě a 1 značí jeden výstupní 

neuron, který prezentuje hodnotu denních koncentrací. Použitou aktivační funkcí 

k testování byl hyperbolický tangens. Úspěšnost předpovědi je na následujícím grafu. 
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Obr. 23.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí 

vícevrstvé perceptronové sítě, s použitím dohlednosti  

Poté byla predikce zkoušena pomocí modelu RBF 7-10-1 tzn., že k predikci v této 

neuronové síti bylo použito opět 7 vstupních parametrů, kterými jsou hodnoty koncentrací 

PM10 z aktuálního dne, rychlost a směr větru, maximální a minimální denní teplota, tlak a 

vzhlednost. 10 charakterizuje počet neuronů ve skryté vrstvě a 1 značí jeden výstupní 

neuron, který prezentuje hodnotu denních koncentrací. Použitou aktivační funkcí 

k testování byla Gaussova funkce. Úspěšnost předpovědi je na následujícím grafu. 
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Obr. 24.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí RBF 

sítě, s použitím dohlednosti  

Při srovnání modelu MLP s modelem RBF se výsledky z modelu RBF jeví opticky 

horší tzn., že se na obr. 24. nachází více odlehlých bodů. Aby se daly oba modely 

objektivně srovnat, byly výsledky předpovědi statisticky vyhodnoceny na základě srovnání 

naměřených a predikovaných hodnot. Statistické vyhodnocení je v tabulce 5. Ze 

statistických ukazatelů je patrné, že model MLP dává lepší výsledky než model RBF tzn., 

že korelace je vyšší, střední kvadratická chyba a průměrná relativní chyba je nižší.  

Tabulka 5.  Statistické vyhodnocení predikce PM10 se dohledností 

Pro PM10 s 
dohledností 

MLP RBF 
Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Korelační koeficient  0,83 0,79 0,76 0,74 
Střední kvadratická 
chyba [µg/m3] 

14,39 15,25 16,99 15,43 

Průměrná relativní 
chyba[%] 

33 35 39 40 

Ve třetím pokusu byla na vstupu maximální denní teplota nahrazena parametrem 

rozdílu maximální denní teploty a minimální denní teploty. Predikce byla zkoušena pomocí 

modelu vícevrstvé perceptronové sítě (MLP) s jednou skrytou vrstvou, ve které minimální 

počet neuronů byl 3 a maximální počet neuronů byl 11. Nejlepších výsledku pro 

konfiguraci dosahovala síť MLP 6-5-1. K predikci v této neuronové sítí bylo použito 6 
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vstupních parametrů, kterými jsou hodnoty koncentrací PM10 z aktuálního dne, rychlost a 

směr větru, minimální denní teplota, rozdíl teplot a tlak. 5 charakterizuje počet neuronu ve 

skryté vrstvě a 1 značí jeden výstupní neuron, který prezentuje hodnotu denních 

koncentrací. Použitou aktivační funkcí k testování byl hyperbolický tangens. Úspěšnost 

předpovědi je na následujícím grafu 
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Obr. 25.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí 

vícevrstvé perceptronové sítě, s použitím minimální denní teploty a rozdílu teplot 

Dále byla predikce zkoušena pomocí modelu RBF 6-10-1 tzn., že k predikci v této 

neuronové síti bylo použito opět 6 vstupních parametrů, kterými jsou hodnoty koncentrací 

PM10 z aktuálního dne, rychlost a směr větru, minimální denní teplota, rozdíl teplot a tlak. 

10 charakterizuje počet neuronů ve skryté vrstvě a 1 značí jeden výstupní neuron, který 

prezentuje hodnotu denních koncentrací. Použitou aktivační funkcí k testování byla 

Gaussova funkce. Úspěšnost předpovědi je na následujícím grafu. 
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Obr. 26.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí RBF 

sítě, s použitím minimální denní teploty a rozdílu teplot. 

Při srovnání modelu MLP s modelem RBF se výsledky z modelu RBF jeví opticky 

horší tzn., že se na obr. 26. nachází více odlehlých bodů. Aby se daly oba modely 

objektivně srovnat, byly výsledky předpovědi statisticky vyhodnoceny na základě srovnání 

naměřených a predikovaných hodnot. Statistické vyhodnocení je v tabulce 6. Ze 

statistických ukazatelů je patrné, že model MLP dává lepší výsledky než model RBF tzn., 

že korelace je vyšší, střední kvadratická chyba a průměrná relativní chyba je nižší.  

Tabulka 6.  Statistické vyhodnocení predikce PM10 s použitím minimální denní teploty a 

rozdílu teplot na vstupu 

Pro PM10 s použitím 
minimální denní 
teploty a rozdílu teplot 

MLP RBF 
Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Korelační koeficient  0,83 0,78 0,78 0,71 
Střední kvadratická 
chyba [µg/m3] 

14,30 15,28 16,38 16,99 

Průměrná relativní 
chyba[%] 

33 36 36 38 

Ve čtvrtém pokusu se k základním parametrům na vstup přidal den v týdnu. Tento 

parametr byl na vstup přidán z důvodu podchycení vlivu dopravy na znečištění. Je známo, 

že intenzita dopravy má týdenní periodické chování. Intenzita dopravy v pátek se liší od 

intenzity dopravy o víkendu a v běžném týdnu. Proto byl tento parametr přidán na vstup, 
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aby bylo postihnuto periodické chování dopravy. Predikce byla zkoušena pomocí modelu 

vícevrstvé perceptronové sítě (MLP) s jednou skrytou vrstvou, ve které minimální počet 

neuronů byl 3 a maximální počet neuronů byl 11. Nejlepších výsledků pro konfiguraci 

dosahovala síť MLP 13-9-1. K predikci v této neuronové síti bylo použito 7 vstupních 

parametrů, kterými jsou hodnoty koncentrací PM10 z aktuálního dne, rychlost a směr větru, 

maximální a minimální denní teplota, tlak a den v týdnu. Pro prezentaci dnů v týdnu je 

potřeba 7 neuronů ve vstupní vrstvě, kde každý neuron reprezentuje jeden den týdne. Jeho 

hodnota je v určený den rovna 1 v ostatní dny je rovna 0. Číslovka 9 charakterizuje počet 

neuronů ve skryté vrstvě a 1 značí jeden výstupní neuron, který prezentuje hodnotu 

denních koncentrací. Použitou aktivační funkcí k testování byl hyperbolický tangens. 

Úspěšnost předpovědi je na následujícím grafu 
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Obr. 27.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí MLP 

sítě, s použitím dne v týdnu 

Dále byla predikce zkoušena pomocí modelu RBF 13-11-1 tzn., že k predikci v této 

neuronové síti bylo použito opět 7 vstupních parametrů, kterými jsou hodnoty koncentrací 

PM10 z předchozího dne, rychlost a směr větru, maximální a minimální denní teplota, tlak a 

den v týdnu. 11 charakterizuje počet neuronů ve skryté vrstvě a 1 značí jeden výstupní 

neuron, který prezentuje hodnotu denních koncentrací. Použitou aktivační funkcí 

k testování byla Gaussova funkce. Úspěšnost předpovědi je na následujícím grafu. 
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Obr. 28.  Srovnání naměřených a predikovaných koncentrací PM10 pomocí RBF 

sítě, s použitím dne v týdnu 

Při srovnání modelu MLP s modelem RBF se výsledky z modelu RBF jeví opticky 

horší tzn., že se na obr. 27 nachází více odlehlých bodů. Aby se daly oba modely 

objektivně srovnat, byly výsledky předpovědi statisticky vyhodnoceny na základě srovnání 

naměřených a predikovaných hodnot. Statistické vyhodnocení je v tabulce 7. Ze 

statistických ukazatelů je patrné, že model MLP dává lepší výsledky než model RBF tzn., 

že korelace je vyšší, střední kvadratická chyba a průměrná relativní chyba je nižší.  

Tabulka 7.  Statistické vyhodnocení predikce PM10 s použitím dne v týdnu na vstupu 

Pro PM10 se dnem v 
týdnu 

MLP RBF 
Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Korelační koeficient  0,85 0,79 0,65 0,49 
Střední kvadratická 
chyba [µg/m3] 

13,46 14,65 19,66 21,11 

Průměrná relativní 
chyba[%] 

32 34 48 50 

Pro lepší predikci znečišťující látky PM10 byly zkoušeny 4 pokusy zpřesnění. 

Prvním pokusem bylo přidání aktuálních koncentrací znečišťujících látek SO2 a NO2 na 

vstupu. Ve druhé pokusu se k základním parametrům na vstup přidala dohlednost. Ve 

třetím pokusu byla na vstupu maximální denní teplota nahrazena parametrem rozdílu 
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maximální denní teploty a minimální denní teploty. V posledním pokusu se k základním 

parametrům na vstup přidal den v týdnu. Ze všech těchto pokusů dosahoval nejlepších 

výsledků predikce parametr den v týdnu, který byl přidán k základním parametrům na 

vstup. Statistické vyhodnocení všech výsledků předpovědi znečišťující látky PM10 je 

uvedeno v tabulce 8 a bylo provedeno na základě srovnání naměřených a predikovaných 

hodnot. 

Tabulka 8.  Souhrnné statistické vyhodnocení predikce PM10 

Pro PM10 MLP RBF 
Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

Korelační koeficient  0,84 0,78 0,75 0,70 
Střední kvadratická 
chyba [µg/m3] 

14,29 14,97 17,27 17,35 

Průměrná relativní 
chyba[%] 

33 34 35 42 

PM10 + vstup SO2, NO2

Korelační koeficient  0,85 0,79 0,72 0,70 
Střední kvadratická 
chyba [µg/m3] 

13,76 14,92 18,10 17,37 

Průměrná relativní 
chyba[%] 

32 34 42 39 

PM10 + dohlednost
Korelační koeficient  0,83 0,79 0,76 0,74 
Střední kvadratická 
chyba [µg/m3] 

14,39 15,25 16,99 15,43 

Průměrná relativní 
chyba[%] 

33 35 39 40 

PM10 +tmin+ trozdíl

Korelační koeficient  0,83 0,78 0,78 0,71 
Střední kvadratická 
chyba [µg/m3] 

14,30 15,28 16,38 16,99 

Průměrná relativní 
chyba[%] 

33 36 36 38 

PM10 + den v týdnu
Korelační koeficient  0,85 0,79 0,65 0,49 
Střední kvadratická 
chyba [µg/m3] 

13,46 14,65 19,66 21,11 

Průměrná relativní 
chyba[%] 

32 34 48 50 
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo nalézt způsob predikce znečišťujících látek v ovzduší a 

pokusit se aplikovat jej na data z vybrané lokality, kterou byla Ostrava - Poruba. Data o 

koncentracích znečišťujících látek (PM10, SO2, NO2) byla převzata ze stanice imisního 

monitoringu nacházející se v areálu pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a 

meteorologická data byla převzata z meteorologické stanice v Mošnově. 

Predikce byla provedena pomocí neuronových sítí. Výhodou použití neuronových 

sítí je nenáročnost na vstupní data, relativně jednoduchá tvorba předpovědních modelů, 

rychlé vytváření předpovědí a vysoká přesnost predikcí ve srovnání s jinými používanými 

metodami. Do předpovědního modelu lze rovněž snadno přidat další vstupní parametry. 

Konkrétními neuronovými sítěmi, které byly použity k testování, byly vícevrstvá 

perceptronová síť a síť RBF. 

Dosažená přesnost predikcí byla mírně lepší než ve výsledcích prezentovaných 

v publikovaných článcích. V řeckém městě Volos byly prováděny predikce koncentrací 

znečišťujících látek v ovzduší podobným způsobem jako v této práci. Statistické 

vyhodnocení přesnosti předpovědi koncentrací PM10 udávalo korelaci mezi predikovanými 

a reálně naměřenými daty 0,78 a střední kvadratickou chybu predikce 24,3 µg/m3 ve 

srovnání s hodnotami 0,78 pro korelaci a 14,97 µg/m3 pro střední kvadratickou chybu 

v této práci. [17] 

Další částí práce byly pokusy o zlepšení predikcí pomocí přidání dalších vstupních 

parametrů do predikčních modelů. Byly provedeny experimenty s přidáním údajů o 

dohlednosti, dnu v týdnu, aktuálních koncentrací ostatních znečišťujících látek a nahrazení 

údajů o maximální denní teplotě parametrem rozdílu maximální denní teploty a minimální 

denní teploty. Významnějšího zpřesnění predikcí bylo dosaženo pouze zahrnutím 

parametru dne v týdnu, který umožňuje v predikčním modelu postihnout týdenní 

periodické chování automobilové dopravy, která je ve studované lokalitě významným 

zdrojem emisí. 

Aby se model mohl prakticky využívat, muselo by dojít k jeho významnému 

zpřesnění pravděpodobně přidáním dalších vhodných vstupních parametrů, což by mohly 

být: údaje o výšce zadržující vrstvy, údaje o tom zda se data vztahují k topné sezoně či 

nikoliv. Případně by se mohlo jednat o údaje, které by určitým způsobem charakterizovaly 
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emise z významných okolních průmyslových zdrojů. Navíc by bylo nutné otestovat, jaký 

vliv na přesnost predikcí by měly vstupy s předpovědí počasí místo reálně naměřených 

meteorologických údajů, které byly použity v této práci.  

Pokud by se tento predikční model podařilo realizovat, byl by využitelný pro 

vylepšení systému smogové regulace a pro varování občanů před nadcházejícími 

smogovými situacemi. Takový systém by předpokládal vytváření předpovědí po celé síti 

stanic imisního monitoringu a na více dní dopředu 
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