
sósoká=škol~=báňská=–=qÉchnácká=unávÉrzáí~=lsír~v~=
c~kulí~=mÉí~lurÖáÉ=~=m~íÉráálovÝho=ánžÉnČrsíví=

h~íÉdr~=~uíom~íáz~cÉ=~=éočíí~čovÝ=íÉchnákó=v=mÉí~lurÖáá=

=

 

 

syužáíí modÉrních mÉíod měřÉní éřá konírolÉ 

mÉíalurgáckČch érocÉsů 

 

 
aásÉríační érácÉ 

=

=

=
fngK gakub pkalka 

=

=

lborW=mPVOR=ŘízÉní=érůmóslovČch=sósíÝmů=

=

ŠkoláíÉl: aocK fngK jálan eÉgÉr CpcK 

=

lsír~v~I=čÉrvÉnÉcI=OMNM=



= O=

mrohlášÉní=

 
 
mrohlašujáI že dokíorskou érácá na íéma „syužáíí moderních meíod měření éřá konírole 
meíalurgáckČch érocesů“ jsem vyéracoval samosíaíněK moužáíou láíeraíuru a éodkladové 
maíeráály uvádím v éřáloženém seznamu láíeraíuryK 
=
=
=
s=lsír~věI=dnÉ=NRK=čÉrvÉncÉ=OMNM=
=
=
= ………………………………K=
= modéás=
=
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=



= P=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moděkováníW íímío bych chíěl éoděkovaí svému školáíelá éK aocK fngK jálanu eegerová CpcKI 

zaměsínancá kaíedry auíomaíázace a éočííačové íechnáky v meíalurgáá éřá fakulíě cjjf 

unáverzáíy s®B-TrlI za odborné vedení íéío éráce a íéž vedení a osíaíním éracovníkům íéío 

kaíedry za éodéoru éřá dokíorském síudáuK aále mé díky éaíří vedení a éracovníkům úsíavu 

modelování a řízení ívářecích érocesůI éřá kaíedře íváření fakulíy cjjf unáverzáíy s®B-TrlI za 

éoskyínuíí érosíor a vybavení éro ověření řešené éroblemaíákyK 



= Q=

Absírakí 
 

q~ío=érácÉ=sÉ=z~bČvá=éříkl~dó=užáíí=modÉrních=mÉíod=řízÉní=v=mÉí~lurÖáckČch=érovozÉch=~=

dok~zujÉ=jÉjách=možnČ=éřínos=éřá=řÉšÉní=konkrÝíních=éroblÝmů=~=ío=éřÉdÉvším=z=éohlÉdu=úséoró=

nákl~důK= mrácÉ= sÉ= konkrÝíně= z~bČvá= snímáním= obr~zu= ohřáíČch= íělÉs= ~= vóhodnocÉním= snímků=

užáíím=nÉuronovČch= sííí= éro= rozšířÉní=bázÉ=d~í= v=érodukcá=éro= sn~dnější= řÉšÉní=důvodu= vznáku=

dÉfÉkíů=u=ánÖoíůI=kíÉrÝ=jsou=určÉnó=k=d~lšímu=zér~cování=~=kíÉrÝ=musí=míí=éož~dov~nÝ=vl~sínosíáK=

s=érovÉdÉnÝm= řÉšÉní=jsou=s=vČhodou=éoužáíó=wÉbová=k~mÉróI=kíÉrÝ=érovádí=éřÉvod=obr~zu=do=

dáÖáíální=éodobó=~=umožňují=í~k=érovÝsí=rozkl~d=n~=jÉdnoílávÝ=oI=dI=_=složkóI=kíÉrÝ=jsou=náslÉdně=

éoužáíó=j~ko=vsíué=éro=učÉní=nÉuronovÝ=sííěK=káslÉdujÉ=uél~ínění=éozn~íků=o=d~nÝ=éroblÉm~íácÉ=

přá= návrhu= koncÉécÉ= řÉšÉníI= včÉíně= vóívořÉní= éočíí~čovÝho= éroÖr~mu= éro= určování= íÉéloíó=

m~íÉráálu= n~= zákl~dě= n~učÉnÝ= nÉuronovÝ= sííěK= s=závěrÉčnÝ= čásíá= érácÉ= jsou= érovÉdÉnó= íÉsíó=

funkčnosíá= n~vržÉnÝho= řÉšÉní= v=rÉálnČch= ~élák~cích= včÉíně= n~síínění= možnÝho= užáíí= vóívořÉnÝ=

řÉšÉní=vÉ=vČucÉK=



= R=

Absírací 
=

qhás= work= dáscussÉs= Éx~mélÉs= of= usÉ= of= modÉrn= conírollánÖ= mÉíhods= ~í= mÉí~llurÖác~l=

él~nís= ~nd=dÉmonsír~íÉs= íhÉ=éoíÉníá~l=bÉnÉfáís= of= solvánÖ=séÉcáfác= éroblÉms= m~ánló= án= íÉrms=of=

cosí=s~vánÖsK=tork=séÉcáfác~lló=dÉ~ls=wáíh=érovádánÖ=vásu~l=d~í~=of=íÉméÉr~íurÉ=mÉ~surÉmÉnís=of=

hoí=m~íÉrá~ls=~nd=Éx~mánánÖ=of=íhÉsÉ=d~í~=bó=mÉ~ns=of=nÉur~l=nÉíworks=ío=ÉxíÉnd=b~sÉ=of=d~í~=án=

éroducíáon=for=É~sáÉr=soluíáon=of=íhÉ=rooí=c~usÉ=of=dÉfÉcíÉd=sl~bsI=whách=~rÉ=áníÉndÉd=for=furíhÉr=

érocÉssánÖ=~nd=whách=h~vÉ=ío=h~vÉ=íhÉ=dÉsárÉd=éroéÉríáÉsK=qhÉ=c~rráÉd=ouí=soluíáon=usÉs=~=chÉ~é=

wÉbc~m=íh~í=éÉrforms= íhÉ=vádÉo= ír~nsfÉr=ánío=dáÖáí~l= formI=~llowánÖ=dÉcoméosáíáon=of=oI=dI=_=

coméonÉnísI=whách=~rÉ= íhÉn=usÉd=~s=ánéuí=for=lÉ~rnánÖ=of=nÉur~l=nÉíworksK=qhÉ=é~éÉr=coníánuÉs=

bó=~éélác~íáon=of=knowlÉdÖÉ=~bouí=íhÉ=éroblÉms=án=dÉsáÖnánÖ=~n=~ééroérá~íÉ=soluíáon=concÉéí=~s=~=

sósíÉm=áncludánÖ=~=coméuíÉr=éroÖr~m=for=dÉíÉrmánánÖ=íhÉ=íÉméÉr~íurÉ=of=íhÉ=m~íÉrá~l=lÉ~rnÉd=bó=

íhÉ=nÉur~l=nÉíworkK=fn=fán~l=ch~éíÉr=íÉsís=of=funcíáon~láíó=~rÉ=c~rráÉd=ouí=of=íhÉ=éroéosÉd=soluíáon=

án=rÉ~lJworld=~éélác~íáonsI=áncludánÖ=ouílánánÖ=íhÉ=éossáblÉ=usÉ=of=íhÉ=soluíáons=án=Éduc~íáonK=



= S=

pÉznam éoužáíČch zkraíÉk a vÉláčán: 

 

wnačka kázÉv gÉdnoíka 
FELFE kkAkpr  EuměláF=nÉuronová=síť==L=E~ríáfácá~lF=nÉur~l=nÉíwork= =

í~nh =  funkcÉ=hóéÉrboláckČ=í~nÖÉns= =

Bdo II  
čÉrvÉnáI=zÉlÉná=~=modrá=složk~=== = = =
Ez=~nÖlK=oÉdI=drÉÉnI=_luÉF= =

áx  obÉcnÝ=m~íÉm~íáckÝ=ozn~čÉní=vsíuéůI=vsíuéních=d~í= =
áyyI  obÉcnÝ=m~íÉm~íáckÝ=ozn~čÉní=vČsíuéu= =

f  obÉcnÝ=m~íÉm~íáckÝ=ozn~čÉní=funkcÉ= =
hbb IN  obÉcnÝ=~íÉm~íáckÝ=ozn~čÉní=koÉfácáÉníů= =

Mb  ÉnÉrÖáÉ=zářÉní=nÉčÉrnÝho=íělÉs~=éřá=určáíÝ==íÉéloíě= =
b  ÉnÉrÖáÉ=zářÉní=čÉrnÝho=íělÉs~=éřá=shodnÝ=íÉéloíě= =
e  součánáíÉl=Émásáváíó=čÉrnÝho=íělÉs~= =

lb  áníÉnzáí~=zářÉní=éřá=vlnovÝ=dÝlcÉ= l = tKmJO=
le  séÉkírální=Émásáváí~=měřÉnÝho=objÉkíu= =
Nc  érvní=vóz~řov~cí=konsí~ní~= tKmJO=
Oc  druhá=vóz~řov~cí=konsí~ní~= mKh=

ON II lll  fózákální=vÉláčán~==J=vlnová=dÝlk~= m=

ml  
vlnová=dÝlk~I=éřá=níž=n~síává=éřá=d~nÝ=íÉéloíě=q===
m~xámum=áníÉnzáíó=zářÉní= =

T  íÉéloí~= C°
=

pT  skuíÉčná=íÉéloí~= C°
=

mT  íÉéloí~=ud~ná=éóromÉírÉm= C°
=

cb  cÉlková=ÉnÉrÖáÉ=zářÉní= =
sb  ÉnÉrÖáÉ=éřájím~ná=čádlÉm=séÉkírálního=éóromÉíru= =

s  píÉf~nJ_olízm~nov~=konsí~ní~= tKmJOKhJQ=
áw  náhodná=váh~I=sónoéíácká=váh~= =

q  konsí~ní~= =
b Ie  cÉlková=chób~=učÉní=sííě= =
k  éočÉí=vsíuéních=hodnoí= =
C  éočíu=vsíuéů=nÉuronovÝ=sííě= =

ájí  
vČsíuéní=hodnoí~=éro=áJíou=vsíuéníK=hodnoíu=~=jJíou==
=odéověď==sííě= =

ájí̂  odéověď=sííě=éro=d~nČ=vsíué= =
í  sířÉdní=odéověď=sííě= =

ojpb  cÉlková=chób~=učÉní=sííě=–=uér~vÉná=hodnoí~= =



= T=

=
wnačka kázÉv gÉdnoíka 

kkk Bdo II  norm~lázov~nÝ=složkó=oIdI_= =
kT  norm~lázov~ná=íÉéloí~=q= =

sej  sííkovácÉ=j~chánÉró=droué=== =
pkk  sofíw~rÉ=„pí~íásíác~=kÉur~l=kÉíworks“= =
blTav  éroéráÉíární=sofíw~rÉ=séolÉčnosíá=sííkovácÉ=fqp=~Ks= =
Čpk ČÉská=síáíní=norm~= =
pt  éroÖr~movÝ=vób~vÉníI=sofíw~rÉ= =
Bf  ~n~lČz~=d~íI=busánÉss=áníÉláÖÉncÉ= =

ON I ee  nÉuronó=vÉ=skróíÝ=vrsívě= =
l  vČsíué=nÉuronovÝ=sííě= =

Bdo II  nÉuronó=éro=jÉdnoílávÝ=složkó=vádáíÉlnÝho=svěíl~= =
iCa  obr~zovk~=z=„íÉkuíČch=krósí~lů“I=láquád=crósí~l=dásél~ó= =

áj  áJíÝ=érovÉdÉnÝ=měřÉní= =
OOONNN IIIII BdoBdo  nÉuronó=éro=jÉdnoílávÝ=složkó=vádáíÉlnÝho=svěíl~= =

NQNPNONN III eeee  nÉuronó=v=NK=skróíÝ=vrsívě= =
OOON I ee  nÉuronó=vÉ=OK=skróíÝ=vrsívě= =

x  ~ráímÉíáckČ=érůměr= =
s  směrod~íná=odchólk~= =
fp  ánform~ční=sósíÝm= =
ic  éánvová=éÉc= =

=

 



= U=

 lbsah: 

NK Úsla KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NN 

NK fkTolarCTflkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NO 

OK CÍib afpboTAČkÍ moÁCb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NP 

OK Afjp lc afppboTATflk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NP 

PK jlabokÍ jbTlav ŘÍwbkÍ s jbTAirodff KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK N4 
PKN=Úsla=al=AmifhACb=rjĚiÝCe=kbrolklsÝCe=pÍqÍ=ErkpF=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NQ 
PKO=cvwfhÁikÍ=A=bjmfofChÉ=jlabiv=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NR 
PKP=mlmfp=jbqlav=ifkbÁokÍ=obdobpb=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NR 

4K svrŽfTÍ BbwhlkTAhTkÍel jĚŘbkÍ TbmilTv s jbTAirodff KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT 
QKNK=wÁhiAav=mvoljbqofb=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NT 
QKOK=jĚŘbkÍ=rs=wÁŘbkÍKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NV 
QKPK=jĚŘbkÍ=sb=sfafqbikÉj=pmbhqor=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NV 
QKQK=jĚŘbkÍ=fo=wÁŘbkÍ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OM 
QKRK=wÁhiAakÍ=swqAev=w=l_iApqf=mvoljbqofb=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ON 
QKSK=mvoljbqov=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OP 

QKSKNK honsírukce éyromeírů KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP 
QKSKOK myromeíry radáační KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ 
QKSKPK myromeíry séekírální KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OS 
QKSKQK myromeíry barvovéKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV 
QKSKRK myromeíry áníenzáíové KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PM 
QKSKSK fnfračervené íermočlánky KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PN 

QKTK=jĚŘbkÍ=qbmilqkÍCe=mliÍ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PO 
QKUK=mŘÍhiAav=rmiAqkĚkÍ=qbmilqkÍCe=Čfabi=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PQ 
QKVKfkcoAČbosbkÉ=mvoljbqov=–=AhqrÁikÍ=mŘbeiba=qoer=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PR 
QKNM=peokrqÍ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PS 

RK kbrolklsÉ pÍTĚ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PT 
RKN=kbrolkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PT 
RKO=rČbkÍ=kbrolklsÉ=pÍqĚ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PV 
RKPK=rČbkÍ=sÍCbsopqsÝCe=rkp=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PV 

RKPKN rčení neuronové sííě KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QO 
RKPKO mřeučení KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QP 
RKPKP jeíoda backéroéagaíáon KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QQ 
RKPKQ Celková chyba učení sííě KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QR 
RKPKR kormalázace daí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QS 
RKPKS sybavování rkp KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QT 

SK svrŽfTÍ jlabokÍCe jbTla jĚŘbkÍ mŘf hlkTolib jbTAirodfChÝCe molCbpŮ KKKKKKKKK 4U 
SKNK mrovozní daía KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QU 
SKOK cáze řešení éroblému KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QV 
SKPK píav řešení NK fáze KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QV 
SKQK mříklad navržené neuronové sííě KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RM 



= V=

T roČlsÁkÍ TbmilT leŘÁTÝCe jATbofÁiŮ sb sfafTbikÉj pmbhTorKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RP 
TKN mrogram „Camcorder analyzer“ – analČza obrazu KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RR 
TKO mrogram „Camcorder analyzer“ – analČza obrazu éomocí dvou kamer KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RV 
TKP mrogram „Camcorder analyzer“ – analČza obrazu – možné modáfákace KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SO 
TKQ wákladní ověření funkčnosíá érogramuKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SO 
TKR lvěření funkčnosíá na haíedře ívářeníI s®B Tr lsíravaI za éoužáíí vybavení máná-válcovací síoláce KKKKKKKKK SO 
TKRKN lsvěílení - Běžné zářávkové svěíloK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SR 
TKRKO sČsledek učení a měření éomocí érogramu „Camcorder analyzer“ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SS 
TKRKP lsvěílení - mříímíK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ST 
TKRKQ lsvěílení - wářávkové svěílo a éříímí v uvedeném éořadí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ST 

U gbaklTifsÉ jĚŘbkÍ J olwmfp KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SV 
UKN=pbwkAj=gbaklqifsÝCe=jĚŘbkÍ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SV 
UKO=jĚŘbkÍ=jN=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TN 
UKP=jĚŘbkÍ=jO=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TO 
UKQ jĚŘbkÍ jP A sifs lmAhlsÁkÍLČbTklpTf rČÍCÍCe swloŮ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TP 

UKQKN mrosíředíW éříímíI NM učících vzorů KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TP 
UKQKO mrosíředíW éříímíI PM íeéloí éro učeníI každá íeéloía éoužáía Px KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TQ 
UKQKP morovnání vlávu oéakováníLčeínosíá učících vzorů KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TR 

UKR=jĚŘbkÍ=jP=A=sifs=mlČqr=fqboACÍ=mŘf=rČbkÍ=kbrolklsÉ=pÍqĚ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TR 
UKRKN mrosíředíW éříímíI éočeí áíerací NMMM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TS 
UKRKO mrosíředíW éříímíI éočeí áíerací NMMMM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TT 
UKRKP mrosíředíW éříímíI éočeí áíerací ORMMM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TT 
UKRKQ mrosíředíW éříímíI éočeí áíerací RMMMM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TV 
UKRKR mrosíředíW éříímíI éočeí áíerací NMMMMM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UM 
UKRKS mrosíředíW éříímíI éočeí áíerací NMMMMMM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UN 
UKRKT morovnání vlávu éočíu áíerací éřá učení neuronové sííě KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UO 

UKS=jĚŘbkÍ=jP=A=sifs=mlŘAaÍ=rČÍCÍCe=swloŮ=kA=sv_AslsÁkÍ=kbrolklsÉ=pÍqĚ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=UQ 
UKSKN mrosíředíW éříímíI neláneární éořadí vsíuéuI éočeí áíerací NMMMMMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UQ 
UKSKO mrosíředíW éříímíI neláneární éořadí vsíuéuI éočeí áíerací NMMMMMM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UR 
UKSKP morovnání vlávu éořadí učících vzorů na vybavování neuronové sííě KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK US 

UKT=jĚŘbkÍ=jR=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=UT 
UKTKN mrosíředí éříímí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UT 
UKTKO mrosíředíW zářávkové osvěílení KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UU 
UKTKP mrosíředíW zářávkové osvěílení a éříímíI učení bez éozadíKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VM 
UKTKQ mrosíředíW éříímíI učení s éozadím KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VN 
UKTKR mrosíředíW zářávkové osvěíleníI učení s éozadím KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VP 
UKTKS mrosíředíW éříímí a zářávkové osvěíleníI učení s éozadím KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VQ 
UKTKT provnání učení bez a se svěíelnČm éozadím KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VS 

UKU=jĚŘbkÍ=jR=A=sifs=mlČqr=rČÍCÍCe=swloŮ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=VT 
UKUKN mrosíředíW éříímí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VT 
UKUKO mrosíředíW éříímíI PS učících vzorů H P íesíovací KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VU 
UKUKP mrosíředíW zářávkové svěíloI NO učících vzorů H N íesíovací vzor KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM 
UKUKQ mrosíředíW zářávkové svěíloI PS učících vzorů H P íesíovací vzory KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMN 
UKUKR morovnání vlávu éočíu učících vzorů KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP 

UKV=jĚŘbkÍ=jQ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NMQ 
UKVKN provnáníW íermokamera vsK webkamera a kk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMQ 
UKVKO mrosíředíW éříímí – NP učících vzorů a N íesíovací vzor KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMS 
UKVKP mrosíředíW éříímí – PV učících vzorů a P íesíovací vzory KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMV 
UKNM Celkové zhodnocení érovedenČch íesíů KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNR 
UKNN pouhrnná  analČza vsíuéních a vČsíuéních daí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNV 



= NM

VK svrŽfTÍ s TbCekfChÉ moAuf A sb sÝrCbKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOM 

NMK wÁsĚo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NON 

NMK ClkCirpflkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOO 

NNK ifTboATroA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOP 

NOK mrBifhACb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPM 

NPK mŘÍilev KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPN 



= NN

 NK Úvod 

 

s= íÉchnáckÝ= ér~xá= jÉ= možnÝ= n~r~záí= n~= ř~du= éroblÝmůI= kíÉrÝ= lzÉ= m~íÉm~íáckó= nÉbo=

fózákálně řÉšáí=éouzÉ=obíížně=nÉbo=z~=cÉnu=vósokČch=nákl~důK=mřičÉmž=zÉjmÝn~=oíázk~=fán~nční=

náročnosíá= hr~jÉ= v= éoslÉdních= lÉíÉch= vČzn~mnou= roláK= w= uvÉdÉnČch= důvodů= jsou= vóhlÉdávánó=

modÉrní=mÉíodóI=kíÉrÝ=bó=bóló=schoénó=d~nÝ=éroblÝmó=řÉšáí=nÉÉx~kíním=zéůsobÉmK=

q~ío= érácÉ= jÉ= čásíí= řÉšÉní= věíšího= cÉlku= érÉdákcÉ= vČrobních= v~d= v= mÉí~lurÖáckČch=

érovozÉch= ~= z~bČvá= sÉ= éříkl~dó= užáíí= modÉrních= mÉíod= řízÉníI= j~k= sÉ= č~sío= íóío=novÝ= éřísíuéó=

ozn~čujíI= v= mÉí~lurÖáckČch= érovozÉch= ~= dok~zujÉ= jÉjách= možnČ= éřínos= éřá= řÉšÉní= konkrÝíních=

éroblÝmů=~=ío=éřÉdÉvším=z=éohlÉdu=úséoró=nákl~důK=

mrácÉ= sÉ= konkrÝíně= z~bČvá= snímáním= obr~zu= ohřáíČch= íělÉs= ~= vóhodnocÉním= snímků=

užáíím=nÉuronovČch= sííí= éro= rozšířÉní=bázÉ=d~í= v=érodukcá=éro= sn~dnější= řÉšÉní=důvodu= vznáku=

dÉfÉkíů=u=ánÖoíůI=kíÉrÝ=jsou=určÉnó=k=d~lšímu=zér~cování=~=kíÉrÝ=musí=míí=éož~dov~nÝ=vl~sínosíáK=

s=érovÉdÉnÝm= řÉšÉní= jsou= s= vČhodou= éoužáíó= wÉbová= k~mÉróI= kíÉrÝ= érovádí= éřÉvod=

obr~zu= do=dáÖáíální=éodobó=~=umožňují= í~k=érovÝsí= rozkl~d=n~= jÉdnoílávÝ= oI=dI=_= složkóI= kíÉrÝ=

jsou=náslÉdně=éoužáíó=j~ko=vsíué=éro=učÉní=nÉuronovÝ=sííěK=qÉnío=zéůsob=řÉšÉní=umožňujÉ=získ~í=

róchlÝ= ánform~cÉ= o= měřÉnÝm= vzorkuK= sČhodou= jÉ= lÉvná= ~= sn~dná= ~élák~cÉ= řÉšÉníI= dálÉ= é~k=

možnosí=slÉdov~í=írÉndó=čá=odchólkó=v=íÉchnoloÖááK=

s= rámcá= érácÉ= jÉ= rovněž= érovÉdÉn= rozbor= možnosíá= vóužáíí= nÉuronovČch= sííí= v=

mÉí~lurÖáckÝm= érovozuI= konkrÝíně= v=obl~síá= možnosíá= snážování= vČskóíu= dÉfÉkíů= kov~nÝho=

m~íÉrááluI=včÉíně=éoéásu=zákl~dů=éóromÉíráÉ=~=éroblÉm~íákó=nÉuronovČch=síííK=

káslÉdujÉ= uél~ínění= éozn~íků= o= d~nÝ= éroblÉm~íácÉ= éřá= návrhu= koncÉécÉ= řÉšÉníI= včÉíně=

vóívořÉní=éočíí~čovÝho=éroÖr~mu=éro=určování=íÉéloíó=m~íÉráálu=n~=zákl~dě=n~učÉnÝ=nÉuronovÝ=

sííěK=

s=závěrÉčnÝ= čásíá= érácÉ= jsou= érovÉdÉnó= íÉsíó= funkčnosíá= n~vržÉnÝho= řÉšÉní= v=rÉálnČch=

~élák~cích=včÉíně=n~síínění=možnÝho=užáíí=vóívořÉnÝ=řÉšÉní=vÉ=vČucÉK 

=



= NO

NK fníroducíáon 
=

fn=íÉchnác~l=ér~cíácÉ=áí=ás=éossáblÉ=ío=ÉncouníÉr=m~nó=éroblÉms=íh~í=c~n=bÉ=m~íhÉm~íác~lló=

or=éhósác~lló=dáffáculí=ío=solvÉI=or=onló=~í=~=háÖh=cosíK=bséÉcá~lló=íhÉ=l~sí=of=íhosÉ=él~ós=án=rÉcÉní=

óÉ~rs= ~n= áméorí~ní= rolÉK=cor= íhosÉ= rÉ~sons= now~d~ós= íhÉrÉ’s= ás= ~= nÉÉd= for= ío= uíálázÉ= modÉrn=

mÉíhodsI=whách=would=bÉ=c~é~blÉ=~í=lÉ~sí=ío=s~íásf~cíoráló=rÉsolvÉ=ÖávÉn=éroblÉmsK=

qhás= work= ás= é~rí= of= ~= l~rÖÉr= soluíáon= of= érÉdácíáon= of= m~nuf~cíuránÖ= dÉfÉcís= án= íhÉ=

mÉí~llurÖác~l=él~nís=~nd=dáscussÉs=Éx~mélÉs=of=íhÉ=usÉ=of=modÉrn=conírollánÖ=mÉíhodsI=how=íhÉsÉ=

nÉw=~ééro~chÉs=~rÉ=ofíÉn=rÉfÉrrÉdI=~í=mÉí~llurÖác~l=él~nís=~nd=dÉmonsír~íÉs=íhÉ=éoíÉníá~l=bÉnÉfáís=

of=solvánÖ=séÉcáfác=éroblÉms=m~ánló=án=íÉrms=of=cosí=s~vánÖsK=

tork= séÉcáfác~lló=dÉ~ls=wáíh=érovádánÖ=vásu~l=d~í~=of=íÉméÉr~íurÉ= mÉ~surÉmÉnís=of=hoí=

m~íÉrá~ls= ~nd= Éx~mánánÖ=of= íhÉsÉ= d~í~=bó= mÉ~ns= of=nÉur~l=nÉíworks= ío= ÉxíÉnd= b~sÉ= of=d~í~= án=

éroducíáon=for=É~sáÉr=soluíáon=of=íhÉ=rooí=c~usÉ=of=dÉfÉcíÉd=sl~bsI=whách=~rÉ=áníÉndÉd=for=furíhÉr=

érocÉssánÖ=~nd=whách=h~vÉ=ío=h~vÉ=íhÉ=dÉsárÉd=éroéÉríáÉsK=

qhÉ=c~rráÉd=ouí=soluíáon=usÉs=~=chÉ~é=wÉbc~m=íh~í=éÉrforms=íhÉ=vádÉo=ír~nsfÉr=ánío=dáÖáí~l=

formI=~llowánÖ=dÉcoméosáíáon=of=oI=dI=_=coméonÉnísI=whách=~rÉ=íhÉn=usÉd=~s=ánéuí=for=lÉ~rnánÖ=

of= nÉur~l= nÉíworksK=qhás= mÉíhod= ~llows= íhÉ= soluíáon= ío= obí~án= quáck= ánform~íáon= ~bouí= íhÉ=

mÉ~surÉd=s~mélÉsK=qhÉ=~dv~ní~ÖÉ=of=íhás=soluíáon=ás=chÉ~é=~nd=É~só=ánsí~ll~íáon=~s=wÉll=~s=~báláíó=

ío=monáíor=írÉnds=~nd=v~rá~íáons=án=íÉchnoloÖóK=

An~lósás=of=íhÉ=éossábáláíó=of=usánÖ=nÉur~l=nÉíworks=án=íhÉ=mÉí~llurÖác~l=oéÉr~íáon=ás=donÉI=

n~mÉló=án=íhÉ=fáÉld=of=éossábáláíáÉs=ío=rÉducÉ=íhÉ=érÉv~lÉncÉ=of=forÖÉd=m~íÉrá~l=dÉfÉcísI=áncludánÖ=

lÉ~rnánÖ=íhÉ=b~sács=for=éóromÉíró=~nd=nÉur~l=nÉíworksK=

qhÉ= é~éÉr= coníánuÉs= bó= ~éélác~íáon= of= knowlÉdÖÉ= ~bouí= íhÉ= éroblÉms= án= dÉsáÖnánÖ= ~n=

~ééroérá~íÉ= soluíáon= concÉéí= ~s= ~= sósíÉm= áncludánÖ= ~= coméuíÉr= éroÖr~m= for= dÉíÉrmánánÖ= íhÉ=

íÉméÉr~íurÉ=of=íhÉ=m~íÉrá~l=lÉ~rnÉd=bó=íhÉ=nÉur~l=nÉíworkK=

fn=fán~l=ch~éíÉr=íÉsís=of=funcíáon~láíó=~rÉ=c~rráÉd=ouí=of=íhÉ=éroéosÉd=soluíáon=án=rÉ~lJworld=

~éélác~íáonsI=áncludánÖ=ouílánánÖ=íhÉ=éossáblÉ=usÉ=of=íhÉ=soluíáons=án=Éduc~íáonK=

=



= NP

OK CílÉ dásÉríační érácÉ 
=

NK= = oozbor=možnosíí=éoužáíí=nÉuronovČch=sííí=v=mÉí~lurÖáckÝm=érovozuI=~=ío=v=rámcá=řÉšÉní=

éroblÝmu=vČskóíu=dÉfÉkíů=kov~nÝho=m~íÉrááluK=moéás=zákl~dů=éóromÉíráÉ=~=éroblÉm~íákó=

nÉuronovČch=síííK=

OK= k~vržÉní=koncÉécÉ=řÉšÉní=éro=určování=íÉéloíó=m~íÉráálu=n~=zákl~dě=n~učÉnÝ=nÉuronovÝ==

== sííěK=

PK= = k~vržÉní=éoířÉbnÝho=h~rdw~rovÝho=~=sofíw~rovÝho=vób~vÉníK=

QK= mrovÉdÉní=íÉsíů=funkčnosíá=n~vržÉnÝho=řÉšÉní=v=rÉálnČch=~élák~cíchK=

RK= k~síínění=možnČch=úloh=éro=éoužáíí=v=íÉchnáckÝ=ér~xá=~=vÉ=vČucÉK 

 

OK Aáms of dássÉríaíáon 
=

NK= = An~lósás= of= éossábláláíó= of= us~ÖÉ= of= nÉur~l= nÉíworks= án= éroducíáon= érocÉssI= =

== ÉséÉcá~lló=for=mÉ~ns=of=dÉcrÉ~sánÖ=occur~ncÉ=of=dÉfÉcís=of=forÖÉd=m~íÉrá~lK=aÉscráéíáon=of===

== b~sács=of=éóromÉíró=~nd=nÉur~l=nÉíworksK=

OK= = mroéos~l= of= soluíáon= for= m~íÉrá~l= íÉméÉr~íurÉ= dÉíÉrmán~íáon= bó= mÉ~ns= of= nÉur~l= =

== nÉíworksK=

PK= aÉsáÖn=of=nÉÉdÉd=h~rdw~rÉ=~nd=sofíw~rÉ=ÉquáémÉníK=

QK= AííÉsí~íáon=of=funcíáon~láíó=of=éroéosÉd=soluíáon=án=rÉ~l=~éélác~íáonsK=

RK= mrojÉcí= ~n= rÉsÉmbl~ncÉ= of= uíáláz~íáon= of= fán~l= soluíáon= án= ío= éroducíáon= ~nd= Éduc~íáon= =

== érocÉssK



= NQ

PK jodÉrní mÉíody řízÉní v mÉíalurgáá=
 

sÉ=vČrobních=érocÉsÉch=mÉí~lurÖáÉ=sÉ=můžÉmÉ=sÉík~í=s=mnoh~=íÉchnoloÖáckČmá=érocÉsóI=

kíÉrÝ=nÉlzÉ=éoés~í=čá= jÉ= možnÝ= jÉ=éoés~í=éouzÉ= složáíěI= íznK= jÉ=nuínÝ= vóívořÉní=m~íÉm~íáckÝho=

éoéásu=čá=vóívořÉní=modÉluK=

szhlÉdÉm= k= omÉzÉnČm= érosířÉdkům= n~= řÉšÉní= d~nČch= zálÉžáíosíí= ~= íl~ku= n~= kv~láíu=

vČrobó= zdÉ= vóvsíává= sn~h~= o= „éoésání“= érocÉsůI= rÉséK= řÉšÉní= vznáklČch= éroblÝmů= jánČmá=

érosířÉdkóK=qoío=jÉ=možnÝ=érovÝsí=éomocí=érosířÉdků=modÉrních=mÉíod=řízÉníI=mÉzá=kíÉrÝ=é~íří=

umělá= áníÉláÖÉncÉ= EnÉuronovÝ= sííě= ~= ÖÉnÉíáckÝ= ~lÖoráímó=~éodKFK= wákl~dnímá= modÉló= řízÉní= n~=

bázá=umělÝ=áníÉláÖÉncÉ=jsou=kv~láí~íávní=modÉlóI=sÉmákv~láí~íávní=modÉlóI=fuzzó=modÉlóI=ÉxéÉríní=

sósíÝmó= ~= v=nÉéoslÉdní= ř~dě= í~kÝ= nÉuronovÝ= sósíÝmóI= ozn~čov~nÝ= běžně= j~ko= nÉuronovÝ= sííěI=

jámáž=sÉ=í~ío=érácÉ=z~bČvá=éřÉdÉvšímK=

=

PKN Úvod do aélákacÉ umělČch nÉuronovČch sííí ErkpF 

=

pložáíÝ= érocÉsóI= kíÉrÝ= sÉ= vóskóíují= v= oboru= m~íÉráálovÝho= ánžÉnČrsívíI= jÉ= sácÉ= možnÝ=

éochoéáíI=~lÉ=jÉjách=éodsí~íu=nÉlzÉ=vždó=vědÉckó=éřÉsně=~n~lózov~íK=k~bízí=sÉ=íÉdó=oíázk~I=j~kČm=

zéůsobÉm=řÉšáí=určáíÝ=séÉcáfáckÝ=éroblÝmóK==

gÉ= možnÝ= sÉ= sn~žáí= o= řÉšÉní= dílčí= čásíá= éroblÝmuI= íím= ~lÉ= nÉdosáhnÉmÉ= řÉšÉníI= jÉž= jÉ=

~élákov~íÉlnÝ=n~=cÉlČ=sósíÝmI=rÉséK=éroblÝm=v=sósíÝmuK=An~lČz~=éomocí=nÉuronovÝ=sííě= jÉ=druh=

rÉÖrÉsÉ=čá=kl~sáfák~cÉ=modÉluI=kíÉrá=můžÉ=éomocá=vóřÉšáí=uvÉdÉnÝ=obíížÉI=z~íímco=budÉ=érobíh~í=

sn~h~= o= komélÉxní= řÉšÉní= éroblÝmu= v= dÉlším= č~sovÝm= horázoníu= éomocí= Éx~kínějších=

m~íÉm~íáckoJfózákálních=éosíuéůK=

= sČrob~= ~= zér~cování= m~íÉráálů= jsou= komélÉxní= zálÉžáíosíáK= Ačkoláv= vědÉckÝ= vČzkumó=

m~íÉráálů= éomohló= éochoéáí= zákl~dní= éroblÝmó=vČrobó= ~= zér~cování= m~íÉráálůI= síálÉ= jÉšíě= zdÉ=

zůsíává=vÉlkČ=érosíor=k=éoéásu=čá=řÉšÉní=éroblÉm~íáckČch=článků=íohoío=érocÉsuK=

= =



= NR

kÉdosí~íÉčnČ=éokrok=v=odh~du=mÉch~náckČch=vl~sínosíí=m~íÉráálů=jÉ=dán=jÉjách=záváslosíí=

n~=vÉlkÝm=éočíu= rÉlÉv~níních=vÉláčánK=kácmÝně= jáž= Éxásíují= zákonáíosíáI=kíÉrÝ=zkušÉnČ= mÉí~lurÖ=

dokážÉ= rozéozn~íI=éochoéáí= ~=n~éřK= éoés~í=vl~sínímá= slovóK=kÉuronovÝ= sííě= jsou= č~sío=užáíÉčnÝ=

érávě= v=í~kovČch= éříé~dÉchK= kÉjÉn= éřá= síudáu= mÉch~náckČch= vl~sínosííI= ~lÉ= kdÉkolávI= kdÉ=

rozm~náíosí=éroblÝmu=éřÉs~hujÉ=zákl~dní=rovánu=éohlÉdu=~=kdÉ=jÉ=zjÉdnodušÉní=nÉéřáj~íÉlnÝK==

=

mráncáéem je zavedení vágních éojmů do kvaláíaíávních modelů za éoužáíí meíodáky 

neuronovČch síííK=

 

PKO cyzákální a ÉméáráckÝ modÉly 

=

gÉ=ířÉb~=vójádřáíI=j~ká=dvě=zákl~dní=kráíÝrá~=musí=obhájáí=íÉoráÉ=vóužáíÉlná=v=ér~xáK=w~érvÝ=

musí= míí= schoénosí= éoés~í= vÉlkÝ= množsíví= éozorování= s=éomocí= d~nÝho= éočíu= = zákl~dních=

é~r~mÉírů= ~= z~= druhÝI= musí= vóívářÉí= éřÉdéovědáI= kíÉrou= mohou= bČí= éoívrzÉnó= čá= vóvrácÉnóK=

cózákální=modÉló=uséokojují=ob~=éož~d~vkóK==

=

k~éroíá= íomu= neuronové sííě séadají do kaíegoráe eméáráckČch modelůK gÉ= ířÉb~= sá=

uvědomáíI=žÉ=m~jí=zn~čnÝ=éřÉdnosíá=éřÉd=lánÉární=rÉÖrÉsíK=mřÉs=vÉlkÝ=množsíví=é~r~mÉírůI=obvóklÉ=

nuínČch=éro=vóívořÉní=n~učÉnÝ=sííěI=jsou=užáíÉčnÝ=v=éříé~dÉchI=kdó=fyzákální modely neexásíujíK 

=

PKP moéás mÉíody lánÉární rÉgrÉsÉ 

=

VědÉčíí=ér~covnícá=jsou=dobřÉ=sÉznámÉná=s=rÉÖrÉsnímá=~n~lČz~máI=éřá=kíÉrČch=d~í~=dobřÉ=z~é~d~jí=

do=séÉcáfáckČch=vzí~hůI=kíÉrÝ=jsou=obvóklÉ=lánÉárníK=qÉrmín=lánÉární=rÉÖrÉsÉ=můžÉ=ozn~čov~í=dvě=

čásíÉčně=odlášnÝ=věcáW=

· iánÉární=rÉÖrÉsÉ=éřÉdsí~vujÉ=~éroxám~cá=d~nČch=hodnoí=éolónomÉm=érvního=řádu=

EéřímkouF=mÉíodou=nÉjmÉnších=čívÉrcůK=gán~k=řečÉnoI=jÉdná=sÉ=o=éroložÉní=

několák~=bodů=v=Ör~fu=í~kovou=éřímkouI=~bó=součÉí=druhČch=mocnán=odchólÉk=

jÉdnoílávČch=bodů=od=éřímkó=ból=mánámálníK=



= NS

· s=obÉcnějším=éříé~dě=můžÉ=lánÉární=rÉÖrÉsÉ=zn~mÉn~í=~éroxám~cá=d~nČch=hodnoí=

ExáI=óáF=í~kovou=funkcí=ENF=kíÉrou=lzÉ=vójádřáí=j~ko=lánÉární=kombán~cá=EOF=

FIKKKIIE N kbbxfy = = = = ENF=

FEKKKFENN xfbxfby kk++= = = = EOF=

hoÉfácáÉníó=EPF=jsou=vóéočíÉnó=mÉíodou=nÉjmÉnších=čívÉrců=xQQzK=

kbb IKKKIN = = = EQF=

modmínkó=séojÉnÝ=s=lánÉární=rÉÖrÉsní=~n~lČzou=mohou=bČí=j~ko=shrnuíó=náslÉdovněW=

=

· vzí~h=musí=bČí=vóbrán=éřÉd=~n~lČzou=

· vóbr~nČ=vzí~h=jÉ=lánÉárníI=nÉbo=s=nÉlánÉárnímá=érvkó=vóívářÉjícímá=ésÉudoJlánÉární=

rovnácá=

· dÉrávov~ná=rÉÖrÉsní=křávk~=sÉ=obvóklÉ=~élákujÉ=n~=cÉlČ=z~d~nČ=rozs~h=J=

íoío=nÉmusí=bČí=vždó=nÉjvhodnější=řÉšÉníK=



= NT

4K syužáíí bÉzkoníakíního měřÉní íÉéloíy v mÉíalurgáá 

 
_ÉzdoíókovÝI= éóromÉíráckÝI= mÉíodó= měřÉní= íÉéloí= sÉ= uél~íňují= v= éodmínkách= huííI=

zÉjmÝn~= éřá= měřÉní= íÉéloí= éohóbujícího= sÉ= m~íÉráálu= ~= í~mI= kdÉ= jÉ= obíížnÝ= měřáí= běžnČmá=

doíókovČmá= mÉíod~máK= mro= íÉéloíó= c~= N=RMM= °C= lzÉ= síálÉ= íÉorÉíáckó= uv~žov~í= o= n~s~zÉní=

íÉrmočlánkůI= u= íÉéloí= n~d= N=TMM= °C= jáž= jÉ= vš~k= jÉdnozn~čně= vČhodnější= užáíí= bÉzdoíókovČch=

mÉíodK=

káslÉdující= íÉxí=éoéásujÉ= fózákální=éodsí~íu=bÉzkoní~kíního=měřÉní=íÉéloíóI=konsírukcá=~=

rozdělÉní=éóromÉírůI=~=éráncáé=funÖování=íÉrmok~mÉróK=

 

myromeíru a íermokamery bylo dále využáío v érakíácké čásíá éráce a ío éro síanovení 

íeéloíy éro vsíué učení neuronové sííě a následné éorovnání odéovědí naučení kkK=

=

4KNK wáklady éyromÉíráÉ 

=

móromÉíró=měří= íÉéloíu=éřÉdměíu=n~=zákl~dě=snímání= íÉéÉlnÝho=nÉbo= svěíÉlnÝho=zářÉníK=

h~ždČ=objÉkí=z~hřáíČ=n~=íÉéloíu=vóššíI=nÉž=jÉ=íÉéloí~=okolíI=vóz~řujÉ=ÉlÉkíroJm~ÖnÉíáckÝ=zářÉní=o=

určáíČch=vlnovČch=dÝlkáchI=kíÉrÝ=mohou=bČí=v=rozmÉzí=Nnm=~ž=NmmI=íjK=v=rozmÉzí=frÉkvÉncí=NMNU=

~ž=NMNO=ezK==

=

=
=

lbrK NK=pvěíelné séekírum Epéecírum of lághíFK=sádáíelné séekírum záření 

Evásáble lághíIQMMnm – TRMnmFI ánfračervené séekírum EánfraredI [TRMnmFI 

 ulírafáalové séekírum EulíraváoleíI Y QMM nmF xQQzK=

=



= NU

= = = =
 

lbrK OK mohled ládskČm okem EvlevoF a éohled ánfračervenou kamerou EvéravoF xQQzK=

=

iádskÝ= oko= jÉ= schoéno= éozorov~í= éouzÉ= m~lČ= rozs~h= frÉkvÉncí= ÉlÉkírom~ÖnÉíáckÝho=

séÉkír~I= kíÉrČ= jÉ= ozn~čován= j~ko= vádáíÉlnÝ= svěíloK= lbjÉkíó= vóz~řují= vádáíÉlnÝ= svěílo= éouzÉ= éřá=

vÉlmá= vósokČch= íÉéloíáchK= pvěílo= s=frÉkvÉncí= nážšíI= nÉž= má= čÉrvÉnÝ= svěíloI= sÉ= jmÉnujÉ= svěílo=

ánfr~čÉrvÉnÝI= kíÉrÝ= nÉní= éozorov~íÉlnÝ= ládskČm= okÉmK= sšÉchnó= objÉkíó= vóz~řují= ánfr~čÉrvÉnÝ=

svěílo=z~=sí~nd~rdních=íÉéloíK=Čím=jÉ=íělÉso=íÉélÉjšíI=íím=vícÉ=ánfr~čÉrvÉnÝho=zářÉní=vóz~řujÉK=

=

=
lbrK P pchéma rozdělení elekíromagneíáckého séekíra záření xQQzK 

 



= NV

Měření lze rozděláí do íří základních oblasííW 

 

– měřÉní=íÉéloí=v=obl~síá=rs=EséÉcáální=z~řízÉníF=

– měřÉní=íÉéloí=vÉ=vádáíÉlnÝm=séÉkíru=EéóromÉíróI=k~mÉróI=CCa=čáéóF=

– měřÉní=íÉéloí=v=obl~síá=fo=EéóromÉíróI=uér~vÉnÝ=CCa=čáéóF=

=

4KOK jěřÉní rs zářÉní 

 

g~ko= éříkl~d= z~řízÉní= éro= měřÉní= íÉéloíó= objÉkíu= v=obl~síá= rs= zářÉní= můžÉmÉ= uvÝsí=

qÉlÉskoé=bfq=EbxírÉmÉJulír~váolÉí=fm~ÖánÖ=qÉlÉscoéÉFI=kíÉrČ=umožňujÉ=éořázov~í=n~éřK=snímkó=

pluncÉK= s=ér~xá= sÉ= ovšÉm= užívá= éřÉvážně= dvou= náslÉdujících= zéůsobů= bÉzdoíókovÝho= měřÉní=

íÉéloí=~=ío=měřÉní=vÉ=vádáíÉlnÝm=séÉkíru=~=měřÉní=fo=zářÉníK=

=

=
lbrK 4K pnímky slunce v oblasíá rs zářeníK Čím „íeélejší“ barvaI íím vyšší íeéloía a íím dalé 

od éovrchu slunceK w leva doéravaW aF SMKNMP  – UKNMP hI bF NKNMS hI cF NIRKNMS hI dF OKNMS h xQVzK 

 

4KPK jěřÉní vÉ vádáíÉlnÝm séÉkíru 

 

mro= měřÉní= v=íÝío= obl~síá= séÉkír~= můžÉmÉ= éoužíí= několák= druhů= éóromÉírůI= n~éřK=

séÉkírálníI=nÉboI=éro=měřÉní=vÉlmá=vósokČch= íÉéloíI= á=k~mÉró=sním~jící=vádáíÉlnÝ= séÉkírum= Eváz 

obrK RFK=

=



= OM

 
 

lbrK RK Příklad érůmyslové kamery xRMzK 

 

4K4K jěřÉní fo zářÉní 

 

fnfr~čÉrvÉná= íÉéÉlná= konírol~= vósokoíÉéloíních= ázol~cí= nÉbo= žáruvzdornČch= hmoí=

užív~nČch=v=éÉcíchI=íroubách=~=d~lších=z~řízÉníchI=kíÉrÝ=sÉ=z~hřív~jí=n~=vósokÝ=íÉéloíóI=jÉ=užíván~=

k=éřÉdéovídání=sí~vu=z~řízÉní= ~=élánování=oér~v=éřÉd=érojÉvÉním=záv~dóI=kíÉrá=můžÉ=z~éříčánáí=

odsí~vÉní=z~řízÉníK=Č~sío=jÉ=vhodnÝ=užáíí=ízvK=íÉrmovázÉ Eváz obrK SFK=

=

=

= = = =
lbrK SK rkázky užáíí íermováze éro oblasí měření íeéloíních éolí čásíí rekuéeráíoru xRPzK 



= ON

4KRK wákladní vzíahy z oblasíá éyromÉíráÉ 

=

TělÉs~=z~hřáíá=n~=nážší=íÉéloíó=En~=íÉéloíu=okolíF=sÉ=nÉérojÉvují=vádáíÉlnČm=zářÉnímI=nÉboť=

vóz~řují=zářÉní= o=dÉlších= vlnovČch= dÝlkáchI=v=obl~síá= ízvK= ánfr~čÉrvÉnÝho= zářÉníI=ozn~čov~nÝho=

j~ko=íÉéÉlnÝ=zářÉníK=qělÉs~=z~hřáíá=n~=vÉlmá=vósokÝ=íÉéloíóI=n~d=obl~síá=vádáíÉlnÝho=zářÉníI=dáv~jí=

zářÉní=o=kr~íších=vlnovČch=dÝlkách=–=ulír~fá~lovÝ=zářÉníK=

MěřÉní= íÉéloíó= éóromÉíró= závásí= n~= fózákálních= vl~sínosíÉch= zářičÉ= ~= n~= fózákálních=

vl~sínosíÉch= éřájím~čÉI= íjK= čádl~= éóromÉíruK= q~ío= jsou= konsíruován~= í~kI= ~bó= měl~= vl~sínosíá=

přáblážující=sÉ=čÉrnČm=íělÉsůmK=k~éroíá=íomu=skuíÉčná=íělÉs~=EzářičÉF=zér~vádl~=nÉm~jí=vl~sínosíá=

čÉrnČch=íělÉs=~=ÉnÉrÖáÉ=íěchío=nÉčÉrnČch=zářičů=jÉ=dán~=vzí~hÉmW=

=

Mbb e= = = ERF=

=

b= ÉnÉrÖáÉ=zářÉní=nÉčÉrnÝho=íělÉs~=éřá=určáíÝ=íÉéloíěK=

bM= ÉnÉrÖáÉ=zářÉní=čÉrnÝho=íělÉs~=éřá=síÉjnÝ=íÉéloíěK=

e = součánáíÉl=Émásáváíó=čÉrnÝho=íělÉs~=Ezávásí=n~=éovrchu=měřÉnÝho=éřÉdměíuI=druhu=

m~íÉráálu=~=vlnovÝ=dÝlcÉFK=

=

fníÉnzáí~=zářÉní=jÉ=dán~=fózákálnímá=zákonóI=z=náchž=jÉ=zřÉjmá=záváslosí=áníÉnzáíó=zářÉní=n~=

íÉéloíě=zářičÉK=mro=cÉlkovou=áníÉnzáíu=íÉéÉlnÝho=zářÉní=bM=v=cÉlÝm=rozs~hu=séÉkír~=zářÉní=él~íí=

píÉf~nův=–=_olízm~nův=zákonW==

=
Q

M Tb s= = = ESF=

=

q= íÉrmodón~mácká=íÉéloí~=zářičÉ=EhF=

s = píÉf~nJ_olízm~nov~=koní~ní~=ERISSPT= ± =MIMMOV=tKmJOKhJQF=

=
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mro=rÉálnÝ=íělÉso=o=Émásávním=součánáíÉlá=e =é~k=él~ííW=

=
Q

M Tb es= = = ETF=

=

= fníÉnzáí~=zářÉní=vš~k=nÉní=éro=k~ždou=vlnovou=dÝlku=síÉjnáK=oozložÉní=áníÉnzáíó=zářÉní=v=

záváslosíá=n~=vlnovÝ=dÝlcÉ=~=n~=íÉéloíě=jÉ=vójádřÉno=ml~nckovČm=zákonÉm=éodlÉ=něhožW=
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l
l = = EUF=

=

lb = áníÉnzáí~=zářÉní=éřá=vlnovÝ=dÝlcÉ= l =EtKmJOF=

cN= érvní=vóz~řov~cí=konsí~ní~=Z=PITQKNMJNS=EtKmJOF=

cO= druhá=vóz~řov~cí=konsí~ní~=Z=NIQQKNMJO=EmKhF=

l = vlnová=dÝlk~=EmF=

=

ml~nckův=zákon=v=uvÉdÉnÝm=ív~ru=él~íí=éro=čÉrnÝ=íělÉsoI=éro=rÉálná=íělÉs~=jÉ=nuíno=érovÝsí=

korÉkcá=součánáíÉlÉm=Émásáváíó= e K=k~=obrK TK=jÉ=uvÉdÉn=dáÖr~m=znázorňující=ml~nckův=zákonK=

=
lbrK TK drafácké znároznění mlanckova zákona – rozložení emáíované energáe Erelaíáve 

brághínessF v záváslosíá na vlnové délce záření EwavelengíhF xQQzK=



= OP

g~k= jÉ= z= íohoío= dá~Ör~mu= é~írnÝI= m~xámum= áníÉnzáíó= zářÉní= sÉ= éosunujÉ= s= rousíoucí=

íÉéloíou= směrÉm= kÉ= kr~íším= vlnovČm= dÝlkámK=qÉnío= jÉv= jÉ= vójádřÉn= táÉnovČm= éosunov~cím=

zákonÉm=vÉ=ív~ruW=

=
PNMKUVUIO -=Tml = = = EVF=

=

ml =jÉ=vlnová=dÝlk~I=éřá=níž=n~síává=éřá=d~nÝ=íÉéloíě=q=m~xámum=áníÉnzáíó=zářÉníK==

Třá=vČšÉ=uvÉdÉnÝ=zákonó=musí=bČí=rÉséÉkíovánó=éřá=konsírukcá=éóromÉírůK=

 

4KSK myromÉíry 

 

móromÉír=jÉ=měřič=íÉéloíóI=vóužív~jící=íÉéÉlnÝho=zářÉní=měřÉnÝho=íělÉs~K=moužívá=sÉ=í~mI=

kdÉ= jÉ= ířÉb~= měřáí= íÉéloíu= bÉzdoíókověI= n~éřK= n~= objÉkíÉch= s=m~lou= hmoínosíí= ~= élochouI= n~=

éohóbujících=sÉ=íělÉsÉchI=éřá=měřÉní=n~=vÉlkÝ=vzdálÉnosíá=xROzK=kásledující éřehled je založen na 

xQNzK=

4KSKNK honsírukcÉ éyromÉírů 

=

móromÉíró=lzÉ= rozděláí=do=několák~=skuéán=éodlÉ=íohoI=kíÉrou=obl~sí=zářÉní=vóužív~jí=éro=

měřÉní=íÉéloíóK=

=
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=

lbrK UK wáváslosí áníenzáíy záření na vlnové délceI znázorňující éráncáé čánnosíá jednoílávČch 

druhů éyromeírůK aF radáační éyromeíryI bF séekírální éyromeírI cF barvovČ éyromeír=xQNz=

4KSKOK myromÉíry radáační 

=

gsou=ío=éřísírojÉ=vóhodnocující=íÉéloíu=dlÉ=píÉf~nJ_olízm~nov~=zákon~K=oozs~h=éoužáíí=jÉ=

c~= od= RM= MC= do= N=RMM= MCI= vÉ= séÉcáálních= éříé~dÉch= vš~k= jáž= od= =

JNMM= MC= ~ž= do= R=MMM= MCK=mřá=měřÉní= íÉéloíó= jÉ= důlÉžáíÝI= ~bó=měřÉnČ=éovrch=éřÉkról= cÉlÝ= zornÝ=

éolÉI=ján~k=dochází=k=hrubČm=chóbám=měřÉníK=

=



= OR

w=měřÉnÝho=íělÉs~=jÉ=oéíáckou=sousí~vou=vósíl~nÝ=zářÉní=sousířÉděno=do=ohnásk~=objÉkíávu=

EÉvÉníK=zrc~dl~FI=kdÉ=doé~dá=n~=íÉrmočlánÉkI=íÉnío=é~k=udává= íÉéloíuI=kíÉrá=vš~k=nÉní=skuíÉčnáK=

h=éřÉvodu=mÉzá=íÉéloíou=měřÉnou=~=skuíÉčnou=slouží=vzí~h=s=Émásním=součánáíÉlÉmW=

=

eQ
m

p
TT = = EhF= = ENMF=

=

qs= skuíÉčná=íÉéloí~=EhF=

qé= íÉéloí~=ud~ná=éóromÉírÉm=EhF=

e = éoměrná=Émásáváí~=úhrnnÝho=zářÉní=EJF=

=

gsou=řÉšÉnó=í~kI=žÉ=rÉ~Öují=n~=íÝměř=cÉlÝ=séÉkírum=vósíl~nÝho=zářÉníI=íznK=sním~jí=

cÉlkovou=ÉnÉrÖáá=zářÉní=éodlÉ=vzí~huW=

=

ò
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=

=
l

l
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M

dbbc === ENNF=

=

=

szhlÉdÉm=k=éroéusínosíá=oéíáckČch=érvků=lzÉ=měřÉní=rÉ~lázov~í=v=éřáblážnÝm=rozs~hu=

séÉkír~=QMM=–=P=RMM=nmK=

=

=

=



= OS

lbrK VK mráncáé radáačního éyromeíru s íermočlánkovČm čádlem xQNzK=

=

=
lbrK NMK wáváslosí cáílávosíá někíerČch foío-odéorů na vlnové délce snímaného záření xQNzK 

 

4KSKPK myromÉíry séÉkírální 

=

qóío= éóromÉíró= sÉ= vóužív~jí= éřá= měřÉní= množsíví= íÉéÉlnÝ= ÉnÉrÖáÉI= vózářÉnÝ= v= úzkÝm=

éásmu= vlnovČch= dÝlÉkK= qÉéloí~= sÉ= měří= í~kI= žÉ= sÉ= j~s= měřÉnÝho= objÉkíu= éorovnává= s= j~sÉm=

éorovnáv~cího= éóromÉíruI= ~= n~sí~vujÉ= sÉ= í~k= dlouhoI= dokud= vlákno= žárovkó= nÉzmází= v= zářÉní=

vóz~řov~nÝm= měřÉnČm= objÉkíÉmK= morovnávání=obou= j~sů= sÉ= érovádí= buď= ládskČm=okÉmI= nÉbo=

~uíom~íáckóK=g~sovÝ=éóromÉíÉró=éřá=odÉčííání=n~=síuénácá=ukážou= íÉéloíuI=kíÉrá=odéovídá=zářÉní=

~bsoluíně čÉrnÝho= íělÉs~K=sšÉobÉcně=bČvá= íÉéloí~=odÉčííán~=n~=síuénácá=éóromÉíru=nážšíI=nÉž= jÉ=

skuíÉčná=íÉéloí~=měřÉnÝho=objÉkíuK=mro=skuíÉčnou=íÉéloíu=él~íí=vzí~hW=

=
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qs= skuíÉčná=íÉéloí~=EhF=

qé= íÉéloí~=n~=síuénácá=j~sovÝho=éóromÉíru=EhF=

l = éoužáíá=vlnová=dÝlk~=EmF=

cO= OK=vóz~řov~cí=konsí~ní~=ml~nckov~=zákon~K=cOZNQIPUUKNMJP=EmKhF=

le = séÉkírální=Émásáváí~=měřÉnÝho=objÉkíu=

=

oÉ~Öují=n~=vÉlmá=úzkÝ=éásmo=vlnovČch=dÝlÉkK=sěíšán~=ér~cujÉ=v=obl~síá=vádáíÉlnÝho=

séÉkír~K=bnÉrÖáÉ=éřájím~ná=čádlÉm=séÉkírálního=éóromÉíru=jÉ=dán~=vzí~hÉm=

=
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lbrK NNK mráncáé séekírálních éyromeírů s mázejícím vláknemK aF éroud je mírou íeéloíyI bF do 

oéíáckého sysíému se vesíaví ízvK šedČ klínI kíerČ je vyroben z oéíáckého maíeráálu éohlcujícího 

rovnoměrně záření ve všech vlnovČch délkách xQNzK 

=
=

lbrK NOK worné éole éyromeíru s mázejícím vláknem éřá různČch úrovních měřené íeéloíy= xQNzK 

 

modle konsírukce se dají jasové éyromeíry rozděláí do dvou skuéánW 

=

· PřísírojÉ=s=éroměnnČm=j~sÉm=

=

rk~z~íÉlÉm= měřÉnÝ= íÉéloíó= jÉ= zdÉ= žh~vící= éroud= žárovkóK= mřísírojÉ= ér~cují= v=

rozmÉzí=TMM=–=N=RMM=°C=~=s=éoužáíím=šÉdÝho=rÉdukčního=fálíru=v=rozmÉzí=N=OMM=–=N=RMM=°CK==

Přá=měřÉní=sÉ=éosíuéujÉ=í~kI=žÉ=sÉ=éosíuéně=mění=áníÉnzáí~=žh~vÉní=vlákn~I=což=sÉ=

érovádí=éoíÉncáomÉírÉmI=kíÉrČ=má=vláv=n~=vÉlákosí=žh~vícího=érouduK=

=

· PřísírojÉ=sÉ=síálČm=j~sÉm=éorovnáv~cího=zdrojÉ=

=

móromÉírácká=žárovk~=svííí=síálČm=j~sÉm=~=mÉzá=ná=~=doé~d~jící=zářÉní=sÉ=vsouvá=šÉdČ=

fálír= s= n~sí~váíÉlnou= ~bsorécíK= mosouváním= nÉbo= éooíáčÉním= šÉdÝho= klínu= měnímÉ=

áníÉnzáíu= zářÉní= zdrojÉ= éřácházÉjícího= do= okuláru= í~k= dlouhoI= ~ž= sélónÉ= s= vláknÉm=

srovnáv~cí=žárovkóK=qÉéloí~=jÉ=úměrná=éosunuíí=EéooíočÉníF=šÉdÝho=klínuK==

 



= OV

4KSK4K myromÉíry barvovÝ 

=

mr~cují= n~=éodobnÝm= éráncáéu= j~ko= éóromÉíró= séÉkírálníI= ~vš~k= oéroíá= nám=nÉéoířÉbují=

přÉsnÝ= udání= éoměrnÝ= séÉkírální= Émásáváíó= e = Esí~čí= éouzÉ= znáí= áníÉrv~l= v= kíÉrÝm= sÉ= n~cházíFK=

qóío=éóromÉíró=jsou=zÉjmÝn~=vhodnÝ=n~=zjášťování= íÉéloíó=objÉkíůI=u=kíÉrČch=sÉ=běhÉm=měřÉní=

Émásáváí~= měníK=jěřící= rozs~h= b~rvovČch= éóromÉírů= bČvá= od= TMM= °C= ~ž= do= OMMM= °CK= _~rvovÝ=

éóromÉíró=ér~cují=obvóklÉ=vÉ=vádáíÉlnÝ=čásíá=séÉkír~K=

=

w konsírukčního hledáska se barvové éyromeíry dělí naW 

=

· morovnáv~cíI=kíÉrÝ=ér~cují=n~=zákl~dě=j~sovÝho=éóromÉíru=sÉ=dvěm~=ér~covnímá=vlnovČmá=

dÝlk~máK=kÉjč~síějá= jÉ= ío= čÉrvÉná= mml SRIMN= = ~= zÉlÉná= mml RRIMO= = Eobě= vlnovÝ= dÝlkó=

jsou=doélňkovÝI=což=zn~mÉná=žÉ=sÉ=doélňují=n~=bílou=b~rvuFK=

=

· moměrovÝ=J=vóužív~jící=měřÉní=dvou=áníÉnzáí=zářÉní=éřá=dvou=vlnovČch=dÝlkách= Nl =~= Ol K=

wářÉní= měřÉnÝho= íělÉs~= jdÉ= do= éřísírojÉ= éřÉs= objÉkíáv= ~= éřÉs= éoloéroéusínČ= hr~nol= sÉ=

rozdělí=n~=dv~= rovnoběžnÝ= sv~zkóK=lb~= sv~zkó=érochází=éřÉs= fálír= EjÉdÉn=éřÉs= zÉlÉnČ=~=

druhČ= éřÉs= čÉrvÉnČFK= moměr= lzÉ= sí~nováí= dvěm~= séÉkírálnímá= éóromÉíróI= z= náchž= jÉdÉn=

měří= n~=vlnovÝ= dÝlcÉ=N= ~=druhČ=n~=vlnovÝ=dÝlcÉ=OK=moměr=n~měřÉnČch= áníÉnzáí=bó=měl=

odéovíd~í=b~rvovÝ=íÉéloíěK=

=

· Auíom~íáckÝI= kdó= b~rvovČ= éóromÉír= rozdělí= éomocí= hr~nolů= doé~d~jící= zářÉní= n~= dvě=

shodnÝ=cÉsíó=éřÉs= různě=b~rÉvnÝ= fálíróK=lb~=é~érskó=jsou=éřÉrušovánó=roíující= clonou=~=

síříd~vě=doé~d~jí=n~=foíocáílávČ=érvÉk=v=ÉlÉkíronáckÝm=měřícím=obvoduK=

=



= PM

_~rvovÝ= éóromÉíró= měří= ÉnÉrÖáá= n~=dvou= vlnovČch= dÝlkách= ~= éro= sí~novÉní= íÉéloíó= jÉ=

rozhodující=éoměr=íěchío=ÉnÉrÖáíW=
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=
lbrK NPK pchéma barvového éyromeíru EpáemensF xQNzK 

=

4KSKRK myromÉíry áníÉnzáíovÝ 

=

moužív~jí= sÉ= í~mI= kdÉ= sÉ= vóž~dujÉ= vÉlmá= kráíká= dob~= odÉzvó= n~éřK= éřá= měřÉní= íÉéloíó=

él~mÉnÉ=nÉbo=éřá=měřÉní=íÉéloíó=válcov~nÝho=m~íÉrááluK==

fníÉnzáíovÝ=éóromÉíró=sÉ=svou=konsírukcí=éříláš=nÉláší=od=éóromÉírů=r~dá~čníchK=oozdíl=jÉ=

éouzÉ=v=éoužáíÝm=sním~cím=ÉlÉmÉníuI=jÉhož=séÉkírální=rozs~h=jÉ=vÉlmá=úzkČ=n~=rozdíl=od=sním~čů=

užív~nČch=u=éóromÉírů=r~dá~čníchK=

PřÉdnosíí= íěchío= éóromÉírů= jÉ= róchlá= odÉzv~I= dos~hující= á= několák~= málásÉkundI= ~vš~k=

obvóklÉ=n~=úkor=éřÉsnosíáK=

=



= PN

=
lbrK N4K pchéma áníenzáíového séekírálního éyromeíruK jěřené záření doéadá na zrcadlo ENKFI 

kíeré čásí záření éroéusíí na foíoelemení EOKF a čásí záření odrazí do okuláru EPKFI kíerČm obsluha 

zaměřuje éyromeír na měřenČ éovrch xQNzK=

=

4KSKSK fnfračÉrvÉnÝ íÉrmočlánky 

 

sČrob~= íěchío= ánfr~čÉrvÉnČch= íÉrmočlánků= ból~= vČr~znČm= éokrokÉm= v= bÉzdoíókovÝm=

měřÉní=íÉéloíóK=sÉlkou=vČhodou=jÉ=možnosí=éřáéojÉní=k=vóhodnocov~cím=z~řízÉním=určÉnČm=éro=

obóčÉjnÝ= íÉrmočlánkóK=gsou=vhodnÝ=n~=měřÉní=~bsoluíně čÉrnČch= íělÉsI=éřá=měřÉní=šÉdČch= íělÉs=

éoužívá=korÉkcÉ=n~měřÉnČch=hodnoíK=

qóío=článkó=vóužív~jí=séojÉní=ánfr~čÉrvÉnÝho=sním~čÉ=s=obóčÉjnČmá==íÉrmočlánkó=íóéu=gI=

hI=q=~=bK=_ěžnÝ=ánfr~čÉrvÉnÝ=íÉrmočlánkó=sÉ=d~jí=éoužíí=éro=měřÉní=íÉéloí=v=rozs~hu=od=–TP=°C=~ž=

do=OUMM=°CK=fnfr~čÉrvÉnÝ=íÉrmočlánkó=sÉ=vórábějí=v=mnoh~=érovÉdÉníchK=

=

avě základní skuéány ívoří íermočlánkyW 

=

· p= = voláíÉlnou= vzdálÉnosíí= od= éovrchu= měřÉnÝho tělÉs~ EvzdálÉnosí= čÉl~= sním~čÉ= od=

éovrchu=bČvá=M=–=NM=mmI=m~jí=m~lou=ohnáskovou=vzdálÉnosí=~=éoužív~jí=sÉ=do= íÉéloí=c~=

PMM=°CF=

· p=éÉvnou= vzdálÉnosíí=od=éovrchu= měřÉnÝho= íělÉs~ Em~jí=vÉlkou=ohnáskovou= vzdálÉnosíI=

éoužív~jí= sÉ= k= měřÉní= vósokČch= íÉéloí= ~= vzdálÉnosí= sÉnzoru= od= objÉkíu= sÉ= můžÉ=

éohóbov~í=v=rozmÉzí=do=O=mF=

=
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Přá= měřÉní= vósokČch= íÉéloí= jÉ= důlÉžáíÝ= sním~č= dobřÉ= chl~dáíI= ío= sÉ= řÉší= buď= vzduchÉm= nÉbo=

k~é~lánouK= fnfr~čÉrvÉnÝ= íÉrmočlánkó= sÉ= éoužív~jí= éro= měřÉní= éohóbujících= sÉ= nÉbo= roíujících=

éovrchůK=plouží=n~éříkl~d=á=n~=měřÉní=áníÉÖrov~nČch=obvodůI=báoloÖáckČch=objÉkíů=~éodK=

=

4KTK jěřÉní íÉéloíních éolí 

 

Abó= sÉ= získ~l= obr~z= o= rozložÉní= n~= cÉlÝm= éovrchu= měřÉnÝho= objÉkíuI= bólo= bó= nuínÝ=

ánsí~lov~í=mnoho=íÉéloíních=čádÉlI=což=bó=bólo=nákl~dnÝI=éroío=sÉ=éoužív~jí=jánÝ=mÉíodóK=

kÉjč~síějá=sÉ=éoužív~l~=mÉíod~=fálmování=z~hřáíÝho=éovrhu=n~=ánfr~čÉrvÉnČ=fálmK=fníÉnzáí~=

zčÉrnání=éoíÝ=odéovíd~l~=áníÉnzáíě=éřáj~íÝho=zářÉní=~=íím=á=íÉéloíě=v=d~nÝm=mísíě=éovrchuK=

s= souč~snÝ= době= sÉ= užívá= mÉíod= ÉlÉkíronáckČchK= wéůsob= snímání= íÉéloíních= éolí= jÉ=

éodobnČ= j~ko= snímání= obr~zu= v= íÉlÉvázáI= éroío= jsou= íóío= éřísírojÉ= č~sío= ozn~čovánó= j~ko=

íÉrmovázní=k~mÉróK=

=
=

lbrK NRK Blokové schéma elekíronáckého snímacího zařízení éro určení íeéloíního éoleK NK 

snímací írubáceI OK záření doéadající na kaíodu vyvolá emásá elekíronů z kaíodyI PK clona s 

érůchozím oívorem ve síředuI QK na íuío anodu doéadají éouze íy elekíronyI kíeré érošly oívorem 

clonyI RK dvě kolmé cívky vyívářejí magneíácké éole xQNzK 

=



= PP

p~mosí~ínou=skuéánu=éro=bÉzdoíókovÝ=měřÉní= íÉéloí=éřÉdsí~vují=čádl~=íÉéloíního=obr~zuK=

q~ío= skuéán~= éřísírojů= jÉ= uváděn~= éod= séolÉčnČm= ozn~čÉním= íermovázeK= qóío= vóužív~jí=

vóz~řování=objÉkíů=v=ánfr~čÉrvÉnÝ=obl~síá=séÉkír~K=movrch=objÉkíu=jÉ=slÉdován=séÉcáální=k~mÉrou=

s=dÉíÉkíorÉm= ánfr~čÉrvÉnÝho= zářÉníK= qÉéloíní= éolÉ= sÉ= zobr~zujÉ= j~ko= íÉrmoÖr~m= v= různČch=

b~rÉvnČch=odsíínÉchI=nÉbo=v=odsíínÉch=šÉdÝ=b~rvóK=oozlášáíÉlnosí=bČvá=MIO=°C=éřá=rozs~hu=JPM=°C=

~ž=OMM=°C=EÉvÉníuÉlně=~ž=NOMM=°CFK=

=

s= souč~snÝ=době= sÉ= éoužív~jí= kv~níovÝ= nÉbo= éóroÉlÉkíráckÝ= dÉíÉkíoró= EérvÉk= cáílávČ=n~=

doé~d~jící=ánfr~čÉrvÉnÝ=zářÉníFW=

=

· hv~níovÝ= dÉíÉkíoró - éoužív~jí= sÉ= v= sósíÝmÉch= s= oéíáckoJmÉch~náckČm= rozkl~dÉm=

obr~zuK= qóío= dÉíÉkíoró= sÉ= vzhlÉdÉm= kÉ= svÝ= čánnosíá= musí= chl~dáí= EnÉjč~síějá= íÉkuíČm=

dusíkÉmFK=

· móroÉlÉkíráckÝ=dÉíÉkíoró - íóío=dÉíÉkíoró=sÉ=d~jí=éoužíí= á=éřá=běžnÝ= íÉéloíě=okolíI= jÉlákož=

nÉvóž~dují=žádnÝ=chl~zÉníK=

=

qÉrmovázní= sósíÝmó= sÉ= konsíruují= j~ko= sósíÝmó= s=éosíuénČm= oéíáckoJmÉch~náckČm=

rozkl~dÉmI=nÉbo=j~ko=éřímo=zobr~zující=sósíÝmóK=

=

=
lbrK NSK Příklad íermovázní kamery s mechanácko-oéíáckČm rozkladem obrazu xQNzK 

=



= PQ

=
lbrK NTK rkázkovČ éříklad íeéloíního éole nasnímaného íermovází xQVzK 

 

4KUK mříklady uélaínění íÉéloíních čádÉl 

 

qÉéloíní= čádl~= éro= bÉzkoní~kíní= měřÉní= íÉéloíó= lzÉ= vÉlmá= dobřÉ= vóužíí= v= obl~síá=

mÉí~lurÖáÉI= kdÉ= ér~cujÉmÉ= s= vÉlmá= vósokČmá= íÉéloí~máI= kíÉrÝ= nÉlzÉ= měřáí= kl~sáckČmá= zéůsobó=

En~éřK=íÉrmočlánkóFI=~ť=už=s=ohlÉdÉm=n~=jÉjách=íÉéloíní=rozs~hI=čá=n~=Ekoní~kíníF=zéůsob=měřÉníK=

=

lbrázky NUKI NVK=zobr~zují=někíÉrÝ=možnÝ=n~s~zÉní=bÉzkoní~kíních=íÉéloíních=čádÉlW=

=

=
lbrK NUK Měření íeéloíy vnáířních érosíor éece éomocí žhavící írubáce xQNzK 

 



= PR

 
lbrK NVK Měření íeéloíy klenby v kuéolá ohřívače věíru éomocí éyromeíru xQNzK 

 

4KVKfnfračÉrvÉnÝ éyromÉíry – akíuální éřÉhlÉd írhu 

 
fnfr~čÉrvÉnÝ=íÉéloměró=sÉ=éro=měřÉní= íÉéloíó=v=érůmóslu=éoužívá=síálÉ=č~síějá=~= ío=zÉjmÝn~=

éroíoI=žÉ=dovolují=měřáí= íÉéloíu=vÉ=vÉlkÝm=rozs~hu= ~= ío=éřÉsněI=bÉzdoíókově=~=v=rÉálnÝm=č~sÉK=

s=souč~snÝ=době= jsou=ánfr~čÉrvÉnÝ=íÉéloměró=obl~sííI=kíÉrá=z~žívá=ér~vádÉlnČ=vósokČ=mÉzároční==

nárůsí=objÉmu=érodÉjÉK==

mod odkazem xRVz je možné najíí ucelenČ éřehled  dosíuénČch ánfračervenČch éyromeírů na 

českém írhuK 

=



= PS

4KNM phrnuíí 

 
  s=souč~snosíá= ÉxásíujÉ= vÉlkÝ= množsíví= z~řízÉní= éro= bÉzkoní~kíní= měřÉní= íÉéloíóK= qóío=

z~řízÉní= sÉ= láší= j~k= svou= íÉchnoloÖáíI= í~k= možnosíí= n~s~zÉní= v=érovozu= nÉbo= cÉnouK= mřÉd=

nákuéÉm= z~řízÉní= éro= bÉzkoní~kíní= měřÉní= íÉéloíó= jÉ= nuínÝ= sÉ= sÉznámáí= sÉ= zákl~dó=

éroblÉm~íákó= měřÉní= íÉéloí= ~= éřÉd= éříé~dnČm= nákuéÉm= konzulíov~í= možnosí= n~s~zÉní=

zvolÉnÝho=z~řízÉníI=v=éož~dov~nČch=éodmínkáchI=s=dod~v~íÉlskou=séolÉčnosííK=

= = sÉíší=éodnákó= z= íohoío= důvodu= r~dějá= séoluér~cují= s= ÉxíÉrnímá= fárm~má= ~= řÉší= éroblÝm=

dodávkó= sósíÝmů= měřÉní= íÉéloíI= čá= jÉdnoílávČch= z~řízÉníI= ~= jÉjách= údržbó= éomocí= ízvK=

ouísourcánguK=



= PT

RK kÉuronovÝ sííě 

 

kÉuronovÝ= sííě= sÉ= sn~ží= n~éodobáí= čánnosí= báoloÖáckÝho= mozku= n~= zákl~dě= dosíuénČch=

ánform~cí=o=funkcá=báoloÖáckČch=nÉuronů=~=zárovÉň=uél~ínáí=íóío=zn~losíá=éřá=řÉšÉní=íÉchnáckČch=

éroblÝmů=nÉjÉn=v=obl~síá=umělÝ=áníÉláÖÉncÉK=

== =

s=souč~snosíá=sÉ=síálÉ=č~síějá=vóužívá=nÉuronovČch=síííK=qóío=jsou=vóužívánó=zÉjmÝn~=éro=

svou= schoénosí= učáí= sÉ= z= množánó= ukázkovČch= vsíuéů= ~= vČsíuéůI= v=éříé~dÉch= s=nÉznámČch=

éoéásÉm=řÉšÉnÝho=éroblÝmuK==

 

kásledující éoéás rkp je založen na xQzK=

 

RKN kÉuron 

=

lbdobně= j~ko=u=báoloÖáckÝ=nÉuronovÝ=sííěI=í~kÝ=v=éříé~dě=rkp=jÉ=zákl~dním=sí~vÉbním=

érvkÉm= nÉuronK= _áoloÖáckČ= nÉuron= jÉ= buňk~I= jÉjímž= hl~vním= úkolÉm= jÉ= éřájím~í= sáÖnáló= od=

sousÉdních=nÉuronůI=zér~cov~í= jÉ=~=dálÉ=šířáíK=gÉ= rozdělÉn=n~= ířá=hl~vní=čásíáW=íěloLsom~I=~xon=~=

dÉndráíóK=

=
=

 
Tělo=buňky= pynaése=

Axonové=vlákno=

aendráty 

=
lbrK OMK pchéma báologáckého neuronu xQzK 



= PU

=
=

S 

keuron=á=

keuron=j=

keuron=k=

keuron=n=

Axonová=vlákna==

pynaése=

aendráíy=

pynaéíácká=váha w 

x=

x=

x=

á=

j=

k= k=

Práh=neuronu=h=

z=
sEz)= y=

=
lbrK ONK pchéma maíemaíáckého neuronu xQzK 

==

aÉndráíó=jsou=vlákn~=vóbíh~jící=z=íěl~=nÉuronuI=jámáž=nÉuron=éřájímá=sáÖnáló=od=osí~íních=

nÉuronůK=páÖnáló=jsou= v=dÉndráíÉch= ~= íělÉ=nÉuronu= sčííánóI=kdóž= éřÉsáhnou= ér~hovou= hodnoíuI=

nÉuron=vóšlÉ=érosířÉdnácívím=~xonu=sáÖnálK=

w=íěl~=nÉuronu=vóbíhá=jÉdánČ=~xonI=kíÉrČ=sÉ=dálÉ=věíví=~=érosířÉdnácívím=són~ésí=jÉ=séojÉn=

s=dÉndráíó=nÉuronůI=kíÉrČm=éřÉdává=svůj=sáÖnálK=pón~ésÉ=mohou=bČí=Éxcáí~ční=~=ánhábáčníI=éodlÉ=

íohoI=jÉsílá=zvóšují=nÉbo=snážují=cÉlkovou=hodnoíu=sáÖnálů=éřáj~íČch=nÉuronÉmK=k~víc=má=k~ždá=

són~ésÉ= určáíou= váhuI= kíÉrá= určujÉI= j~k= moc= budÉ= sáÖnál= zvóšov~í= nÉbo= snážov~í= cÉlkovou=

hodnoíu= nÉuronÉm= éřáj~íÝho= sáÖnáluK= w~íímco= ~xon= jÉ= éouzÉ= jÉdánČI= dÉndráíáckČch= vlákÉn= má=

nÉuron=mnohÉm=vícÉ=~=jsou=rovněž=boh~íě=rozvěívÉn~K=

=rmělČ= nÉuron= jÉ= zjÉdnodušÉnČm= modÉlÉm= báoloÖáckÝho= nÉuronuK= sÉ= zjÉdnodušÉnÝ=

éodobě=zdÉ= rozÉznávámÉ= íěloLsom~I=dÉndráíó=~= ~xonK=k~=obrK ON jÉ=umělČ=nÉuron= schÉm~íáckó=

znázorněnK=kÉuron=od=osí~íních=nÉuronů=éřájímá=vsíuéní=sáÖnálóI=zÉ=kíÉrČch=séočííá=svůj=vČsíuéní=

sáÖnálK= ssíuéní= sáÖnál= sÉ= n~zČvá= vsíuéním= vÉkíorÉmK= aÉndráíó= umělÝho= nÉuronu= sÉ= oéroíá=

báoloÖáckÝmu=nÉuronu=dálÉ=nÉvěíví=~=jsou=vždó=séojÉnó=són~ésí=érávě=s=jÉdním=~xonÉmK=



= PV

RKO rčÉní nÉuronovÝ sííě 

 

lbÉcná=mÉíod~=rÉÖrÉsÉI=u=níž=nÉní=nuínČ=m~íÉm~íáckČ=éoéás=sósíÝmuI=jÉ=ozn~čován~=j~ko=

~n~lČz~=éomocí=nÉuronovÝ=sííěK==

=

ssíuéó= áx =dÉfánují=vsíuéní=uzlóK=h~ždČ=vsíué=jÉ=násobÉn=náhodnou=v~hou= áw =~=vČslÉdÉk=

jÉ=sÉčíÉn=s=konsí~níou=q K=qoío=dá=konÉčnČ=vČsíué= å += qááá xwy ENRFK=poučÉí=jÉ=oéÉr~cíI=kíÉrá=

érobíhá=vÉ=skróíÝ=vrsívěK=mroíožÉ=váhó=~=konsí~ní~=q =jsou=volÉnó=j~ko=náhodnÝI=hodnoí~=vČsíuéu=

nÉbudÉ= souhl~sáí= s=ÉxéÉrámÉníálnímá=d~íóK= sáhó= jsou= éroío= náslÉdně= sósíÉm~íáckó= měněnó= do=

dobóI= nÉž= jÉ= dos~žÉno= dosí~íÉčně= éřÉsnÝ= odÉzvó=n~= vČsíuéuK= q~ío= čánnosí= jÉ= éoéásován~= j~ko=

írÝnování=nÉuronovÝ=sííěK==

=

bxásíují dvě základní fáze éráce s neuronovou sííí – učení a vybavováníK 

=

RKPK rčÉní vícÉvrsívČch rkp 

=

CílÉm= učÉní= nÉuronovÝ= sííě= jÉ= sí~novÉní= chóbovÝ= funkcÉI= kíÉrá= bó= s=určáíou= éřÉsnosíí=

vój~dřov~l~=vzí~h=mÉzá=vsíuénímá=~=vČsíuénímá=éroměnnČmáK=

=

UčÉní=sííě=érobíhá=zéůsobÉm=éřÉdkládání=vzorů= Emnožánó=vÉkíorůF=z=írÝnov~cí=množánóI=

přičÉmž= k~ždČ= vÉkíor=určujÉI= j~kČm=zéůsobÉm= jsou=Éxcáíovánó=nÉuronó=vsíuéní= rÉséK=vČsíuéní=

vrsívóK=rčÉní=zn~mÉná=n~sí~vÉní=v~h=í~kI=~bó=sÉ=odÉzv~=sííě=co=nÉjmÝně=lášál~=od=éož~dov~nČch=

vČsíuéů=v=írÝnov~cí=množáně=Eskuéán~=írÝnov~cích=d~íFK=

=

PřÉdložÉním= vsíuéního= vÉkíoru= ~= šířÉním= sáÖnálu= sííí= získámÉ= odÉzvu= sííěK= q~ío= sÉ= ~lÉ=

můžÉ= vÉlmá= lášáí= od= éož~dov~nÝho= vČsíuéuK= mož~d~vkÉm= jÉ= íÉdó= íoI= ~bó= vČsíué= sííě=

korÉséondov~l=s=vČsíuéó=írÝnov~cí=množánó=~=~bó=síť=ból~=schoéná=vóvodáí=sérávnÝ=vČsíuéó=n~=

nÉznámÉ=vsíuéó=–=íÝío=vl~sínosíá=sííě=sÉ=říká=generalázaceK==

=



= QM

píť= můžÉ= bČí= í~kÝ= nÉlánÉárníK= wdÉrávov~ná= rÉÖrÉsní= křávk~= sÉ= obvóklÉ= ~élákujÉ= n~= cÉlČ=

z~d~nČ= rozs~hK= ssíuéní= d~í~= jx = jsou= násobÉn~= váh~má=
FNE

jw = ~lÉ= součÉí= všÉch= íěchío= dílčích=

vČslÉdků=ívoří=é~r~mÉír=hóéÉrboláckÝ=í~nÖÉníóW=

=

÷
ø

ö
ç
è

æ
+= å

á
jj xwh qFNEí~nh

= ENSF=

=

KKKFOEFOE q+= hwy = ENTF=

=

=
lbrK OOK mrůběh éřechodové funkce íanhK „Acíávaíáon“ označuje míru vybuzeníK „keí fnéuí“ 

udává vsíué sííěK xOPzK 

=

mroměnná=
FOEx = jÉ=váh~=~= q = konsí~ní~K=píl~= íanh=éřÉnosovÝ= funkcÉ= jÉ=určÉn~=váhou= jw K=

sČsíué=ó=jÉ=íÉdó=nÉlánÉární=funkcí= jx K=kÉjč~síějším=důvodÉm=volbó=íanh=éřÉnosovÝ=funkcÉ=jÉ=jÉjí=

flÉxábáláí~K=mřÉsnČ= ív~r= íanh=můžÉ=bČí=uér~vován=éomocí= v~hK=sóv~rování= sÉ= = vČšÉ=uvÉdÉnÝmu=

éroblÝmu= jÉ= obs~žÉno= jáž= éřímo= v=hóéÉrboláckÝ= funkcá= kíÉrá= sÉ= mění= v=éoířÉbnÝm= vsíuéním=

rozs~huK=

=



= QN

jodÉl= s=jÉdnou= skróíou= vrsívou= nácmÝně=nÉmusí=bČí= dosí~íÉčně= flÉxábálníK=a~lší= síuéně=

nÉlánÉ~ráíó=mohou=bČí=z~vÉdÉnó=kombánováním=několák~=hóéÉrboláckČch=í~nÖÉníI=což=umožňujÉ=

nÉuronovÝ= sííá= z~chóíáí= věíšánu= lábovolnČch= nÉlánÉárních= vzí~hůK= močÉí= íanh= funkcí= jÉ= vl~síně=

éočÉí=skróíČch=vrsíÉvK=

=
=

sstuéy 

sýstuéy 

pkryíá=vrsíva==

pynaétácké 
váhy  wáj 

á 

j sČsíuéní=vrsíva==

ssíuéní=vrsíva==

=
lbrK OPK Přáklad íoéologáe rkp xQzK 

=

szí~h=éro=síť=s=á=skróíČmá=vrsív~má=jÉW=

=

å +=
á

áá hwy OFOE q
= = = ENUF=

=

kdÉW=

=

Fí~nhE FNEFNEå +=
j

ájájá xwh q
= = ENVF=

=

pložáíosí=funkcÉ=jÉ=vzí~žÉná=n~=éočÉí=skróíČch=vrsíÉvK=aosíuénosí=dosí~íÉčně=komélÉxní=~=

flÉxábální=funkcÉ=zn~mÉnáI=žÉ=~n~lČz~=nÉní=omÉzÉná=í~k=j~ko=v=éříé~dě=lánÉární=rÉÖrÉsÉI=kdÉ=ív~r=

rovnácÉ=musí=bČí=séÉcáfákován=éřÉs=s~moínou=~n~lČzuK=



= QO

kÉuronová= síť=můžÉ= z~chóíáí=vzí~hó=mÉzá=vsíuéóI=éroíožÉ= skróíÝ= vrsívó= jsou= nÉlánÉárníK=

sl~sínosíá=íěchío= áníÉr~kcí= jsou= z~hrnuíó=v=hodnoíách=v~hI= ~lÉ= íóío= váhó=nÉní=vždó= jÉdnoduchÝ=

áníÉrérÉíov~íK=k~éříkl~d=zdÉ=můžÉ=Éxásíov~í=věíší=množsíví= áníÉr~kcíI=v=jÉjáchž=éříé~dě=vóvsíává=

éroblÝm=vázu~láz~cÉ=érůzkumu=v~hK=sČhodnější=jÉ=užáíí=sííě=éřá=vóívářÉní=éřÉdéovědí=~=ověřování=

jÉjách=záváslosíí=n~=různČch=kombán~cích=vsíuéůK=

=

kÉuronovÝ=sííě=jsou=č~sío=séojovánó=s=ládskČm=mozkÉm=nÉbo=s=umělou=áníÉláÖÉncíK=qoío=

můžÉ=bČí=z~vádějící=z=náslÉdujících=důvodůW=

=

NK nÉuronovÝ=sííě=mohou=bČí=vójádřÉnó=rovnácíI=kíÉrá=jÉ=j~sně=d~náI=~=kíÉrá=jÉ=éřÉsně=

rÉérodukov~íÉlná=éro=d~nČ=soubor=vsíuéůK=iánÉární=rÉÖrÉsÉ= jÉ=éodobl~síí=rÉÖrÉsní=

mÉíodóK==

OK mÉíodák~= jÉI= č~sío= mólněI= ozn~čov~ná= j~ko= = black boxK= k~oé~kI= jÉ= érůhlÉdnáI=

sklád~jící= sÉ= z=rovnácÉ= ~=éřádružÉnČch= koÉfácáÉníů= Ev~hFK= oovnácÉ= á= váhó= mohou=

bČí=zkoumánó=éro=získání=souváslosíí=~=vzájÉmnÝho=éůsobÉníK=

 

srsíÉvn~íÝ=nÉuronovÝ=sííě=jsou=složÉnó=z=vrsívó=vsíuéních=nÉuronůI=vČsíuéních=nÉuronů=~=

několák~= vrsíÉv= skróíČch= nÉuronůK= modlÉ= éočíu= skróíČch= vrsíÉv= mluvímÉ= o= =

nJvrsívÝ=sííáK==

 

RKPKN rčÉní nÉuronovÝ sííě 

=

s= éřÉdcházÉjícím= íÉxíu= bólo= zmíněnoI= žÉ= doéřÉdná= nÉuronová= síť= jÉ= schoéná= sÉ= n~učáí=

~éroxámov~í=funkcá=z=množánó=ukázkovČch=vsíuéů=~=vČsíuéůK==

mr~vděéodobnosí=n~lÉzÉní=Ölobálního=mánám~=éřá=učÉní=jÉ=vÉlmá=m~láK=mřÉdéokládÉjmÉI=žÉ=

jsmÉ=nÉuronovou=síť=n~učálá=n~=učící=množáněK=dÉnÉr~láz~cí=n~zČvámÉ=rÉ~kcá=nÉuronovÝ=sííě=n~=

vsíuéní=vÉkíoróI=kíÉrÝ=jsmÉ=éřá=učÉní=nÉéoužálá=nÉbo=nÉzn~láK=



= QP

CílÉm= jÉI= ~bó= ÖÉnÉr~láz~cÉ= ból~= co= nÉjlÉéšíI= íÉdó= ~bó= sÉ= rÉ~kcÉ= sííě= n~= nÉznámČch=

vÉkíorÉch=co=nÉjvícÉ=éřáblážov~l~=~éroxámov~nÝ=funkcáK=qo=s~mozřÉjmě=éřá=mánám~láz~cá=chóbó=

n~= učící= množáně= nÉní= z~ručÉnoI= éroíožÉ= síť= sÉ= můžÉ= z~číí= učáí= ~socáov~í= vsíuéní= vÉkíoró= s=

ukázkovČmá=vČsíuéóI=mísío=~bó=sÉ=učál~=áníÉréolov~í=funkcá=Erázáko=éřÉučÉníFK=mroío=sÉ=éřá=učÉní=

č~sío=éoužív~jí=dvě=množánóK==

mrvníI=učící=jÉ=éoužáí~=k=éřímÝmu=učÉní=nÉuronovÝ=sííě=EéřÉs=chóbu=n~=íÝío=množáně=sÉ=éřá=

učÉní=mánám~lázujÉFK=

aruháI=ověřov~cí=množán~=sÉ=éoužívá=k=z~sí~vÉní=učícího=~lÖoráímuI=kíÉrČ=jÉ=z~sí~vÉn=vÉ=

chvíláI=kdó=chób~=n~=ověřov~cí=množáně=z~čnÉ=vzrůsí~íK=kěkdó=sÉ=éoužívá=ířÉííLíÉsíov~cí=množán~=

s=jÉjíž=éomocí=sÉ=určujÉ=chób~=sííě=n~=d~íÉch=nÉéoužáíČch=éřá=učÉníK=ldchólk~=n~=íÝío=množáně=sÉ=

éočííá=~ž=éo=ukončÉní=učÉníK=

=

RKPKO mřÉučÉní 

moíÉncáálním= nÉbÉzéÉčím= éřá= užáíí= sálnČch= nÉlánÉárních= rÉÖrÉsních= mÉíod= jÉ= možnosí=

přÉučÉní=d~íK=Abóchom=sÉ=vóv~rov~lá=íěchío=éoíížíI=jÉ=ířÉb~=ÉxéÉríámÉníální=d~í~=rozděláí=do=dvou=

množánI=írÝnov~cí=~=íÉsíov~cíK=jodÉl=jÉ=vóívořÉn=užáíím=írÝnov~cích=d~íK=qÉsíov~cí=d~í~=jsou=éoíÝ=

éoužáí~=éro=ověřÉníI=zd~=modÉl=dokážÉ=rozéozn~í=dřívÉ=nÉéoužáíÝ=vzoróK==

= kÉjnážší=hodnoí~=odchólkó=éřá=írÝnování=jÉ=í~=vl~sínosí=modÉluI=kíÉrá=jÉj=umožňujÉ=zvoláí=

j~ko=nÉjlÝéÉ=zobÉcňujícíK=mroblÝm=éřÉučÉní=nÉz~chócujÉ=éouzÉ=mánám~láz~cá=íÉsíov~cí=odchólkóK=

gsou=zdÉ=d~lší=é~r~mÉíróI=kíÉrÝ=ovlávňují= složáíosí=modÉluI= ~bó=bólo= dos~žÉno= jÉjí=éož~dov~nÝ=

úrovněK=



= QQ

RKPKP jÉíoda backéroéagaíáon 

 

jÉíod~=b~ckéroé~Ö~íáonI=nÉbolá= mÉíod~= zéěínÝho= šířÉníI= jÉ= nÉjéoužív~nější= mÉíod~=éro=

učÉní=vrsíÉvn~íČch=nÉuronovČch=síííK=_ól~=éublákov~ná=oumÉlh~ríÉm=v=druhÝ=éolováně=UMK=lÉí=~=

ból~= jÉdním=z=éříčán= rÉnÉs~ncÉ=zájmu=o= umělÝ=nÉuronovÝ=sííěK= gÉdná=sÉ=o= úér~vu= Ör~dáÉníního=

~lÖoráímu= éro= hlÉdání= lokálního= mánám~= funkcÉK= = močÉí= lokálních= mánám= chóbovÝ= élochó=

nÉuronovÝ=sííě=můžÉ=bČí=vÉlmá=vósokČK==

 

 
lbrK O4K pchéma učení meíodou backéroéagaíáonK haždá vrsíva sííě je nakreslena jánou barvouI 

černé EšedéF šáéky ukazují zéěíné šíření chyby xOPzK 



= QR

 mosíué vČéočíuW 

=

J= nÉjérvÉ=sÉ=vóéočíÉ=chób~=vÉ=vČsíuéní=vrsívě=dlÉ=vzorcÉ=éro=dÉlí~NK==

J= éoíÝ=éosíuéujÉ=chób~=éřÉs=nÉuron=EéomNFI=což=jÉ=dÉráv~cÉ=funkcÉ=ó==éřÉs=zK=

J= = éoíÝ=éokr~čujÉ=dálÉ=éo=vázÉ=wONK==

J= = éro=nÉuron=O=zÉ=zÉlÉnÝ=vrsívó=jÉ=chób~=dán~=součíÉm=chób=kíÉrÝ=éřášlá=éo=v~hách=wON=~=

wOOK=q~kío=sÉ=chób~=rozšíří=sííí=~ž=do=vsíuéní=vrsívóK==

J = =éro =váhu =wPO= jÉ= éro= vČéočÉí= dÉráv~cÉ= éoužáí~= hodnoí~= xP= což =jÉ =vl~síně= óP==

nÉboť=éro=nÉuron=O=jÉ=vsíuéÉm=vČsíué=nÉuronu=PK==

J== éro=~d~éí~cá=l~mbdó=~=ér~hovÝ=hodnoíó=él~íí=obdobná=ér~vádl~K=

J== éřá=éroÖr~mování=sÉ=musí=dbáí=n~=ándÉxó=~=n~=ío=n~=užáíí=sérávnČch=~kíuálních=hodnoíK==

=

RKPK4 CÉlková chyba učÉní sííě  

  

CÉlková= chób~= učÉní= sííě= b I= nÉbo= č~sío= ozn~čov~ná= j~ko= e I= jÉ= v=éodsí~íě= součíÉm=

kv~dráíů=odchólÉk=n~učÉnÝ=sííě=od=éož~dov~nČchLvsíuéních=hodnoíI=kíÉrou= jÉ=možno=vóéočíí~í=

dlÉ=náslÉdujícího=vzorcÉW=

=

= EOMF=

hdÉ=k= jÉ= cÉlkovČ= éočÉí= vsíuéních= hodnoíI= C= jÉ= rovno= éočíu= vsíuéů= nÉuronovÝ= sííěI=

zn~čí=éož~dov~nou=vČsíuéní=hodnoíu=éro=áJíou=vsíuéní=hodnoíu=~=jJíou=odéověď=sííěK=eodnoí~=

zn~čí=odéověď= sííě=éro= d~nČ= vsíuéK=qÉnío= vzorÉc= jÉ= éoužáí= á=éro= účÉló=vČéočíu= cÉlkovÝ= chóbó=

učÉní=sííě=vÉ=vóívořÉnÝm=éroÖr~mu=v=rámcá=íÝío=dásÉrí~ční=érácÉK=

=

gÉ= í~kÝ= ířÉb~=sá=uvědomáíI=žÉ=éřá=n~vóšování=učících=vzorů=n~růsíá= í~kÝ=součÉí=kv~dráíů=

odchólÉk=n~učÉnÝ=sííě=od=éož~dov~nČchLvsíuéních=hodnoíK=mro=íóío=éříé~dó=sÉ=éoužívá=uér~vÉnČ=

vzorÉcW==



= QS

= EONF=
=
kdÉ= zn~čí=sířÉdní=odéověď=sííě=~=éočííá=sÉ=dlÉ=vzorcÉW=
=

= = = EOOF=
=
=
moužáíé vzorce byly čeréány z xSMzK=
 
 

RKPKR kormalázacÉ daí 

=

sÉškÉrá=vsíuéní=d~í~=éro=nÉuronovÝ=sííě=ból~=norm~lázován~=í~kI=~bó=sélňov~l~=éodmínkó=

umísíění=v=áníÉrv~lu=EJNINF=rÉséK=EMINFK=

=

eodnoíó=jÉdnoílávČch=složÉk=od_=bóló=norm~lázov~nÝ=dlÉ=vzí~hu= ORRLook = I=kdÉ=ORR=

jÉ=m~xámální=hodnoí~=složkó=oK=lbdobně=bólo=éosíuéováno=éro=složkó=d=~=_K=

=

eodnoíó= jÉdnoílávČch= vsíuéů= ~= érÉdákcí= íÉéloí= bóló= norm~lázovánó= éomocí= vzí~hu=

NSMMLTTk = I=kdÉ=NSMM=jÉ=m~xámální=íÉéloí~=éro=běžnÝ=ocÉlářskÝ=íÉéÉlnÝ=oéÉr~cÉK==



= QT

RKPKS sybavování rkp 

=

ldezva rkp nebolá doéředné šíření ságnálu ve vícevírsvé sííá ér~cujÉ=náslÉdovněW 

=

ldÉzv~=nÉuronovÝ=sííě=sÉ=získává=doéřÉdnČm=šířÉním=vsíuéního=vÉkíoru=sííí=k=vČsíuéním=

nÉuronům=zéůsobÉmI=kdó=jsou=nÉjdřívÉ=Éxcáíovánó=nÉuronó=vsíuéní=vrsívó=~=éoíÝ=í~kío=vóbuzÉnÝ=

sáÖnáló=éosíuéují=do=d~lší=EskróíÝF=vrsívó=éřičÉmž=jsou=é~ířičně=zÉsílÉnó=čá=zÉsl~bÉnó=n~=zákl~dě=

són~éíáckČch=v~hK=h~ždČ=nÉuron=íÝío=d~lší=vrsívó=érovÉdÉ=součÉí=vsíuéních=sáÖnálů=~=dlÉ=íoho=jÉ=

odéovíd~jícím=zéůsobÉm=ÉxcáíovánK=qÉnío=érocÉs=sÉ=oé~kujÉ=do=dobóI=nÉž=sÉ=dosáhnÉ=vČsíuéní=

vrsívóK=



= QU

SK syužáíí modÉrních mÉíod měřÉní éřá konírolÉ mÉíalurgáckČch 
érocÉsů 

=

s=éříé~dě= vóhodnocování= zhoršÉnÝ= ív~řáíÉlnosíá= sÉ= osvědčál~= ~n~lČz~= dosíuénČch=

vsíuéních= ~= vČsíuéních= d~í= z~= éoužáíí= nÉuronovČch= síííI= což= bólo= v=íomío= konkrÝíní= éříé~du=

érovÉdÉno= v=éroÖr~mu= „pqAqfpqfCA=kÉur~l= kÉíworks“I=kíÉrČ= jÉ= schoéÉn= ÖÉnÉrov~í= souboró=

nÉuronovČch= sííí= s=éož~dov~nČmá= é~r~mÉíró=~= zárovÉň= jÉ= schoéÉn= érováděí= cáílávosíní= ~n~lČzu=

vsíuéních=~=vČsíuéních=érovozních=d~íK==

CílÉm= cÉlkovÝho= řÉšÉní= bólo= vóřÉšÉní= éroblÝmu= ér~skání= ánÖoíů= v=ocÉlárněK= honÉčnou=

ámélÉmÉní~cí=cÉlkovÝho=řÉšÉní=sÉ=vš~k=z~bČv~jí=jánÝ=érácÉK=kácmÝně=v=náslÉdujících=k~éáíolách=jÉ=

~lÉséoň čásíÉčně=n~sííněn=zéůsob=řÉšÉní=n~sííněnÝho=éroblÝmuK=

=

q~ío=érácÉ=konkrÝíně=sí~ví=svůj=zákl~d=n~=rozšířÉní=bázÉ=d~í=éro=érocÉsní=d~í~mánánÖI=íznK=

sn~hu=o=určÉní=konkrÝíních=vsíuéů=~=sáíu~cíI=z~=kíÉrČch=dochází=kÉ=zhoršÉnÝ=ív~řáíÉlnosíá=ánÖoíůI=~=

ío= o= íÉéloíu= ohřáíČch= m~íÉráálůI= v=íomío= éříé~dě= určov~nČch= oéíáckó= éomocí= k~mÉrK= qoío= jÉ=

rozÉésáno=dálÉ=EkaéK UFK 

=

SKNK mrovozní daía 

=

mrvní=éoskóínuíá=d~í~bázÉ=érovozních=úd~jůI=kíÉrá=ból~=dálÉ=zkoumán~I=obs~hov~l~=NUT=

zázn~mů= í~vÉb= ~= z=íoho= OQ= í~vÉb= v~dnČchK= aruhá= d~í~bázÉ= érovozních= d~í= obs~hov~l~= NQR=

zázn~mů= í~vÉbI= z=íoho= PO í~vÉb= v~dnČchK= s=obou= éříé~dÉch= sÉ= jÉdná= o= érovozó= sÉkundární=

mÉí~lurÖáÉI=s=vóužáíím=r~fán~čních=sóníÉíáckČch=sírusÉkI==~=í~vbó=íČk~jící=sÉ=ocÉlá=Čpk NNROPK=

=



= QV

SKOK cázÉ řÉšÉní éroblÝmu=

=

Řešení éroblému bylo rozděleno na dvě fázeW 

=

NK= = jÉ=éoířÉb~=určáíI=zd~=budÉ=ánÖoí=v=kovárně=ér~sk~í=čá=nákolávK=

OK= jÉ=ířÉb~=éoukáz~í=n~=konkrÝíní=v~du=~=zjásíáí=éroč=vznákáK=

=

honkrÝíní=érácÉ=bóló=érovÉdÉnó=zÉjmÝn~=n~=NK=fázáI=éo=jÉjímž=úséěšnÝm=dokončÉní=budÉ=

možnÝ=éřÉd~í=dosí~íÉk=éodkl~dů=éro=z~éočÉíí=ér~cí=n~=řÉšÉní=fázÉ=čK=OK=aokončÉní=řÉšÉní=NK=fázÉ=~=

přÉd~ní= éodkl~dů= éro= náslÉdující= OK= fázá= nÉní= éřÉdměíÉm= íÝío= érácÉK= kácmÝně= v= náslÉdujících=

k~éáíolách=jÉ=éoésán=síáv~jící=sí~v=řÉšÉníK=

=

SKPK píav řÉšÉní NK fázÉ 

=

s=rámcá=řÉšÉní=NK=fázÉ=ból~=éoskóínuíá=érovozní=d~í~=norm~lázován~=~=éoužáí~=éro=vóívořÉní=s~dó=

nÉuronovČch= síííK= gÉdnoílávÝ= íÉchnoloÖáckÝ= vsíuéóI= rÉséK= jÉjách= éoíÉncáonální= vláv= n~= d~nČ=

éroblÝmI=bóló=ohodnocÉnó=éomocí=cáílávosíní=~n~lČzó=~=d~í~=ból~=rozdělÉn~=n~=jÉdnoílávÝ=ánÖoíóK=

káslÉdně=ból~=zvolÉn~=nÉjlÉéší=síť=zÉ=s~dó=n~vržÉnČch=sííí=v=éroÖr~mu=pí~íásíác~=kÉur~l=kÉíworkK=

=

k~=zákl~dě=vČslÉdků=vČéočtů=vóbr~nČch=sííí=éro=jÉdnoílávÝ=ánÖoíó=~=n~=zákl~dě=cáílávosíní=

~n~lČzó=bólo=zjášíěnoI=žÉ=nÉjvěíší=éodíl=n~=vČskóíu=éroblÝmu=jÉ=v=obl~síá=chÉmáckÝho=složÉníK==

=



= RM

SK4K mříklad navržÉnÝ nÉuronovÝ sííě 

=

kÉuronová= síťI= éoéásov~ná= v=náslÉdujícím= íÉxíuI= ból~= vóívořÉn~= z= d~í~bázÉI= kíÉrá= obs~hujÉ=

všÉchnó= éoužáíÉlnÝ= íóéó= ánÖoíůK= kÉobs~hov~l~= vsíuéó= sÉ= z~měsín~ncá= EkonkrÝíně= másírI= í~váčI=

í~váč=icF=~=dálÉ=nÉbóló=z~hrnuíó=vsíuéó=róchlosí=láíí=~=č~s=láííK==

lzn~čÉní= íÝío=sííě= jÉ=kpQK=rmělá=nÉuronová=síťI=vóívořÉná=v=éroÖr~mu=pí~íásíác~=nÉur~l=

kÉíworkI= jÉ= číóřvrsívá= éÉrcÉéíronová= síťI= kíÉrá= má= v=érvní= skróíÝ= vrsívě= NT= nÉuronů= ~= v=druhÝ=

skróíÝ=vrsívě=NS=nÉuronůK=a~í~bázÉ=éoužáí~=k=vóívořÉní=íÝío=sííě=obs~hujÉ=OS=vsíuéůK=

močÉí=ánÖoíů=v=d~í~bázá=odéovíd~l=OQO=í~vbámI=z=íoho=bólo=PO=v~dnČchK=k~učÉní=sííě=bólo=

éro= kv~láíu= kb= VSIV= érocÉníníI= u= kv~láíó= Akl= došlo= VTIS= érocÉnínímu= n~učÉníK= rčÉní= umělÝ=

nÉuronovÝ= sííě= érobíh~lo= vÉ= dvou= fázíchK= s=érvní= fázá= mÉíodou= zéěínÝho= šířÉní= ~= v=druhÝ=

mÉíodou=sdružÉnČch=Ör~dáÉníůK=mřá=érovÉdÉní=cáílávosíní=~n~lČzó=bólo=zjášíěnoI=žÉ=vsíué=nÉjvícÉ=

ovlávňující= sósíÝm= ból= íóé= ánÖoíůI= dálÉ= érvkó=vodíkI= sír~= vÉ= síruscÉI= éoměr= oxádu= váéÉn~íÝho=

k=oxádu=hlánáíÝmu=~=oxád=hlánáíČ=vÉ=síruscÉK==

=

Tabulka N:=hlasáfákace umělé neuronové sííěK sČsíué pt píaíásíáca keural keíwork=

hlasáfákace ES ) Ekp4)
kvaláíaKkEKS kvaláíaKAklKS

Celkem
pérávně
Šéaíně
keznámé
pérávnýchE%)
ŠéaínýchE%)
keznámýchE%)

3O,00000 ON0,0000
3N,00000 O05,0000
N,00000 5,0000
0,00000 0,0000

9S,87500 97,SN90
3,NO500 O,38N0
0,00000 0,0000 =

 

Tabulka O:=Cáílávosíní analČza umělé neuronové sííě  kpQK sČsíué pt píaíásíáca keural keíwork 

Cáílávosíní analýza kp4
N
O
3
Q
5

íyé
eO

p - sí
Cal / AlOl3 

AlOl3 - sí =
=



= RN

Tyé=sííě=:=ssPp=OS:OS-NT-NS-N:N=,==Číslo===S
Trén.=vČkon===M,VVP8OT=,==salád.=vČkon===M,V5MMMM=,==Tesí.=vČkon===M,VO5MMM

=
lbrK ORK pírukíura umělé neuronové sííě  kpQK sČsíué pt píaíásíáca keural keíworkK 

ldezvovČ=graf=séolehlávosíá=

jodel
kvaláía.S.kb
kvaláía.S.Akl4M 5M SM TM 8M VM NMM NNM NOM NPM N4M N5M NSM NTM

Cu+pn

-M,N

M,M

M,N

M,O

M,P

M,4

M,5

M,S

M,T

M,8

M,V

N,M

N,N

kv
al

áía

=
lbrK OSK ldezvovČ graf umělé neuronové sííě  kpQ Ezde éro Cu H pnFK sČsíué pt píaíásíáca 

keural keíworkK=

=



= RO

r=všÉch=sííí=měló=odÉzvovÝ=Ör~fó=síÉjnÝ= íÉndÉncÉ=éro= jÉdnoílávÝ=érvkóK=ldÉzvovÝ=Ör~fó=

vój~dřují= vláv= d~nÝho= vsíuéu= n~= sósíÝmK= mro= věíšánu= érvků= m~jí= odÉzvovÝ= Ör~fó= éřízn~kó=

odéovíd~jící=skuíÉčnosíáI=j~k=jÉ=uvÉdÉno=n~éříkl~d=u=vodíkuI=hláníku=~=d~lších=érvkůK=mro=érvkó=

měď= ~= cín= jÉ= íÉndÉncÉ= oé~čnáI= nÉž= odéovídá= skuíÉčnosíáK= gÉ= ío= ovlávněno= íímI= žÉ= mÉzá=

jÉdnoílávČmá=érvkó=jsou=vÉlmá=úzkÝ=v~zbó=~=vóbráním=jÉdnoho=érvku=dojdÉ=k=n~rušÉní=rovnováhó=

v~zÉbK==



= RP

T rrčování íÉéloí ohřáíČch maíÉráálů vÉ vádáíÉlnÝm séÉkíru 
 

g~k=jáž=bólo=n~ésáno=vČšÉI=í~ío=érácÉ=sí~ví=svůj=zákl~d=n~=rozšířÉní=bázÉ=d~í=éro=érocÉsní=

d~í~mánánÖI= íznK= sn~hu= o= určÉní= konkrÝíních= vsíuéů= ~= sáíu~cíI= z~= kíÉrČch= dochází= kÉ= zhoršÉnÝ=

ív~řáíÉlnosíá=ánÖoíůI=~=ío=íÉéloíu=ohřáíČch=m~íÉráálůI=v=íomío=éříé~dě=určov~nČch=oéíáckó=éomocí=

wÉbovČch= k~mÉrK= sČzn~m= sběru= vČrobních= d~í= ~= jÉho= náslÉdnÝ= zér~cováníI= ozn~čov~nÝ= j~ko=

a~í~mánánÖ=nÉbo==_fL_ussánÉss=áníÉláÖÉncÉ=jÉ=éoséán=n~éřK=v=xSQzK=

=

rrčování= íÉéloí= m~íÉráálů= vÉ= vádáíÉlnÝm= séÉkíru= jÉ= možnÝ= n~éřK= běžně= dosíuénČm=

éoměrovČm= éóromÉírÉmI= u= kíÉrÝho= jÉ= ~lÉ= éro= vóhodnocÉní= íÉéloíó= nÉzbóíná= obsluh~K= mro=

z~mČšlÉnou=~élák~cá=bólo=nuínÝ=n~vrhnouí=sósíÝmI=kíÉrČ=budÉ=íoío=érováděí=~uíom~íáckóK=

=

k~=obrK OUI OV= lzÉ=váděí=ukázkó=shodnÝho= objÉkíu=sním~nÝho= ánfr~čÉrvÉnČm=z~řízÉním=

EvlÉvoF=~=běžnČm=foío~é~ráíÉm=Evér~voFK=w=obrázku=jÉ=é~írnÝI=žÉ=vÉ=vádáíÉlnÝm=séÉkíru=jÉ=možnÝ=

měřáí=objÉkíó=od=c~=SMM °C do VRM °CK=

 

   
lbrK OTK fnfračervené séekírum xONzK  lbrK OUK sádáíelné séekírum xONzK 

 



= RQ

=

s=souč~snosíá=lzÉ=z=několák~=mÉíod=měřÉní=íÉéloíó=éoužíí=n~éřK=mÉíodu=sí~novÉní=íÉéloíó=

z=éočíí~čovÝ=~n~lČzó=zkoum~nÝho=m~íÉráálu=s=éomocí=wÉbovÝ=k~mÉró=~=nÉuronovÝ=sííěK=

qoío=řÉšÉní=jÉ=jÉdnou=z=možnosíí=určování=íÉéloí=ohřáíČch=m~íÉráálů=vÉ=vádáíÉlnÝm=séÉkíru=

~= jÉ= z~ložÉno= n~= éočíí~čovÝm= rozkl~du= od_= složÉk= sním~nÝho= obr~zu= ohřáíÝho= m~íÉráálu=

s=náslÉdnČm=éoužáíím=hodnoí=íěchío=složÉk=j~ko=vsíuéu=éro=učÉní=nÉuronovÝ=sííěK=

pním~nČ=obr~z= jÉ= rozložÉn=do= jÉdnoílávČch=složÉk= oIdI_= E~nÖláckČ=Ékváv~lÉní=k=b~rvám=

čÉrvÉnáI= zÉlÉná= ~= modráF= s=m~xámální= hodnoíou= ORR= u= k~ždÝ= složkóK= q~ío= hodnoí~= jÉ= dálÉ=

norm~lázován~I=nÉjběžnějá=do=áníÉrv~lu=EJNINF=rÉséK=EMINF=í~kI=~bó=bólo=možnÝ=íóío=~kíávně=éoužíí=

j~ko=vsíué=éro=nÉuronovou=síťK=qoíÝž= sÉ=érovádí=éro= rÉálnouJn~měřÉnou= íÉéloíu=učícího=vzoruK=

ldéověď= EéřÉdéovězÉná= íÉéloí~F= nÉuronovÝ= sííě= jÉ= zéěíně= „dÉnorm~lázován~“= í~kI= ~bó=

rÉérÉzÉníov~l~=rÉálnou=íÉéloíu=éro=éoužáíou=úlohuK=

mráce se dále zabČvá vČše uvedenČm éosíuéemK=

=

TKN lbÉcnÝ schÝma zaéojÉní 

=

s=íÝío=érácá=jÉ=dálÉ=rozÉbráno=éoužáíí=wÉbk~mÉró=jácrosofí iáfecam su-NMMMK=lbÉcně=lzÉ=

éoužíí=lábovolnou=wÉbk~mÉru=s=aárÉcíu=komé~íábálním=ovl~d~čÉmK=

=

=
 

lbrK OVK moužáíá webová kamera jácrosofí iáfecam su-NMMMK O kusyK 

 



= RR

k~= obrK PN= sÉ= vóobr~zÉno= schÝm~= z~éojÉní= ~= éráncáé= určování= íÉéloíó= z=vádáíÉlnÝho=

séÉkír~=Eurčování=íÉéloíó=v=rozs~hu=c~=SMMJNOMM=°CF=éro=éroÖr~m=„C~mcordÉr=~n~lózÉr“K=

=
lbrK PMK pchéma zaéojení éro érogram „Camcorder analyzer“KoIdIB značí složky obrazového 

vsíuéuI Akk neuronovou síťI „Akk íeméK forecasí“éředéověď neuronové sííěK 

=

TKN mrogram „CamcordÉr analyzÉr“ – analČza obrazu 

 

mroÖr~m=„Camcorder analyzer“I= kíÉrČ= ból= vóívořÉn=z~=účÉlÉm=zjášťování= íÉéloíó=br~mó=

vÉ=vádáíÉlnÝm=séÉkíruI=jÉ=z~ložÉn=n~=rozkl~du=obr~zu=sním~nÝho=běžnou=k~mÉrou=do=od_=složÉk=

~=určÉní=íÉéloíó=érobíhá=éomocí=nÉuronovÝ= sííě=n~učÉnÝ=z=íÉsíov~cích=d~í=~=náslÉdnÝm=ověřÉní=

funkčnosíáLn~učÉní=sííě=éóromÉírÉmK=

=

Přá řešení íohoío éroblému je nuíné vzíí v éoíaz a érovésí následujícíW 

=

J dáÖáí~láz~cá=obr~zu=

J určÉní=íÉéloíó=vób~vÉním=nÉuronovÝ=sííěK=

 

mrvní= vÉrzí= éroÖr~mu= éro= určování= íÉéloíó= ohřáíÝho= m~íÉráálu= jÉ= vÉrzÉ= éro= sámulíánní=

snímání=ohřáíČch= íělÉs=z~=éomocí=několák~=wÉbk~mÉr=v=oddělÉnČch=oknÉchK=h~ždá=k~mÉr~=má=

s~mosí~ínÝ=oknoI=vÉ=kíÉrÝm=érobíhá=snímání=obr~zuI=učÉní=~=náslÉdně=vób~vováníK=



= RS

=

eodnoíó= vsíuéních= ~= vČsíuéních= hodnoíI= ~= é~r~mÉíró= n~učÉnÝ= nÉuronovÝ= sííě= jsou=

ukládánó= do= souboruI= kíÉrČ= jÉ= éoužáí= éřá= oéěíovnÝm= séušíění= éroÖr~muK= ssíuéní= hodnoíó= jÉ=

možnÝ= měnáí= vóm~záním= buď= jÉdánÝ= vsíuéní= hodnoíó= nÉbo= cÉlÝho= souboru= d~íK= mo= j~kÝkoláv=

změně=jÉ=možnÝ=síť=znov~=n~učáí=n~=zákl~dě=novČch=rÉséK=~kíu~lázov~nČch=vsíuéních=d~íK=

=

k~=obrK PO jÉ=zobr~zÉno=loÖáckÝ=schÝm~=éoužáíÝ=nÉuronovÝ=sííěK=oI=dI=_=zn~čí=nÉuronó=

éro=jÉdnoílávÝ=složkó=vádáíÉlnÝho=svěíl~K=eNI=eO=zn~čí=nÉuronó=vÉ=skróíÝ=vrsívě=nÉuronovÝ=sííě=~=l=

zn~čí=vČsíué=nÉuronovÝ=sííěK==

=

=
lbrK PNK Toéologáe užáíé neuronové sííěK=

=



= RT

=
lbrK POK pt „Camcorder analyzer“K syužívá naučené kp éro éredákcá íeéloíK 

 

UčÉní= sííě= jÉ= nuínÝ= érováděí= n~= mísíě= éoužáíí= ~= ío= zÉjmÝn~= z=důvodu= svěíÉlnČch= ~=

oéíáckČch=éodmínÉkI=kíÉrÝ=bó=mohló=nÉÖ~íávně=ovlávnáí=určÉní=íÉéloíó=sósíÝmÉmK=

=

 
lbrK PPK Camcorder analyzer – vČsledek učení sííěK 

=



= RU

mro= fázá= n~učÉní= ~= vÉráfák~cÉ= funkčnosíá= vóívořÉnÝho= pt= jÉ= n~vržÉno= éoužáíí= běžnÝho=

přÉnosnÝho= ánfr~čÉrvÉnČ= bÉzdoíókovČ= íÉéloměrK=k~éřK= íóé= qMOT= xNUzI=kíÉrČ= má= měřící= rozs~hJ

RM°C=–=NSMM°C=éříé~dně=éoužíí=vÉsí~věnČ=íÉéloměr=ohřív~cí=éÉcÉ=iAC=ieQR==L=iAC=ieNS=xOVzK=

Přímo= do= řÉšÉní= jÉ= možnÝ= áníÉÖrov~í= dáÖáíální= bÉzdoíókovČ= íÉéloměrI= ovšÉm= z~= cÉnu= vóšších=

nákl~důK=

 

aálÉ=sÉ=zdÉ=vóskóíujÉ=éroblÝm=~uíom~íáckÝho=n~sí~vÉní=ÉxéozácÉ=~=vóvážÉní=bílÝ=b~rvóK=

qoío= lzÉ vóřÉšáí=v=éroÖr~mu=„C~mÉr~=conírol=é~nÉl“=I=jÉž= jÉ=součásíí=ovl~d~čÉ=k~mÉró=jp=suJ

NMMM= wÉbc~m= iáfÉC~mPKMKÉxÉ= xSOz= I= z~= éoužáíí= n~éřK= éroÖr~mu= bn~blÉ= buííon= vNKN=

Ej~xámh]m~álKruF”= I=kíÉrČ= jÉ= nuínČ= éro= možnosí= éoužáíí= všÉch= dosíuénČch=n~sí~vÉní= k~mÉró=

xSPzI=kdÉ=jÉ=možno=íoío=n~sí~váí=umožňujÉ=dÉ~kíávov~í=~uíom~íáckou=Éxéozácá=~=vóvážÉní=bílÝ=éro=

d~nou=wÉbk~mÉruK=

=

k~=obrK PR= jsou=zobr~zÉnó=možnosíá=n~sí~vÉní=k~mÉró=jp= suJNMMMI=včÉíně=éroÖr~mu=

„bn~blÉ=buííon=vNKN=Ej~xámh]m~álKruF”I=kíÉrČ=umožňujÉ=dÉí~ální=n~sí~vÉní=k~mÉróK=mro=éoužáíí=

k~mÉró=éro=měřÉní=jÉ=vóénuíá=funkcÉ=Auíom~íáckÝho=vóvážÉní=bílÝ=~=ÉxéozácÉK==



= RV

=
lbrK P4K jožnosíá nasíavení kamery jp su-NMMM a érogramu „bnable buííon vNKN“=

 

TKO mrogram „CamcordÉr analyzÉr“ – analČza obrazu éomocí dvou kamÉr 

 

aruhá= vÉrzÉ= éroÖr~mu= éro= určování= íÉéloíó= ohřáíÝho= m~íÉráálu= jÉ= vÉrzÉ=éro= sámulíánní=

snímání=ohřáíČch=íělÉs=z~=éomocí=několák~=wÉbk~mÉr=~vš~k=v=jÉdnom=okněK=s=jÉdnom=okně=jsou=

zobr~zÉnó=dvě=k~mÉró=~=v=íomío=okně=érobíhá=snímání=obr~zuI=učÉní=~=náslÉdně=vób~vováníK=

=

s=éříé~dě= snímání=ohřáíÝho= m~íÉráálu= ~=éoz~dí=má= íÉnío= zéůsob= učÉní= vóšší= schoénosí=

érÉdákcÉ=éřá=změně=éodmínÉk=měřÉníK=qoío=řÉšÉní=jÉ=éodmíněno=éÉčlávČm=učÉním=sííěK=

=



= SM

k~=obrK PS jÉ=zobr~zÉno= loÖáckÝ=schÝm~=éoužáíÝ=nÉuronovÝ=sííěK=oNI =dNI =_NI =oOI =dOI =_O=

zn~čí= nÉuronó= éro= jÉdnoílávÝ= složkó= vádáíÉlnÝho= svěíl~K= eNNI =eNOI =eNPI =eNQ= zn~čí= nÉuronó= v=NK=

skróíÝ=vrsívě=nÉuronovÝ=sííěI=eONI=eOO=zn~čí=nÉuronó=vÉ=OK=skróíÝ=vrsívě=nÉuronovÝ=sííě=~=l=zn~čí=

oéěí=vČsíué=nÉuronovÝ=sííěK==

=

=

=
lbrK PRK Toéologáe užáíé neuronové sííě - analČza obrazu éomocí dvou kamerK haždČ érvek 

z éředchozí vrsívy navazuje na každČ érvek vrsívy následujícíK=



= SN

=
lbrK PSK moužáíí dvou kamer éro snímání ohřáíého maíeráálu a „éozadí“ v mísínosíáK=

=

=
lbrK PTK oasír odéovědí neuronové sííě éřá snímání ohřáíého maíerááluK=



= SO

TKP mrogram „CamcordÉr analyzÉr“ – analČza obrazu – možnÝ modáfákacÉ 

=

a~lší=vÉrzÉ=éroÖr~mu=éro=určování=íÉéloíó=ohřáíÝho=m~íÉráálu=mohou=obs~hov~í=odlášnou 

sírukíuru neuronové=sííě=včÉíně=různého éočíu neuronů a skryíČch vrsíevK=q~kÝ=é~r~mÉíró=učÉní=

sííě=jÉ=možno=uér~váí=směrÉm=kÉ=séolÉhlávější=érÉdákcá=nÉuronovÝ=sííě=~=ío=n~=zákl~dě=

měřÉníLéokusů=érovÉdÉnČch=v=íÝío=érácáK=q~ío=érácÉ=sÉ=z~měřujÉ=éouzÉ=n~=vČšÉ=éoés~nÝ=éříé~dó=

éoužáíí=nÉuronovČch=síííK=

=

TK4 wákladní ověřÉní funkčnosíá érogramu 

=

mrvoíní= íÉsí= funkčnosíá= éroÖr~mu= ból= érovÉdÉn= z~= éomocá= souboru= foíoÖr~fáí= íělÉs~=

z~hřáíÝho=n~=íÉéloíu=od=c~=TRM=°C=do=URM=°CK=coíoÖr~fáÉ=jsou=éro=íÉsíov~cí=účÉló=snímánó=éomocí=

k~mÉró=z=iCa=monáíoru=EéřÉhlÉd=zobr~zÉnČch=íÉsíov~cích=měřÉní  váz éříloha NPKNMF=

=

sČslÉdkó= zákl~dního= ověřÉní= funkčnosíá= sÉ= jÉví= j~ko= uséokojávÝ= Eověřující= sí~novÉnou=

hóéoíÝzu= měřÉní= ohřáíČch= íělÉs= k~mÉró= ~= n~učÉnÝ= kkFK= w=íohoío= důvodu= jÉ= možnÝ= sÉ= dálÉ=

z~bČv~í=samoínČm ověřením v reálném érosíředí se vzorkem zahřáíČm na velmá vysokou íeéloíuK=

 

TKR lvěřÉní funkčnosíá na haíÉdřÉ ívářÉníI sŠB Tr lsíravaI za éoužáíí vybavÉní mánáJ

válcovací síolácÉ 

=

p~moínÝ= ověřÉní= funkčnosíá= éroÖr~mu= „C~mcordÉr= ~n~lózÉr“= éroběhlo= n~= „Úsí~vu=

modÉlování=~= řízÉní=ívářÉcích=érocÉsů“=sé~d~jícího=éod=h~íÉdru= ívářÉníI=sŠ_Jqr=lsír~v~=~= ío=

konkrÝíně=n~=ér~covášíá=mánáJválcov~cí=síolácÉ=„í~ndÉm“=xOVIPMzK=



= SP

moužáíČ určovací a éorovnávací éyromeírW 

· jánolí~LiAka= Cócloés= NRPA= což= jÉ= éřÉsnČ= éřÉnosnČ= éóromÉír= éro= měřÉní= íÉéloí=

v=rozs~hu=RMM=–=POMM=°C=s=dáÖáíálním=á=~n~loÖovČm=vČsíuéÉm=xOVz=

=

=
lbrK PUK myromeír jánolíaLiAka Cycloés NRPAK=

=

moužáíá íermokameraW 

· qÉrmovázní=k~mÉr~=cifo=qhÉrm~CAj=qPSM=

=
lbrK PVK Termovázní kamera cifo ThermaCAj TPSMK=

=



= SQ

moužáíá ohřívací éecW 

· ~íóéácká= éÉc=NPNPip=s= rÉÖuláíorÉm= CiAob= Q= ~= ochr~nnou= ~ímosfÝrou= EArFX= užáíÉčná=

éloch~=nísíějÉ=OMMxQMM=mmI=m~xK=íÉéloí~=NPMM=°CI=róchlosí=ohřÉvu=mánK=NR=°CLmán=xPMz=

=

=
lbrK 4MK Aíyéácká éec NPNPipK==

moužáíČ vzorekW 

· nÉrÉzováI=~usíÉnáíácká=ocÉlI=nÉm~ÖnÉíáckáK=

=

moužáíé osvěíleníW 

· běžnÝ=zářávkovÝ=svěílo=

· příímí=

=

=



= SR

lbrK 4NK lhřáíČ vzorek - éříklad - běžné zářávkové svěíloK=

=

 
lbrK 4OK lhřáíČ vzorek – éříklad – éříímíK=

 

lkolní íeéloía v érůběhu meřeníW 

· c~=OMJOR=°C=

=

modrobnosíá=o=jÉdnoílávČch=měřÉních=váz=kaéK UK=

 

TKRKN lsvěílÉní J BěžnÝ zářávkovÝ svěíloK 

=

s éříloze NPKNNK=jÉ=soubor=ohřáíÝho=vzorku=~=jÉho=éosíuénÝ=chl~dnuíí=í~kI=j~k=jÉj=sním~l~=

éoužáíá= k~mÉr~K=szorÉk=ból= z~hřáíČ= vždó=n~=c~=NOMM= °CK= moíÝ= vósí~vÉn= okolnímI=éokojovČmI=

éodmínkám=zéůsobující= jÉho= s~movolnÝ= chl~dnuííK= pnímání= bólo= érováděno= éo= c~= NM= sÉc= íznK=

éoklÉs=íÉéloíó=z=NNMO=°C=n~=TNR=°C=éroběhl=z~=c~=NRM=sÉc=EmřÉhlÉd=sním~nČch=vzorků=váz=příloha 

NPKNNFK=

=



= SS

TKRKO sČslÉdÉk učÉní a měřÉní éomocí érogramu „CamcordÉr analyzÉr“ 

=

kÉuronová= síť= ból~= n~učÉn~= zvolÉnČmá= obr~zovČmá= éodkl~dó= získ~nČmá= snímáním=

ohřáíÝho=vzorkuK=ldéovědá=kk=bóló=ověřovánó=užáíČm=éóromÉírÉmK=f=éřÉs=nízkČ=éočÉí=vsíuéních=

d~í=éro=učÉní=nÉuronovÝ=sííě=ból~=érokázán~=jÉdnozn~čná=funkčnosí=éoužáíÝho=zéůsobu=érÉdákcÉ=

íÉéloí=~=ío=v=rozmÉzí=c~=SRM °C – VOM °CK=

=

aíkó= zkušÉnosíÉm= z=měřÉní= bóló= do= éroÖr~mu= ámélÉmÉníovánó= j~k= jáž= vČšÉ= zmíněnÝ=

~uíom~íáckÝ=íÉsíování=odéovědí=kkI=í~k=Ör~f=odéovědá=kk=n~=vsíuéní=d~í~=učÉníK=

=

mo=doélnění=vsíuéních=d~í=éro=učÉní=nÉuronovÝ=sííě=sÉ=í~ío=éřÉsnosí=éodsí~íně=zvČšál~I=což=

bólo=ověřÉno=éomocí=~uíom~íáckÝho= íÉsíu=odéovědí=kkK=k~=obrK QQ= lzÉ= váděí= ~uíom~íáckČ= íÉsí=

éro= vsíuéní=d~í~= o= íÉéloíě= TQS= °CK= q~ío= íÉéloí~=nÉból~= éřá= učÉní=éoužáí~= ~= éřÉsío= ból~=určÉn~=

s=éřÉsnosíí=HJNM=°CK==

=

=
lbrK 4PK Teéloía vzorkuW TQS °CI zářávkové svěílo – odéověď TPU °CK slevoW lhřáíČ vzorekI 

rérosíředW aaía éro učení sííě a odéověď auíomaíáckého íesíuI séravoW ldéovědní maéa 

neuronové sííě na zadaná vsíuéní daíaK=

=



= ST

ldchólk~= měřÉníI= kíÉrá= sÉ= vóskóíujÉ= u= íÉéloí= n~d= c~= VMM= –= VRM= °C= vÉ= sí~nd~rdních=

=éodmínkách= osvěílÉníI= jÉ= dán~= éříláš= vÉlkČm= konír~síÉm= vzorku= ~= okolíI= éříé~dně= oéíáckČmá=

é~r~mÉíró=éoužáíÝ=sním~cí=k~mÉróK=

=

TKRKP lsvěílÉní J mříímíK 

=

káslÉdující= měřÉní= bólo= érovÉdÉno= z~= síÉjnČch= éodmínÉk= j~ko= měřÉní= éřÉdcházÉjící=

s=vČjámkou=osvěílÉníI=kíÉrÝ=bólo=v=íomío=éříé~dě=vČr~zně=uílumÉno= EmřÉhlÉd=sním~nČch=vzorků=

váz=příloha NPKNOFK=

==

=
lbrK 44K Teéloía vzorkuW UQU °CI éříímí – odéověď UTS °CK=

 

TKRK4 lsvěílÉní J wářávkovÝ svěílo a éříímí v uvÉdÉnÝm éořadí 

=

MěřÉní= jÉ= sóníÝzou= éřÉdcházÉjících= dvou= měřÉníI= kdó= sÉ= v=nÉuronová= síí= učí= n~= obě=

~líÉrn~íávó=áníÉnzáíó=osvěílÉní=okolí=ohřáíÝho=vzorkuK==

=



= SU

=
lbrK 4RK Teéloía vzorkuW UQN °CI zářávkové svěílo – odéověď URN °CK=

=

=
lbrK 4SK Teéloía vzorkuW UQU °CI éříímí – odéověď UVS °CK=

=

ldchólk~=měřÉní=v=éodmínkách=sÉ=šé~ínČm=osvěílÉním=EéříímíF=jÉ=dáno=jÉdn~k=éřílášnČm=

konír~síÉm=vzorku=~=okolíI ale éředevším nízkČm éočíem učících vzorůK=



= SV

U gÉdnoílávÝ měřÉní J rozéás 
=

= mro= ověřÉní= funkčnosíá= n~vrhov~nÝho= řÉšÉní= snímání= íÉéloíó= ohřáíČch= íělÉs= bólo=

érovÉdÉno=cÉlkÉm=S=měřÉníK=coíoÖr~fáÉ=měřícího=mísí~=jsou=z~ř~zÉnó=v=příloze NPKNK PřísírojÉ=~=

éodmínkó= érovÉdÉnČch= měřÉní= jsou= éoésánó= v= kaéK TKNKSK= mřá= všÉch= měřÉním= ból~= éoužáí~=

uv~žov~ná= wÉbová= k~mÉr~= jácrosofí= suJNMMM= s=náslÉdujícím= n~sí~vÉnímW=„ÉPO= rNJMP= bMJVU“=

EvázK=kaéK TKNKOI obrK QMFK= coíoÖr~fáÉ= všÉch= měřÉní= jÉ= možnÝ= n~jíí= v=příloze NPKOK – NPKNMK=mro=

všÉchn~=měřÉníI=kromě=měřÉní=jQI=bólo=éro=měřÉní= íÉéloíó=éoužáío=éóromÉíru=jánolí~LiAka=

Cócloés=NRPA=EvázK=kaéK TKNKSFK=

=

UKN pÉznam jÉdnoílávČch měřÉní=
=

Měření jNW 

· MěřÉní=íÉéloíóW=éóromÉír=

· lsvěílÉníW=zářávkovÝ=svěílo=

· pním~nÝ=éoz~díW=žádnÝ=

· močÉí=měřÉnČch=hodnoíW=T=–=nÉdosí~íÉčnČ=éočÉíI=éouzÉ=éro=íÉsíov~cí=účÉló=

=

Měření jOW 

· MěřÉní=íÉéloíóW=éóromÉír=

· lsvěílÉníW=zářávkovÝ=svěílo=

· pním~nÝ=éoz~díW=žádnÝ=

· močÉí=měřÉnČch=hodnoíW=NS==

=

Měření jPW 

· pnímání=v=áníÉrv~lu=c~=NMsÉc=

· MěřÉní=íÉéloíóW=éóromÉír=

· lsvěílÉníW=éříímí=

· pním~nÝ=éoz~díW=éříímí=

· močÉí=měřÉnČch=hodnoí=J=éříímíW=NP==



= TM

Měření jQW 

· pnímání=v=áníÉrv~lu=c~=RM=°C=

· MěřÉní=íÉéloíóW=íÉrmok~mÉr~=

· lsvěílÉníW=éříímí=~=zářávkovÝ=osvěílÉní=

· pním~nÝ=éoz~díW=éříímí=~=zářávkovÝ=osvěílÉní=

· močÉí=měřÉnČch=hodnoí=J=éříímíW=V==

· močÉí=měřÉnČch=hodnoí=–=zářávkovÝ=svěíloW=NU==

· močÉí=měřÉnČch=hodnoí=íÉrmok~mÉrou=J=éříímíW=V=

· močÉí=měřÉnČch=hodnoí=íÉrmok~mÉrou=–=zářávkovÝ=svěíloW=NU=

· modrobnČ=éoéás=zér~cování=sním~nČch=obr~zů=íÉrmok~mÉrou=Ek~éK=UKVKPKF=

=

Měření jRW 

· pnímání=v=áníÉrv~lu=c~=OR=°C=

· MěřÉní=íÉéloíóW=éóromÉír=

· lsvěílÉníW=éříímí=~=zářávkovÝ=osvěílÉní=

· pním~nÝ=éoz~díW=éříímí=~=zářávkovÝ=osvěílÉní=

· močÉí=měřÉnČch=hodnoí=J=éříímíW=NU==

· močÉí=měřÉnČch=hodnoí=–=zářávkovÝ=svěíloW=NS=

=

syhodnocení érovedenČch měření je érovedeno v následujících kaéáíoláchK 



= TN

UKO jěřÉní M1  
=

moéás= měřÉní= jN= ~= éodmínÉk= d~nÝho= měřÉní= jÉ= uvÉdÉn= v=kaéK TKNKS= ~= kaéK UKNK= qoío=

měřÉní=éroběhlo=j~ko=zkušÉbní=éro=z~vÉdÉní=sérávnÝho=éosíuéu=éro=získávání=éodkl~dů=éro=učÉní=

nÉuronovÝ=sííěK=qomuío=í~kÝ=odéovídá=nízkČ=éočÉí=měřÉníK=

=

fnformace k učení sííěW 

· Q=učící=vzoró=

· N=íÉsíov~cí=vzoró=TRM=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=zářávkovÝ=svěílo=

=

=
lbrK 4TK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=váz=příloha NPKVKNK=



= TO

UKP jěřÉní M2  

 
moéás=měřÉní=jO=~=éodmínÉk=d~nÝho=měřÉní=jÉ=uvÉdÉn=v=kaéK TKNKS=~=kaéK UKNK=mří=érůběhu=

íoho=měřÉní=bólo=získáno=NM=vsíuéních=vzorů=éro=učÉní=nÉuronovÝ=sííě=~=jÉdÉn=vzor=éro=ověřÉní=

n~učÉní=d~nÝ=kkK=

 
fnformace k učení sííěW 

· NM=učících=vzor=

· N=íÉsíov~cí=vzor=–=íÉéloí~=TRV=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=zářávkovÝ=svěílo=

=

=
lbrK 4UK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKOK=



= TP

8.4 Měření M3 a vláv opakování/čeínosíá učících vzorů=

 
moéás=měřÉní=jP=~=éodmínÉk=d~nÝho=měřÉní=jÉ=uvÉdÉn=v=kaéK TKNKS=~=kaéK UKNK=mří=érůběhu=

íoho=měřÉní=bólo=získáno=NM=vsíuéních=vzorů=éro=učÉní=nÉuronovÝ=sííě=~=jÉdÉn=vzor=éro=ověřÉní=

n~učÉní=d~nÝ=kkK=aálÉ=bólo=éro= íoío=měřÉní=rozér~cováno= íÝm~=vlávu=oé~kování=rÉséK=čÉínosíá=

učících=vzorůK=

=

UK4KN mrosířÉdí: éříímíI NM učících vzorů 

=

fnformace k učení sííěW 

· NM=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=J=íÉéloí~=TSN=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

=

=
lbrK 4VK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

 

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKPK=



= TQ

 

UK4KO mrosířÉdí: éříímíI PM íÉéloí éro učÉníI každá íÉéloía éoužáía Px 

=

fnformace k učení sííěW 

· PM=učících=vzorů=Ek~ždČ=vzor=éoužáí=PxF=

· Px=íÉsíov~cí=vzor=–=íÉéloí~=TSN=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~díK=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMMK=

· érosířÉdíW=éříímíK=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°CK=

 

 
lbrK RMK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

 

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKPK=



= TR

UK4KP morovnání vlávu oéakováníLčÉínosíá učících vzorů 

=

· mrosířÉdíW=éříímíI=NM=učících=vzorů=

 

Tesí naučení sííěW 

ORRXNPSXOMNXTSNXTSN=–=příímíI rozdíl M °CI íjK odchylka ca MB 

=

· mrosířÉdíW=éříímíI=PM=íÉéloí=éro=učÉníI=k~ždá=íÉéloí~=éoužáí~=Px=

 

Tesí naučení sííěW 

ORRXNPSXOMNXTSNXTSS=–=příímíI rozdíl R °CI íjK odchylka ca OISVBK=

ORRXNQMXOMTXTSNXTST=–=příímíI rozdíl S °CI íjK odchylka ca PIOPBK=

ORRXNPUXOMRXTSNXTSR=–=příímíI rozdíl P °CI íjK odchylka ca OINRBK 

 

modrobnÝ=zhodnocÉní=í~bulkó=váz=příloha NPKVKPK=

 

wávěr éorovnáníW učení neuronové sííě s vyšším éočíem učících vzorů neéřánáší éodsíaíné 

zleéšení éředéovědá neuronové sííěI avšak vyšší éočeí vsíuéních vzorů éřánáší veíší robusínosíI 

reséK menší náchylnosí k chybámI u odéovědí neuronové sííěK 

 

UKR jěřÉní M3 a vláv éočíu áíÉrací éřá učÉní nÉuronovÝ sííě 

 
moéás=měřÉní=jP=~=éodmínÉk=d~nÝho=měřÉní=jÉ=uvÉdÉn=v=kaéK TKNKS=~=kaéK UKNK=mří=érůběhu=

íoho=měřÉní=bólo=získáno=NM=vsíuéních=vzorů=éro=učÉní=nÉuronovÝ=sííě=~=jÉdÉn=vzor=éro=ověřÉní=

n~učÉní= d~nÝ= kkK= aálÉ= bólo= éro= íoío= měřÉní= rozér~cováno= íÝm~=vlávu= éočíu= áíÉr~cí= éřá= učÉní=

nÉuronovÝ=sííěK=



= TS

UKRKN mrosířÉdí: éříímíI éočÉí áíÉrací NMMM 

=

fnformace k učení sííěW=

· NM=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=–=íÉéloí~=TSN=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=MIMMUMUTPPVUNNMOTMR=

=

=
lbrK RNK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

 

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKQK=



= TT

UKRKO mrosířÉdí: éříímíI éočÉí áíÉrací NMMMM 

=

fnformace k učení sííěW 

· NM=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzorů=–=íÉéloí~=TSN=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=MIMMTUMMURUQSTUNTPN=

=

=
lbrK ROK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKQK=

 

UKRKP mrosířÉdí: éříímíI éočÉí áíÉrací ORMMM 

=

fnformace k učení sííěW 



= TU

· NM=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=–=íÉéloí~=TSN=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=ORMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=MIMMOTROQOMQVOQTMOS=

=

=
lbrK RPK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

==

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKQK=



= TV

UKRK4 mrosířÉdí: éříímíI éočÉí áíÉrací RMMMM 

=

fnformace k učení sííěW 

· NM=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=–=íÉéloí~=TSN=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=RMMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=MIMMMPSMPOTRVUNTPNTN=

=

=
lbrK R4K ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKQK=



= UM

UKRKR mrosířÉdí: éříímíI éočÉí áíÉrací NMMMMM 

=

fnformace k učení sííěW 

· NM=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=–=íÉéloí~=TSN=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMK=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=MIMMMNPVQRSQMOPVPVUVK=

=

=
lbrK RRK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKQK=



= UN

UKRKS mrosířÉdí: éříímíI éočÉí áíÉrací NMMMMMM 

=

fnformace k učení sííěW 

· NM=učících=íÉéloí=

· N=íÉsíov~cí=vzor=J=íÉéloí~=TSN=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=SITQSTNRPTNOSQNQbJR=

=

=
lbrK RSK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKQK=



= UO

UKRKT morovnání vlávu éočíu áíÉrací éřá učÉní nÉuronovÝ sííě 

=

· mrosířÉdíW=éříímíI=éočÉí=áíÉr~cí=NMMM=

=

Tesí naučení sííěW 

NSQXTOXNQPXTMQXTVV – éříímíI rozdíl VR °CI íjK odchylka ca RNIMUBK 

=

eodnocÉní=odéovědí=kkW=nedosíaíečné naučená síťK=

=

· mrosířÉdíW=éříímíI=éočÉí=áíÉr~cí=NMMMM=

=

qÉsí=n~učÉní=sííěW=

NSQXTOXNQPXTMQXUMN=–=éříímíI=rozdíl=VT=°CI=íjK=odchólk~=c~=ROINRBK=

=

eodnocÉní=odéovědí=kkW=nedosíaíečné naučená síťK=

=

· mrosířÉdíW=éříímíI=éočÉí=áíÉr~cí=ORMMM=

=

qÉsí=n~učÉní=sííěW=

NSQXTOXNQPXTMQXTSR=–=éříímíI=rozdíl=SN=°CI=íjK=odchólk~=c~=POIUMB==

=

eodnocÉní=odéovědí=kkW=nedosíaíečné naučená síťK=

=

· mrosíředíW éříímíI éočeí áíerací RMMMM 

=

qÉsí=n~učÉní=sííěW=

NSQXTOXNQPXTMQXTOV=–=éříímíI=rozdíl=OR=°CI=íjK=odchólk~=c~=NPIQQBK=

=

eodnocÉní=odéovědí=kkW=čásíÉčně=naučená síťK=

=



= UP

· mrosíředíW éříímíI éočeí áíerací NMMMMM 

=

qÉsí=n~učÉní=sííěW=

NSQXTOXNQPXTMQXTNP=–=éříímíI=rozdíl=V=°CI=íjK=odchólk~=c~=RIOPBK=

=

eodnocÉní=odéovědí=kkW=íÝměř=naučená síťK=

=

· mrosíředíW éříímíI éočeí áíerací NMMMMMM 

 

qÉsí=n~učÉní=sííěW=

NSQXTOXNQPXTMQXTMT=–=éříímíI=rozdíl=P=°CI=íjK=odchólk~=c~=NISNBK=

=

eodnocÉní=odéovědí=kkW=naučená síťK=

 

modrobnÝ=zhodnocÉní=v=í~bulkách=váz=příloha NPKVKQK=

 

wávěr éorovnáníW učení neuronové sííě je z éráncáéu záváslé na kvaláíě a éočíu učících vzorůK Tyío 

dva fakíory ovlávňují vČraznou měrou samoínČ éroces učeníI kdy na jejách „kvaláíě“ závásí éočeí 

áíerací nuínČch éro sérávné naučení neuronové sííěK s daném éříéadě je možno uvažovaí 

neuronovou síť za naučenou éo éroběhnuíí ca NMM MMM áíeracíK 



= UQ

UKS jěřÉní M3 a vláv éořadí učících vzorů na vybavování nÉuronovÝ sííě 

 
moéás= měřÉní= jP= ~= éodmínÉk= d~nÝho= měřÉní= jÉ= uvÉdÉn= v= k~éK= TKNKS= ~= k~éK= UKNK= mří=

érůběhu=íoho=měřÉní=bólo=získáno=NM=vsíuéních=vzorů=éro=učÉní=nÉuronovÝ=sííě=~=jÉdÉn=vzor=éro=

ověřÉní=n~učÉní=d~nÝ= kkK= aálÉ= bólo= éro= íoío= měřÉní= rozér~cováno= íÝm~= vlávu= éoř~dí=učících=

vzorů=n~=vób~vování=nÉuronovÝ=sííě=

=

UKSKN mrosířÉdí: éříímíI nÉlánÉární éořadí vsíuéuI éočÉí áíÉrací NMMMMM 

 

fnformace k učení sííěW 

· NM=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=J=íÉéloí~=TSN=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=MIMMMOVMQUQSPPOVSTOU=

=

=
lbrK RTK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=



= UR

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKRK=

 

UKSKO mrosířÉdí: éříímíI nÉlánÉární éořadí vsíuéuI éočÉí áíÉrací NMMMMMM 

=

fnformace k učení sííěW 

· NM=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=J=íÉéloí~=TSN=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=VIPQVSUVVPRPPQMPbJR=

=

=
lbrK RUK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKRK=



= US

UKSKP morovnání vlávu éořadí učících vzorů na vybavování nÉuronovÝ sííě 

=

· mrosířÉdíW=éříímíI=nÉlánÉární=éoř~dí=vsíuéuI=éočÉí=áíÉr~cí=NMMMMM=

 

qÉsí=n~učÉní=sííěW=

ORRXOPRXORRXUQUXURP==–=éříímíI=rozdíl=V=°CI=íjK=odchólk~=c~=OISVBK=

=

eodnocÉní=odéovědí=kkW=íÝměř=naučená síťK=

=

· mrosířÉdíW=éříímíI=nÉlánÉární=éoř~dí=vsíuéuI=éočÉí=áíÉr~cí=NMMMMMM=

 

Tesí naučení sííěW 

ORRXOPRXORRXUQUXURU=–=éříímíI=rozdíl=NM=°CI=íjK=odchólk~=c~=RIPUBK=

=

eodnocÉní=odéovědí=kkW=íÝměř=naučená síťK=

=

modrobnÝ=zhodnocÉní=v=í~bulkách=váz=příloha NPKVKRK=

 

wávěr éorovnáníW učení neuronové sííě je z éráncáéu záváslé na kvaláíě a éočíu učících vzorůK 

s daném éorovnání byla dále íesíována záváslosí na éořadí učících vzorůK  Tenío fakíor sám o 

sobě nezvyšuje éočeí áíerací nuínČch éro sérávné naučení neuronové sííěI ovšem snážuje éřesnosí 

odéovědí neuronové sííěI což je dáno relaíávním snížením éočíu učících vzorůI kíeré vsíuéují do 

érocesu učení kk v láneární řadeK Také v íomío éříéadě je možno uvažovaí neuronovou síť za 

naučenou éo éroběhnuíí ca NMMKMMM áíeracíK 



= UT

UKT jěřÉní M5 

 
moéás=měřÉní=jR=~=éodmínÉk=d~nÝho=měřÉní=jÉ=uvÉdÉn=v=kaéK TKNKS=~=kaéK UKNK=mří=érůběhu=

íoho=měřÉní=bólo=získáno=NO=vsíuéních=vzorů=éro=učÉní=nÉuronovÝ=sííě=~=jÉdÉn=vzor=éro=ověřÉní=

n~učÉní=d~nÝ=kkK=r=íohoío=měřÉní=bólo=rozér~cováno=íÝm~=vlávu=osvěílÉní=éřá=učÉní=nÉuronovÝ=

sííě=~=ío=j~k=bÉzI=í~k=sÉ=zvlášíním=vsíuéÉm=s=ánform~cí=o=osvěílÉní=měřícího=mísí~K=

=

UKTKN mrosířÉdí éříímí 

=

fnformace k učení sííěW 

· NO=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=J=íÉéloí~=TOR=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=TIPMRTTVPTTMOMPTbJT=

=

=
lbrK RVK rvažovanČ vzorek ohřáíého maíeráálu a okolní érosíředíK=

=



= UU

=
lbrK SMK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKSK 

 

UKTKO mrosířÉdí: zářávkovÝ osvěílÉní 

 

fnformace k učení sííěW 

· NO=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=J=íÉéloí~=TOR=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMMK=

· érosířÉdíW=éříímíK=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=RITSVPQSSTNRNPSPbJT=

 



= UV

 
lbrK SNK rvažovanČ vzorek ohřáíého maíeráálu a okolní érosíředíK 

=

=
lbrK SOK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKSK 



= VM

UKTKP mrosířÉdí: zářávkovÝ osvěílÉní a éříímíI učÉní bÉz éozadí 

 

fnformace k učení sííěW 

· OQ=učících=vzorů=

· O=íÉsíov~cí=vzoró=J=íÉéloí~=TOR=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=OIMMURVVOONUUNMNbJR=

 

  
lbrK SPK rvažované vzorky ohřáíého maíeráálu a okolní érosíředíK 

=

=
lbrK S4K ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=



= VN

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKSK 

 

UKTK4 mrosířÉdí: éříímíI učÉní s éozadím 

 

fnformace k učení sííěW 

· NO=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=J=íÉéloí~=TOR=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=s=éoz~dímK=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=RITSVPQSSTNRNPSPbJT=

 

 
lbrK SRK rvažovanČ vzorek ohřáíého maíeráálu a okolní érosíředí a éozadíK 

=



= VO

=
lbrK SSK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKTK 



= VP

UKTKR mrosířÉdí: zářávkovÝ osvěílÉníI učÉní s éozadím 

 

fnformace k učení sííěW 

· NO=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=J=íÉéloí~=TOR=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=s=éoz~dímK=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=zářávkovÝ=osvěílÉní=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=NIRUPQSQOVMUUURNbJR=

· =

 
lbrK STK rvažovanČ vzorek ohřáíého maíeráálu a okolní érosíředí a éozadíK 

=
lbrK SUK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKTK 



= VQ

 

UKTKS mrosířÉdí: éříímí a zářávkovÝ osvěílÉníI učÉní s éozadím 

=

fnformace k učení sííěW 

· OQ=učících=vzorů=

· O=íÉsíov~cí=vzoró=J=íÉéloí~=TOR=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=s=éoz~dím=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=zářávkovÝ=osvěílÉní=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=NIQMPTSQPOSUOPUUbJR=

 

 

 
lbrK SVK rvažované vzorky ohřáíého maíeráálu a okolní érosíředí a éozadíK 

=



= VR

=
lbrK TMK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKTK 



= VS

UKTKT provnání učÉní bÉz a sÉ svěíÉlnČm éozadím=

=

· Příímí=~=zářávkovÝ=svěílo=–=učÉní=bÉz=éoz~dí=

 

ONPXUVXNSPXTORXTOT=–=éříímíI=rozdíl=O=°CI íjK odchylka ca MIST BK=

ORRXNURXOMOXTORXTOR=–zářávkovÝ=svěíloI=rozdíl=M=°CI íjK odchylka ca M BK 

ORRXNUQXOMNXTORXTOU= –= zářávkovÝ= svěílo= H= éříímíI= rozdíl= P= °CI íjK odchylka ca 

NITN BK 

OMNXUNXNRQXTORXSTQ=–=zářávkovÝ=svěílo=H=éříímíI=rozdíl=RN=°CI íjK odchylka ca NTIMM BK 

=

· Příímí=~=zářávkovÝ=svěílo=–=učÉní=s=éoz~dím=

=

ONNXUSXNSRXSOXRNXQPXTORXTPM=–=příímíI rozdíl R °CI íjK odchylka ca NIST BK=

ORRXNUQXOMNXORRXRONXOPOXTORXTPM=–=zářávkové svěíloI rozdíl R °CI íjK odchylka ca NIST BK 

ORRXNUQXOMNXORRXOQSXOPVXTORXTNV=–=zářávkovÝ=svěílo=H=éříímíI=rozdíl=S= °CI íjK odchylka 

ca OIMM BK 

OMNXUUXNRSXRUXRMXSNXTORXTPP= –= zářávkovÝ= svěílo= H= éříímíI= rozdíl= U= °CI íjK odchylka ca 

OISTBK 

=

modrobnÝ=zhodnocÉní=v=í~bulkách=váz=příloha NPKVKTK=

 

Učení neuronové sííě se svěíelnČm éozadím éřánáší velké zéřesnění éředéovědí neuronové sííě 

éro obě svěíelná érosíředíK 



= VT

UKU jěřÉní M5 a vláv éočíu učících vzorů 
=

moéás=měřÉní=jR=~=éodmínÉk=d~nÝho=měřÉní=jÉ=uvÉdÉn=v=kaéK TKNKS=~=kaéK UKNK=mří=érůběhu=

íoho=měřÉní=bólo=získáno=NO=vsíuéních=vzorů=éro=učÉní=nÉuronovÝ=sííě=~=jÉdÉn=vzor=éro=ověřÉní=

n~učÉní=d~nÝ=kkK=r=íohoío=měřÉní=bólo=rozér~cováno=íÝm~=vlávu=éočíu=učících=vzorů=éřá=učÉní=

nÉuronovÝ=sííě=~=ío=z=hlÉdásk~=vláv=éočíu=vzorů=n~=vČkon=odéovědá=n~učÉnÝ=kkK=

=

UKUKN mrosířÉdí: éříímí 

=

fnformace k učení sííěW 

· NO=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=J=íÉéloí~=TOR=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~díK=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=TIPMRTTVPTTMOMPTbJT=

=

=
lbrK TNK rvažovanČ vzorek ohřáíého maíeráálu a okolní érosíředíK=

=



= VU

=
lbrK TOK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKUK 

UKUKO mrosířÉdí: éříímíI PS učících vzorů H P íÉsíovací 

 

fnformace k učení sííěW 

· PS=učících=vzorů=

· P=íÉsíov~cí=vzoró=J=íÉéloí~=TOR=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=OIQUSTOVMQQVMPTTbJV=

=



= VV

lbrK TPK rvažovanČ vzorek ohřáíého maíeráálu a okolní érosíředíK 

 

=
lbrK T4K ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKUK 

 



= NMM=

UKUKP mrosířÉdí: zářávkovÝ svěíloI NO učících vzorů H N íÉsíovací vzor 

 

fnformace k učení sííěW 

· NO=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=J=íÉéloí~=TOR=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~díK=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=zářávkovÝ=svěílo=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=RITSVPQSSTNRNPSPbJT=

 

 
lbrK TRK rvažovanČ vzorek ohřáíého maíeráálu a okolní érosíředíK=

 

=



= NMN=

lbrK TSK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

 

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKUK 

UKUK4 mrosířÉdí: zářávkovÝ svěíloI PS učících vzorů H P íÉsíovací vzory 

=

fnformace k učení sííěW 

· PS=učících=vzorů=

· P=íÉsíov~cí=vzoró=J=íÉéloí~=TOR=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=zářávkovÝ=svěílo=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=QITVTPSQSNTRPSNPbJS=

=

 
lbrK TTK rvažovanČ vzorek ohřáíého maíeráálu a okolní érosíředíK=

 



= NMO=

=
lbrK TUK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKUK 



= NMP=

UKUKR morovnání vlávu éočíu učících vzorů 
=

mrosířÉdíW=éříímíI=NO=učících=vzorů=H=N=íÉsíov~cí=vzor=

=

Tesí naučení sííěW 

ONPXUVXNSPXTORXTOT=–=éříímíI=rozdíl=O=°CI=íjK=odchólk~=c~=MIST=BK 

eodnocÉní=odéovědí=kkW=příláš éřesná odéověďI celková odchylka naučení sííě ca NINRBK=

mrosířÉdíW=éříímíI=PS=učících=vzorů=H=P=íÉsíov~cí=vzoró=

=

NVRXUMXNQVXTORXTNV=–=éříímíI=rozdíl=Q=°CI=íjK=odchólk~=c~=OIM=BK=

OMRXUTXNRNXTORXTOT=–=éříímíI=rozdíl=O=°CI=íjK=odchólk~=c~=MIST=BK=

OMVXURXNSNXTORXTOQ=–=éříímíI=rozdíl=N=°CI=íjK=odchólk~=c~=MIPP=BK=

=

eodnocÉní=odéovědí=kkW=přesná odéověďI celková odchylka naučení sííě ca N BK=

=

mrosířÉdíW=éříímíI=zářávkovÝ=svěíloI=NO=učících=vzorů=H=N=íÉsíov~cí=vzor==

=

Tesí naučení sííěW 

ORRXNURXOMOXTORXTOR –=zářávkovÝ=svěíloI=rozdíl=M=°CI=íjK=odchólk~=c~=M=BK==

=

eodnocÉní=odéovědí=kkW=příláš éřesná odéověďI celková odchylka naučení sííě ca N BK=

=

mrosířÉdíW=éříímíI=zářávkovÝ=svěíloI=PS=učících=vzorů=H=P=íÉsíov~cí=vzoró=

=

Tesí naučení sííěW 

ORRXNUNXOMTXTORXTOQ=–=zářávkovÝ=svěíloI=rozdíl=N=°CI=íjK=odchólk~=c~=MIPP=BK==

ORRXNUQXOMNXTORXTOS=–=zářávkovÝ=svěíloI=rozdíl=N=°CI=íjK=odchólk~=c~=MIPP=BK==

ORRXNUNXNVUXTORXTNU=–=zářávkovÝ=svěíloI=rozdíl=T=°CI=íjK=odchólk~=c~=OIPP=BK==

=

eodnocÉní=odéovědí=kkW=přesná odéověďI celková odchylka naučení sííě ca NINBK=

 



= NMQ=

modrobnÝ=zhodnocÉní=v=í~bulkách=váz=příloha NPKVKUK=

 

wávěr éorovnáníW učení neuronové sííě s vyšším éočíem učících vzorů neéřánáší éodsíaíné 

zleéšení éředéovědá neuronové sííěI avšak vyšší éočeí vsíuéních vzorů éřánáší veíší robusínosí 

odéovědíI reséK menší náchylnosí k chybámI u odéovědí neuronové sííěK 

 

UKV jěřÉní M4  
=

moéás=měřÉní=jQ=~=éodmínÉk=d~nÝho=měřÉní=jÉ=uvÉdÉn=v=kaéK TKNKS=~=kaéK UKNK=mří=érůběhu=íoho=

měřÉní=bólo=získáno=S=rÉséK=NP=vsíuéních=vzorů=éro=učÉní=nÉuronovÝ=sííě=~=jÉdÉn=vzor=éro=ověřÉní=

n~učÉní=d~nÝ=kkK=r=íohoío=měřÉní=bólo=rozér~cováno=íÝm~=éorovnání=vČsíuéů=íÉrmok~mÉró==~=

n~učÉnÝ=kk=n~=zákl~dě=v=síuéů=z=k~mÉróK==

=

UKVKN provnání: íÉrmokamÉra vsK wÉbkamÉra a kk=

 

mro= zéěínou= ~n~lČzu= érovÉdÉnČch= měřÉní= éomocí= íÉrmok~mÉró= „cifo= qPSM“= s=

objÉkíávÉm= „cliNU“I= ból= éoužáí= pt= „cifo= nuáckoÉéorí= pmN“K= qÉnío= éroÖr~m= umožňujÉ=

dod~íÉčnÝ= sí~novÉní= íÉéloíó=éo=cÉlÝ= élošÉ=obr~zu=získ~nÝho= měřÉnímK=mřÉsnČ=názÉv=éoužáíÝho=

éroÖr~mu=jÉ=„cifo=nuáckoÉéorí=NKO=pmN=EvK=NKMKNKOMSF“K=qÉnío=jÉ=dosíuénČ=n~=www=váz=xSSzK=

 



= NMR=

 
lbrK TVK cifo nuáckoeéorí pmNK wobrazení obrazu ohřáíého maíeráálu ve „falešnČch“ 

barváchK=



= NMS=

UKVKO mrosířÉdí: éříímí – NP učících vzorů a N íÉsíovací vzor 

=

fnformace k učení sííěW 

· NP=učících=vzorů=

· N=íÉsíov~cí=vzor=J=íÉéloí~=TOV=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=éříímíK=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=VISUPMMNRRPSPVTTbJR=

=

homÉníářW=kezanedbaíelná chyba éřá vČběru bodu éro získání odéovědí sííěI éouze NP učících 

bodůK=

=

=

=
lbrK UMK rvažovanČ vzorek ohřáíého maíeráálu a okolní érosíředíK 

=



= NMT=

=
lbrK UNK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKNMK 

=

ldéovědá sííě éro R zvolenČch bodůW 

=

· wvolÉnČ=bodW=TOUIV=°C=

=

=

=
=

=

lbrK UOK rvažovanČ vzorek ohřáíého 

maíeráálu a okolní érosíředí – falešné barvy 

– snímáno íermokamerou 

lbrK UPK ldéověď kk v érogramu 

„Camcorder analyzer“ 

=

=



= NMU=

· wvolÉnČ=bodW=STNIQ=°CW=

=

=

=
=

=

lbrK U4K rvažovanČ vzorek ohřáíého 

maíeráálu a okolní érosíředí – falešné barvy 

– snímáno íermokamerou 

lbrK URK ldéověď kk v érogramu 

„Camcorder analyzer“ 

=

=

· wvolÉnČ=bodW=SRQIN=°C=

=

=

=

=

lbrK USK rvažovanČ vzorek ohřáíého 

maíeráálu a okolní érosíředí – falešné barvy 

– snímáno íermokamerou 

lbrK UTK ldéověď kk v érogramu 

„Camcorder analyzer“ 

=

=

· wvolÉnČ=bodW=STNIV=°C=

=

=

=

=

lbrK UUK rvažovanČ vzorek ohřáíého 

maíeráálu a okolní érosíředí – falešné barvy 

– snímáno íermokamerou 

lbrK UVK ldéověď kk v érogramu 

„Camcorder analyzer“ 

=

=



= NMV=

· wvolÉnČ=bodW=TMUIS=°C=

=

=

=

=

lbrK VMK rvažovanČ vzorek ohřáíého 

maíeráálu a okolní érosíředí – falešné barvy 

– snímáno íermokamerou 

lbrK VNK ldéověď kk v érogramu 

„Camcorder analyzer“ 

=

=

UKVKP mrosířÉdí: éříímí – PV učících vzorů a P íÉsíovací vzory 

 

fnformace k učení sííěW 

· PV=učících=vzorů=

· P=íÉsíov~cí=vzoró=J=íÉéloí~=TOV=°C=éro=ověřÉní=n~učÉní=

· učÉní=bÉz=éoz~dí=

· éočÉí=áíÉr~cíW=NMMMMMM=

· érosířÉdíW=éříímí=

· éoužáíČ=rozs~h=n~měřÉnČch=íÉéloíW=SMM=°C=–=VMM=°C=

· cÉlková=chób~=učÉní=sííě= b Z=UINMUSVVQUVSPVRRbJT=

=

homÉníářW=k~ždá=íÉéloí~=éoužáí~=PxK=pnaha o zvČšení éřesnosíá odéovědí oéroíá éředchozímu 

učení sííěK=

K=



= NNM=

 
lbrK VOK rvažovanČ vzorek ohřáíého maíeráálu a okolní érosíředíK 

 

=
lbrK VPK ldéovědní graf naučené neuronové sííě éro učící a íesíovací vzoryK=

=

ssíuéó=~=odéovědá=kk=éro=uv~žov~nČ=éříé~d=v=í~bulcÉ=váz=příloha NPKVKNMK 

 



= NNN=

ldéovědá sííě éro R zvolenČch bodůW 

 

· wvolÉnČ=bodW=TOUIV=°C=

 

=

=
=

=

lbrK V4K rvažovanČ vzorek ohřáíého 

maíeráálu a okolní érosíředí – falešné barvy 

– snímáno íermokamerou 

lbrK VRK ldéověď kk v érogramu 

„Camcorder analyzer“ 

=

 

· wvolÉnČ=bodW=STNIQ=°C=

=

=

=
=

=

lbrK VSK rvažovanČ vzorek ohřáíého 

maíeráálu a okolní érosíředí – falešné barvy 

– snímáno íermokamerou 

lbrK VTK ldéověď kk v érogramu 

„Camcorder analyzer“ 

=

=



= NNO=

· wvolÉnČ=bodW=SRQIN=°C=

=

=

=

=

lbrK VUK rvažovanČ vzorek ohřáíého 

maíeráálu a okolní érosíředí – falešné barvy 

– snímáno íermokamerou 

lbrK VVK ldéověď kk v érogramu 

„Camcorder analyzer“ 

=

=

· wvolÉnČ=bodW=STNIV=°C=

=

=

=
=

=

lbrK NMMK rvažovanČ vzorek ohřáíého 

maíeráálu a okolní érosíředí – falešné barvy 

– snímáno íermokamerou 

lbrK NMNK ldéověď kk v érogramu 

„Camcorder analyzer“ 

=

=

· wvolÉnČ=bodW=TMUIS=°C=

=

=

=
=

=

lbrK NMOK rvažovanČ vzorek ohřáíého 

maíeráálu a okolní érosíředí – falešné barvy 

– snímáno íermokamerou 

lbrK NMPK ldéověď kk v érogramu 

„Camcorder analyzer“ 

=

=



= NNP=

UKVKQ=sČslÉdÉk=srovnání=íÉrmok~mÉr~=vsK=wÉbk~mÉr~=s=kk==

 

mrosíředíW éříímí – NP učících vzorů a N íesíovací vzor 

 

Tesí naučení sííěW 

ORRXNQMXOMRXTOVXTOM=–=příímíI rozdíl V °CI íjK odchylka ca RIPSBK=

 

ldéovědá sííě éro R zvolenČch bodůW 

ORRXNPVXONOXTOVXTNR=–=příímíI rozdíl NQ °CI íjK odchylka ca UIPP BK=

OMRXVUXNSQXSTNXSTU=–=příímíI rozdíl T °CI íjK odchylka ca QINT BK=

OMVXURXNRTXSRQXSSQ=–=příímíI rozdíl NM °CI íjK odchylka ca RIVR BK=

ORRXNNMXNUVXSTOXSUS=–=příímíI rozdíl NQ °CI íjK odchylka ca UIPP BK=

ORRXNOTXNVTXTMVXTMS=–=příímíI rozdíl P °CI íjK odchylka ca NITV BK=

=

mrosíředíW éříímí – PV učících vzorů a P íesíovací vzory 

=

Tesí naučení sííěW 

ORRXNQOXONRXTOVXTOP=–=příímíI rozdíl S °CI íjK odchylka ca PIRT BK=

ORRXNPVXONOXTOVXTON=–=příímíI rozdíl U °CI íjK odchylka ca QITS BK=

ORRXNPVXONOXTOVXTON=–=příímíI rozdíl U °CI íjK odchylka ca QITS BK=

=

ldéovědá sííě éro R zvolenČch bodůW 

ORRXNQOXONRXTOVXTOP=–=příímíI rozdíl S °CI íjK odchylka ca PIRT BK=

NVUXUVXNSSXSTNXSTQ=–=příímíI rozdíl P °CI íjK odchylka ca NITV BK=

NURXSUXNPOXSRQXSSN=–=příímíI rozdíl T °CI íjK odchylka ca QINT BK=

ORRXNNOXNVNXSTOXSVR=–=příímíI rozdíl OO °CI íjK odchylka ca NPISV BK=

ORRXNOTXNVTXTMVXTNP=–=příímíI rozdíl Q °CI íjK odchylka ca OIPU BK=

 

=



= NNQ=

wávěr éorovnáníW= vybavování „sérávně“ naučené neuronové sííě je éo srovnání s 

íermogramemI éořízenČm íermokamerouI možno označáí jako íéměř zasíuéáíelné s měřením 

íermokameryK mro sérávnou funkcá vybavování kk je ovšem nuínČ dosíaíečnČ éočeí učících bodůI 

jejách éočeí má éřímČ a nejvěíší vláv na éožadované naučení neuronové sííěK=



= NNR=

UKNM CÉlkovÝ zhodnocÉní érovÉdÉnČch íÉsíů 
=

CÉlkovÝ=hodnocÉní=érovÉdÉnČch= íÉsíů= sÉ= sÉsíává=zÉ= souéásu= závěru= jÉdnoílávČch= íÉsíů=~=

jÉjách=éorovnávání=n~=oéakováníLčeínosíá učících vzorůI vlávu éočíu áíerací éřá učení neuronové 

sííěI vlávu éořadí učících vzorů na vybavování neuronové sííěI učení bez a se svěíelnČm éozadímI 

vlávu éočíu učících vzorů a konečně srovnání íermokamera vsK web kamera s kkK 

  

jP morovnání vlávu oéakováníLčeínosíá učících vzorů 

 

wávěr=éorovnáníW=učÉní=nÉuronovÝ=sííě=s=vóšším=éočíÉm=učících=vzorů=nÉéřánáší=éodsí~ínÝ=

zlÉéšÉní=éřÉdéovědá=nÉuronovÝ=sííěI= ~vš~k=vóšší=éočÉí= vsíuéních= vzorů=éřánáší=vÉíší= robusínosí=

odéovědíI=rÉséK=mÉnší=náchólnosí=k=chóbám=u=odéovědí=nÉuronovÝ=sííěK=

 

· mrosířÉdíW=éříímíI=bÉz=éoz~díI=NM=učících=vzorů=H=N=íÉsíov~cí=vzor=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BNQIO=s =

· mrosířÉdíW=éříímíI=bÉz=éoz~díI=PM=učících=vzorů=H=P=íÉsíov~cí=vzoró=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BTVIN=s =

=

jP morovnání vlávu éočíu áíerací éřá učení neuronové sííě 

=

wávěr= éorovnáníW= učÉní=nÉuronovÝ= sííě= jÉ= z= éráncáéu= záváslÝ= n~= kv~láíě= s= éočíu= učících=

vzorůK=qóío=dv~=f~kíoró=ovlávňují=vČr~znou=měrou=s~moínČ=érocÉs=učÉníI=kdó=n~=jÉjách=„kv~láíě“=

závásí= éočÉí= áíÉr~cí= nuínČch= éro= sérávnÝ= n~učÉní= nÉuronovÝ= sííěK= s= d~nÝm= éříé~dě= jÉ= možno=

uv~žov~í=nÉuronovou=síť=z~=n~učÉnou=éo=éroběhnuíí=c~=NMMMMM=áíÉr~cíK=

 

· mrosířÉdíW=éříímíI=bÉz=éoz~díI=NM=učících=vzorů=H=N=íÉsíov~cí=vzor=



= NNS=

· močÉí=áíÉr~cí=NMMM=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BSMINR=s =

· močÉí=áíÉr~cí=NMMMM=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BQMINR=s =

· močÉí=áíÉr~cí=ORMMM=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BRMINM=s =

· močÉí=áíÉr~cí=RMMMM=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BOVIQ=s =

· močÉí=áíÉr~cí=NMMMMM=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BQPIO=s =

· močÉí=áíÉr~cí=NMMMMMM=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BVUIN=s =

 

jP morovnání vlávu éořadí učících vzorů na vybavování neuronové sííě 

=

wávěr= éorovnáníW=učÉní= nÉuronovÝ= sííě= jÉ= z= éráncáéu= záváslÝ= n~= kv~láíě= ~= éočíu= učících=

vzorůK=s=d~nÝm=éorovnání=ból~=dálÉ= íÉsíován~=záváslosí=n~=éoř~dí=učících=vzorůK= =qÉnío= f~kíor=

sám=o=sobě=nÉzvóšujÉ=éočÉí=áíÉr~cí=nuínČch=éro=sérávnÝ=n~učÉní=nÉuronovÝ=sííěI=ovšÉm=snážujÉ=

přÉsnosí= odéovědí= nÉuronovÝ= sííěI= což= jÉ= dáno= rÉl~íávním= snížÉním= éočíu= učících= vzorůI= kíÉrÝ=

vsíuéují= do= érocÉsu= učÉní= kk= v= lánÉární= ř~děK= q~kÝ= v= íomío= éříé~dě= jÉ= možno= uv~žov~í=

nÉuronovou=síť=z~=n~učÉnou=éo=éroběhnuíí=c~=NMM=MMM=áíÉr~cíK=

 

· mrosířÉdíW= éříímíI= bÉz= éoz~díI= NM= učících= vzorů= H= N= íÉsíov~cí= vzorI= nÉlánÉární=

éoř~dí=vsíuéuI=éočÉí=áíÉr~cí=NMMMMM=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BSTIP=s =

=

· mrosířÉdíW= éříímíI= bÉz= éoz~díI= NM= učících= vzorů= H= N= íÉsíov~cí= vzorI= nÉlánÉární=

éoř~dí=vsíuéuI=éočÉí=áíÉr~cí=NMMMMMM=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BNSIO=s =



= NNT=

jR provnání učení bez a se svěíelnČm éozadím 

=

UčÉní= nÉuronovÝ= sííě= sÉ= svěíÉlnČm= éoz~dím= éřánáší= vÉlkÝ= zéřÉsnění= éřÉdéovědí=

nÉuronovÝ=sííě=éro=obě=svěíÉlná=érosířÉdíK=

=

· mrosířÉdíW=éříímíI=bÉz=éoz~díI=NO=učících=vzorů=H=N=íÉsíov~cí=vzor=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BRVIN=s =

· mrosířÉdíW=zářávkovÝ=osvěílÉníI=bÉz=éoz~díI=I=NO=učících=vzorů=H=N=íÉsíov~cí=vzor=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BSSIO=s =

· mrosířÉdíW=éříímí=H=zářávkovÝ=osvěílÉníI=bÉz=éoz~díI=OQ=učících=vzorů=H=O=íÉsíov~cí=

vzoró=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BMTIS=s =

=

· mrosířÉdíW=éříímíI=s=éoz~dímI=NO=učících=vzorů=H=N=íÉsíov~cí=vzor=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BQPIN=s =

· mrosířÉdíW=zářávkovÝ=osvěílÉníI=s=éoz~dímI=NO=učících=vzorů=H=N=íÉsíov~cí=vzor=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BQTIO=s =

· mrosířÉdíW=zářávkovÝ=osvěílÉní=H=éříímíI=s=éoz~dímI=OQ=učících=vzorů=H=O=íÉsíov~cí=

vzoró=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BSSIO=s =

=

jR morovnání vlávu éočíu učících vzorů 

=

wávěr=éorovnáníW=učÉní=nÉuronovÝ=sííě=s=vóšším=éočíÉm=učících=vzorů=nÉéřánáší=éodsí~ínÝ=

zlÉéšÉní=éřÉdéovědá=nÉuronovÝ=sííěI= ~vš~k=vóšší=éočÉí= vsíuéních= vzorů=éřánáší=vÉíší= robusínosí=

odéovědíI=rÉséK=mÉnší=náchólnosí=k=chóbámI=u=odéovědí=nÉuronovÝ=sííěK=

=



= NNU=

· mrosířÉdíW=éříímíI=bÉz=éoz~díI=NO=učících=vzorů=H=N=íÉsíov~cí=vzor=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BRVIN=s =

· mrosířÉdíW=éříímíI=bÉz=éoz~díI=PS=učících=vzorů=H=P=íÉsíov~cí=vzoró=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BSRIN=s =

=

· mrosířÉdíW=zářávkovÝ=svěíloI=bÉz=éoz~díI=NO=učících=vzorů=H=N=íÉsíov~cí=vzor=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BSSIO=s =

· mrosířÉdíW=zářávkovÝ=svěíloI=bÉz=éoz~díI=PS=učících=vzorů=H=P=íÉsíov~cí=vzoró=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BTSIO=s =

=

jQ sČsledek srovnání íermokamera vsK webkamera s kk 

=

sób~vování=„sérávně“=n~učÉnÝ=nÉuronovÝ=sííě=jÉ=éo=srovnání=s=íÉrmoÖr~mÉmI=éořízÉnČm=

íÉrmok~mÉrouI= možno= ozn~čáí= j~ko= íÝměř= z~síuéáíÉlnÝ= s=měřÉním= íÉrmok~mÉróK= mro= sérávnou=

funkcá=vób~vování=kk=jÉ=ovšÉm=nuínČ=dosí~íÉčnČ=éočÉí=učících=bodůI=jÉjáchž=éočÉí=má=éřímČ=~=

nÉjvěíší=vláv=n~=éož~dov~nÝ=n~učÉní=nÉuronovÝ=sííěK=

=

o mrosířÉdíW=éříímíI=bÉz=éoz~díI=NP=učících=vzorů=H=N=íÉsíov~cí=vzor=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BTVIO=s =

o káhodně=vóbr~nÝ=íÉsíov~nÝ=vzoró=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BPMIN=s =

=

o mrosířÉdíW=éříímíI=bÉz=éoz~díI=PS=učících=vzorů=H=P=íÉsíov~cí=vzoró=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BRTIP=s =

o káhodně=vóbr~nÝ=íÉsíov~nÝ=vzoró=

o pířÉdní=kv~dr~íácká=odchólk~= BOSIO=s =

 

=



= NNV=

w éohledu řešení dané éroblemaíáky je možné zhodnoíáí érovedené měření a íesíování jako 

úséěšné s doéoručením éro nasazení vyívořeného řešení do érovozního érosíředí uvažovaného 

meíalurgáckého érovozuK pamozřejmě íoío řešení se dále nabízí jako unáverzální řešení éro další 

érůmyslové aélákaceK 

 

UKNN pouhrnná  analČza vsíuéních a vČsíuéních daí 
=

s=rámcá= cÉlkovÝho= zhodnocÉní= érovÉdÉnČch= měřÉní= ból~= érovÉdÉn~= souhrnná= = ~n~lČz~=

vsíuéních=~=vČsíuéních=d~íK=q~ío=~n~lČz~=sÉ=n~chází=v=příloze NPKVK=

s= uvÉdÉnÝ= éřílozÉ= u= k~ždÝho= měřÉní= uvÉdÉn~= érocÉníuální= odchólk~= Eozn~čÉná= j~ko= =

„aáffÉrÉncÉ“F=zn~čící=rozdíló=mÉzá=odéověďmá=kk=~=rÉálnČmá=měřÉnČmá=íÉéloí~má=~=jÉ=ozn~čÉn~=

éočííán~==dlÉ=vzorcÉW=

=
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= NOM=

VK syužáíí v íÉchnáckÝ éraxá a vÉ vČucÉ=
 

gÉdním= z=cílů= íÝío= dásÉrí~ční= érácÉ= bólo= vóužáíí= éozn~íků= éřá= řÉšÉní= d~nÝ= éroblÉm~íákó=

v=íÉchnáckÝ=ér~xá=~=vÉ=vČucÉK=

=

s=rámcá=íÉchnáckÝ=ér~xÉ=jÉ=možnÝ=uv~žov~í=o=cÉlÝ=ř~dě=uél~ínění=n~éřK=sÉ=můžÉ=jÉdn~í=o=

náslÉdující=~élák~cÉW=

=

· slÉdování=rozložÉní=íÉéloí=éovrchu=m~íÉráálu=n~éřK=éřá=válcováníI=koníáláííI=í~žÉníI=lásování=

s=možnosíí=éříé~dnČch=korÉkcí=é~r~mÉírů řízÉní=d~nÝho=érocÉsuK=

· užáíí=vóívořÉnÝho=řÉšÉní=jÉ=možnÝ=n~éřK=á=í~mI=kdÉ=é~r~mÉíró=íÉchnoloÖáÉ=ovlávňujÉ=ířÉb~=

b~rv~=slÉdov~nÝho=objÉkíu=nÉbo=dálÉ=z~k~lÉníI=čárosíI=érůhlÉdnosí=~éodK=

· obÉcně= jÉ=uv~žováno=vóužáíí=v=ér~xá=éro=slÉdování= rÉÖulov~nÝ=vÉláčánó=~=éro=éříé~dnou=

korÉkcá=v=rámcá=řídícího=obvoduI=kdÉ=můžÉ=uv~žov~nÝ=řÉšÉní=ovlávňov~í=hodnoíu=žád~nÝ=

vÉláčánó=wK=

=

s=rámcá=vóužáíí=vÉ=vČucÉ=jÉ=možnÝ=uv~žov~í=n~éřK=o=náslÉdujících=~élák~cíchW==

=

· slÉdování=jánČch=l~bor~íorních=úlohI=kdÉ=sÉ=dos~hujÉ=vósokČch=íÉéloí=

· možnosí=vóužáíí=á=éro=n~učÉní=jánČch=é~r~mÉírů=–=b~rv~I=éozácÉ=

· možnÝ= d~lší= modáfák~cÉ= funkčnosíá= řÉšÉní= úér~vou= zdrojovÝho= kódu= éroÖr~mu= ~= jÉho=

přázéůsobÉní=éro=é~ířičnÝ=~élák~cÉ=

=



= NON=

NMK wávěr=
=

mrovÉdÉná= érácÉ= sÉ= z~měřál~= n~= éoužáíí= modÉrních= mÉíod= řízÉní= v=mÉí~lurÖáckČch=

érovozÉch= ~=ío=konkrÝíně=n~=užáíí=nÉuronovČch= síííK=qÉorÉíácká=čásí=éojÉdnává=j~k=o= zákl~dÉch=

éóromÉíráÉI=í~k=o=úvodu=do=éroblÉm~íákó=nÉuronovČch=sííí=s~moínČchK=

s=ér~kíáckÝ= čásíá= érácÉ= jÉ= érovÉdÉn~= kl~sáfák~cÉ= éroblÝmu= zhoršÉnÝ= ív~řáíÉlnosíá=

síráéov~nČch= br~m= v= érůběhu= náslÉdnČch= kovárÉnskČch= oéÉr~cíK= píěžÉjní= čásí= érácÉ= sÉ= é~k=

z~bČvá=sí~novÉním=éosíuéů=éro=určování=íÉéloíó=ohřáíÝho=m~íÉráálu=éomocí=nÉuronovČch=síííK=

k~= zákl~dě= íěchío= éosíuéů= ból= vóvánuí= éroÖr~m= éro= určování= íÉéloíó= m~íÉráálu=

„C~mcordÉr=~n~lózÉr“I=kíÉrČ=z~=éoužáíí=lÉvnČch=wÉbovČch=k~mÉr=éřÉvádí=obr~z=ohřáíÝho=íělÉs~=

do=éočíí~čovÝ=éodobóK=momocí=íěchío=k~mÉr=ból=érovÉdÉn=éřÉvod=obr~zu=do=dáÖáíální=éodobó=~=

éoíÝ=náslÉdov~l= rozkl~d=n~= jÉdnoílávÝ= oI=dI=_=složkóI=kíÉrÝ=bóló=éoužáíó= j~ko=vsíué=éro=učÉní=

nÉuronovÝ= sííěK= qÉnío= zéůsob= řÉšÉní= umožnál= získ~í= róchlÝ= ánform~cÉ= o= měřÉnÝm= vzorkuK=

sČhodou= jÉ= lÉvná= ~= sn~dná= ~élák~cÉ= řÉšÉníI= dálÉ= é~k= možnosí= slÉdov~í= írÉndó= čá= odchólkó= v=

íÉchnoloÖááK=

s=d~lší=čásíá=érácÉ=bólo=érovÉdÉno=ověřÉní= íěchío=éosíuéů=~=vČslÉdkó=měřÉní= sÉ=ukáz~ló=

j~ko= vÉlmá=uséokojávÝ= ~= éoužáíÉlnÝ= éro= n~s~zÉní=v= rÉálnČch= ~élák~cíchK=qoío= ověřÉní= éoívrdálo=

sérávnosí=éřÉdéokl~duI=žÉ=jÉ=možnÝ=z~mČšlÉnÝ=řÉšÉní=éoužíí=úséěšně=í~kÝ=v=obl~síá=éroblÉm~íákó=

ohřáíČch=m~íÉráálůK=

káslÉdně= bólo= érovÉdÉno= ověřÉní= vóívořÉnÝho= řÉšÉní= v= íÉsíov~cím= érovozuI= kdó= z~=

éoužáíí=vósocÉ=ohřáíČch=vzorků=bóló=vóhodnocovánó=odéovědá=n~učÉnÝ=sííě=n~=zákl~dě=vČsíuéů=z=

k~mÉr= ~= sí~novovánó= é~r~mÉíró= ovlávňující= íoío= učÉníK= g~ko= é~r~mÉíró= bóló= uv~žovánó= éočÉí=

áíÉr~cí=éřá=učÉní=nÉuronovČch= síííI=éočÉí= ~=éoř~dí=vsíuéních= vzorů= ~=svěíÉlnÝ=éodmínkó=měřÉníK=

quío=čásí=uz~vírá=cÉlkovÝ=zhodnocÉní=érovÉdÉnČch=měřÉní=~=éoéás= možnÝho=užáíí=vóívořÉnÝho=

řÉšÉní=v=íÉchnáckÝ=ér~xá=~=vÉ=vČucÉK 

ržáíí= mÉíodó= nÉuronovČch= sííí= můžÉmÉ= slÉdov~í= v= různČch= odvěívích= érůmósluK= q~ío=

érácÉ= éouk~zujÉ= n~= skuíÉčnosíI= žÉ= v= érosířÉdí= mÉí~lurÖáckÝ= érůmóslu= jÉ= užáíí= umělČch=

nÉuronovČch= sííí= možnÝ= ~=fán~nčně=éřínosnÝK=s= éříé~dě=n~s~zÉní=uvÉdÉnÝho= řÉšÉní=do=érovozu=

lzÉ=očÉkáv~í=vČzn~mnÝ=fán~nční=úséoróK 



= NOO=

NMK Conclusáon 
= = =

qhás=é~éÉr= focusÉd=on= íhÉ=usÉ=of=modÉrn=conírollánÖ=mÉíhods= án=mÉí~llurÖác~l= ándusíróI=

séÉcáfác~lló=usÉ=of=nÉur~l=nÉíworksK=qhÉ=íhÉorÉíác~l=é~rí=dáscussÉs=b~sács=of=éóromÉíró=~s=wÉll=~s=

áníroducíáon= ío=nÉur~l=nÉíworks= íhÉmsÉlvÉsK=qhÉ=fársí=é~rí=of=íhÉ=ér~cíác~l=work=focusÉd=on=íhÉ=

cl~ssáfác~íáon=éroblÉm=worsÉ=form~báláíó=síráééÉd=sl~bs=duránÖ=íhÉ=subsÉquÉní=forÖánÖ=oéÉr~íáonsK=

qhÉ=m~án=é~rí=of=íhás=work=dÉ~ls=wáíh=Ésí~bláshánÖ=of=érocÉdurÉs=for=dÉíÉrmánánÖ=íhÉ=íÉméÉr~íurÉ=

of=íhÉ=hÉ~íÉd=m~íÉrá~l=bó=mÉ~ns=of=nÉur~l=nÉíworksK=ln=b~sás=of=íhosÉ=érocÉdurÉsI=íhÉ=sofíw~rÉ=

h~s=bÉÉn=dÉvÉloéÉd=for=dÉíÉrmánánÖ=íhÉ=íÉméÉr~íurÉ=of=íhÉ=m~íÉrá~l=n~mÉd=?C~mcordÉr=~n~lózÉrI=

whách= convÉrís= íhÉ= ám~ÖÉ= ánío= íhÉ= coméuíÉr= d~í~= bó=usánÖ= íhÉ= c~mÉr~K=fn= éroéosÉd= soluíáon= ~=

chÉ~é= wÉbc~m= íh~í= ír~nsfÉrs= ám~ÖÉ= ánío= dáÖáí~l= form= ás= usÉdI= whách= ~llows= éÉrformánÖ=

dÉcoméosáíáon=of=oI=dI=_=coméonÉnís=whách=~rÉ= íhÉn=usÉd= ~s= ánéuí= for= íhÉ= lÉ~rnánÖ=of=nÉur~l=

nÉíworkK= qhás= kánd= of= soluíáon= m~kÉs= áí=éossáblÉ= ío= obí~án= quáck= ánform~íáon= of= íhÉ= mÉ~surÉd=

s~mélÉK=qhÉ=f~cí=íh~í=íhás=soluíáon=ás=chÉ~é=~nd=É~só=ío=ámélÉmÉní=sí~íÉs=áís=~dv~ní~ÖÉ=~s=wÉll=~s=

~báláíó=ío=monáíor=írÉnds=~nd=v~rá~íáons=án=íÉchnoloÖóK==

qhÉ=nÉxí=sÉcíáon=of=íhÉ=é~éÉr=íhÉrÉ=w~s=c~rráÉd=ouí=vÉráfác~íáon=of=íhÉsÉ=érocÉdurÉsI=~nd=

rÉsulís=h~vÉ=érovÉd=~s=vÉró=s~íásf~cíoró=~nd=~éélác~blÉ=for=dÉéloómÉní=án=rÉ~l=~éélác~íáonsK=qhás=

vÉráfác~íáon=confármÉd=íhÉ=~ssuméíáon=íh~í=íhÉ=éroéosÉd=soluíáon=c~n=bÉ=usÉd=succÉssfulló=~lso=án=

íhÉ=fáÉld=of=hÉ~íÉd=m~íÉrá~lsK=

pubsÉquÉníló=íhÉrÉ=w~s=c~rráÉd=ouí=vÉráfác~íáon=of=íhÉ=dÉéloómÉní=of=soluíáons=dÉvÉloéÉd=

ánío= íÉsí= éroducíáon= whÉn= usánÖ= ~= háÖhló= hÉ~íÉd= s~mélÉsI= rÉséonsÉs= of= lÉ~rnÉd= nÉíwork= wÉrÉ=

Év~lu~íÉd=~nd=é~r~mÉíÉrs=~ffÉcíánÖ=lÉ~sánÖ=wÉrÉ=sí~íÉdK=AmonÖ=consádÉrÉd=é~r~mÉíÉrs=wÉrÉ=ÉKÖK=

numbÉr=of=áíÉr~íáons=for=lÉ~rnánÖ=of=nÉur~l=nÉíworksI=íhÉ=numbÉr=~nd=sÉquÉncÉ=of=ánéuí=é~ííÉrns=

~nd=láÖhíánÖ=condáíáons=~nd=mÉ~surÉmÉnísK=qhás=é~rí=ás=concludÉd=wáíh=~n=ovÉr~ll=~ssÉssmÉní=of=

íhÉ=mÉ~surÉmÉnís=~nd=dÉscráéíáon=of=íhÉ=éossáblÉ=usÉ=of=íhÉ=soluíáons=án=Éduc~íáonK=

rsÉ=of= nÉur~l= nÉíwork= íÉchnoloÖó= c~n=bÉ= sÉÉn= án= m~nó=dáffÉrÉní= ándusíráÉsK=qhás= síudó=

éoánís=ío=íhÉ=f~cí=íh~í=íhÉ=ÉnváronmÉní=án=íhÉ=mÉí~llurÖác~l=ándusíró=ás=íhÉ=usÉ=of=~ríáfácá~l=nÉur~l=

nÉíworks=ás=éossáblÉ=~nd=c~n=bÉ=fán~ncá~lló=bÉnÉfácá~lK=fn=c~sÉ=of=dÉéloómÉní=of=íhÉ=soluíáon=ánío=

oéÉr~íáon=íhÉrÉ=would=h~vÉ=bÉÉn=nÉÖláÖáblÉ=fán~ncá~l=s~vánÖsK=



= NOP=

NNK iáíÉraíura=
=
=
[Nz slkaoÁhI=fK=rmělá áníelágence a neuronové sííěK=lsír~v~W=sŠ_JqrlI=NVVQK=

[Oz mbskÝI= qK= keuronové sííě a geneíácké algoráímy – vybrané aélákace éřá řešení  

  někíerČch íechnáckČch éroblémůK=mr~h~W=Čsrq=mr~h~I=OMMPK=

[3z _boAklsÁI= mK= píručnČ manuál k ovládání érogramu pTATfpTfCAK= mr~h~W=pí~ípofí= =

== CoI=OMMUK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLwwwKsí~ísofíKczLdownlo~dLsouboróLpqAqfpqfCA_m~nu~lKédf[K=

[4z =gAkČÍhlsÁI= wK= rmělé neuronové sííě v maíeráálovém ánženČrsívíK=

== lsír~v~W=sŠ_JqrlI=OMMSK 

[5z lŠjboAI=mK=keuronové sííěK=_rnoW=sósokÝ=učÉní=íÉchnáckÝ=_rnoI=OMMQK=

[Sz ebdboI= jKX=coAkwI= gKX= ŠmfČhA= fKX= pCefkaiboI= fX=ČbokÝI= iK=aeíermánaíáon of  

  Teméeraíure cáeld of purface of íhe oolled jaíeráalI= pborník= konfÉrÉncÉ= cormánÖ= =

== OMMRK==iÉdnácÉ=OMMRW=éK=VPJVSK=

[7z _eAabpefAI= eK= hK=aK=eKW=keural keíworks án jaíeráal scáenceK= fpfg= fníÉrn~íáon~lI===

== solK=PV=ENVVVFK=koK=NMI=sK=VSSJVTVK=

[8z gAkČÍhlsÁI= wKX= ebdboI= jK= bxéloáíaíáon of Aríáfácáal fníellágence blemenís cor   

  mredácíáon of aefecís of corgáng fngoísK pámulaíáon aeságnáng and Conírol coundry  

  mrocessesK= hr~kówK= Ade= rnávÉrsáíó= of= = pcáÉncÉ= ~nd= qÉchnoloÖó= = hr~kówI= OMMSI= =

== pborník=konfÉrÉncÉKfp_k=UPJUUPMVJQNJOK=

[9z hoAvwbiI= jKX= CAo_liI= wKX= hlo_ÁŠI= jKX= slaÁobh= sK= Conírábuíáon ío íhe   

  aeíeráoraíed cormabáláíy of íhe corge fngoís jade crom sacuum Treaíed píeelK  

  lsír~v~W= sŠ_JqrlI= pborník= konfÉrÉncÉ= fron= ~nd= píÉÉlm~kánÖ= j~lÉnovácÉI= OMMRI=

== ééK=NQRI=fp_k=UMJOQUJMVQTJUK=

[N0z wfjkÝI= lK= kávrh oéaíření éro zleéšení kvaláíy érodukce ocelárnyK qhÉsásK= lsír~v~W==

== sŠ_JqrlI=OMMSK=

[NNz j~íÉrááló=f~=pqAqplcqK=pí~ípofíI=fncK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLwwwKsí~ísofíKcz[K=

[NOz ŠhrqlsÁI= gK= keuronové sííě v řízení sysíémů= xonJlánÉzK= sŠ_JqrlI= OMMQ=

== xcáíK=OMNM=JMR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW==



= NOQ=

== YhííéWLLwwwKfsKvsbKczLbooksLkÉuronovÉpáíÉLfndÉxKhím[K=

[N3z fníÉrnÉí= mrÉsÉní~íáon= of= = fnsíáíuíÉ= of= jodÉllánÖ= ~nd= Conírol= of= cormánÖ= mrocÉssÉsK= = =

== aosíuénČ=íÝž=z=tttW=YhííéWLLwwwKfmmáKvsbKczLmodÉlLÉnÖláshLándÉxKhíml[K=

[N4z mroé~Ö~ční= m~íÉrááló= ~= ~rcháv= sííkováckČch= novánK= aosíuénČ= íÝž= z= tttW= =

== YhííéWLLwwwKváíkovácÉKczLánform~cÉL[K=

[N5z dliaAI=AK=keural neíworks and aríáfácáal áníelágence án elecíronács xonJlánÉzK==h~íÉdr~===

== blÉkíronáká=AdeI=OMMQ=xcáíK=OMNM=JMR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

= YhííéWLLÖ~l~xóK~ÖhKÉduKélLúvlsáLAfLb~cké_í_ÉnLb~ckéroéKhíml[K==

[NSz hr_bhI= AK= kameí na vČskum a vČučbu éredmeíov v odbore rf= xonJlánÉzK= OMMQ= xcáíK=

OMNM= J= MR= J= ORzK= aosíuénČ= íÝž= z= tttW= YhííéWLLnÉuronKíukÉKskL~lumnáLwÉbLnnLOMMPJ

OMMQLkubÉk_~ndrÉjL[K==

[N7z j~íÉrááló =érÉzÉní~cÉ =~ =érodukíovÝ =lásíó =f~K =lmÉÖ~K =aosíuénČ =íÝž =z =tttW = =

== YhííéWLLwwwKomÉÖ~ÉnÖKczL[K=

[N8z _ÉzdoíókovÝ= ánfr~čÉrvÉnÝ=íÉéloměróK=j~íÉrááló=f~K= f=C=Cp=séolK=s= rKoK=aosíuénČ=íÝž=z= =

== tttW=YhííéWLLwwwKmÉrácáJérásírojÉKánfoLíÉélomÉróJánfr~Khíml[K=

[N9z mbskÝI= qK= keuronové sííě a geneíácké algoráímy – vybrané aélákace éřá řešení  

  někíerČch íechnáckČch éroblémůK=aáélomová=érácÉK=mr~h~W=Čsrq=mr~h~I=OMMPK=

[O0z =j~íÉrááló= érÉzÉní~cÉ= ~= érodukíovÝ= lásíó= f~K= fqCI= rpAK= aosíuénČ= íÝž= z= tttW= =

== YhííéWLLáícnÉwslÉííÉrKcomLOMMPLOMMPJNMKhím[K=

[ONz j~íÉrááló= érÉzÉní~cÉ= ~= érodukíovÝ= lásíó= f~K= kw= píÉÉlK= kovČ= wÝl~nd= aosíuénČ= íÝž= z= =

== tttW=YhííéWLLwwwKnzsíÉÉlKcoKnz[K=

[OOz sAprabsAkI=kKX=oAfI=AKX=gAfkI=AK=A=Connecíáonásí cramework cor ceaíure Based  

  péeech oecognáíáon pysíem rsáng Aríáfácáal keural keíworksK os Colledge of  

  bngáneeráng= = xonJlánÉzK= =_~nÖ~lorÉW=OMMR=xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=aosíuénČ= íÝž=z=tttW==

== YhííéWLLÖÉocáíáÉsKcomLn~lánáv~sudÉv~nLíÉché~éÉrsLséÉÉchKédf[K=

[O3z gb¨bhI= aK= jeíoda backéroéagaíáon= xonJlánÉzK= lsír~v~W= sŠ_JqrlI= OMMRK=

== xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK===aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLwwwKcsKvsbKczLjÉzÉkLvóuk~LnsLb~ckéroé~Ö~íáonKhíml[K=

[O4z j~íÉrááló= érÉzÉní~cÉ= ~= érodukíovÝ= lásíó= f~K= AcÉ= fndusíráÉdK= aosíuénČ= íÝž= z= tttW= =

== YhííéWLLwwwK~cÉándusíráÉsKbáz=[K=



= NOR=

[O5z ifI= mK= A facáal bxéressáon= oecognáíáon jeíhod Base on nuaníum keural keíworksK 

  xonJlánÉzK= = pchool= of= Communác~íáon= ~nd= Conírol= bnÖánÉÉránÖI= gá~nÖn~n= rnávÉrsáíóI=

== mK=oK=Chán~W=OMMQ=xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLwwwK~íl~níásJ=érÉssKcomLéhéLdownlo~d_é~éÉrKéhé?ádZNNSP[=

[OSz j~íÉrááló= wČr= mlzÉňI= f~kulí~= cbiI= k~íÉdr~= hAb AkcK= aosíuénČ= íÝž= z= tttW= = =

== YhííéWLLvóuk~KfÉlKzcuKczLk~ÉL~nfLAkcBOMérÉdn~skóBOMJBOMér~covnáBOMvÉrzÉKédf[K=

[O7z ovCeiÝI= jK= hlasáfákace a éredákce= xonJlánÉzK= = _rnoW= Úsí~v= ánform~čních= sósíÝmůI= = =

== srq=_rnoI==OMMS=xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLwwwKfáíKvuíbrKczLúróchlóLdocsLcl~ssáfác~íáonJ~ndJérÉdácíáonLcl~ssáfác~íáonJ~ndJ==

== érÉdácíáonKédf[=

[O8z eiAsÁČI=sK=rmělé neuronové sííě z éohledu rozéoznávání= xonJlánÉzK==mr~h~W=Čsrq==

== mr~h~=unávÉrzáí~I= f~kulí~=cbiI=k~íÉdr~=kóbÉrnÉíákóI=cÉnírum=sírojovÝho=vnímáníI=OMMR= =

== xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW===

== YhííéWLLcméKfÉlkKcvuíKczLúhl~v~cLqÉ~chmrÉsCzLPNoozéLTOrmÉlÉkkKééí[K=

[O9z fníÉrnÉíová=érÉzÉní~cÉI=čásíW==bxéerámeníální vybaveníI=lsír~v~W=sŠ_Jqrl=unávÉrzáí~I==

== f~kulí~= cjjfI= úsí~v= modÉlování= ~= řízÉní= ívářÉcích= érocÉsůI= OMMNJOMMU=

== xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLk~íÉdróKfmmáKvsbKczLrjoqmLczÉchLvób~vÉnáKhím[K=

[30z fníÉrnÉíová=érÉzÉní~cÉI=čásíW=sálcovací írať TAkabj= K=lsír~v~W=sŠ_Jqrl=unávÉrzáí~I==

== f~kulí~= cjjfI= úsí~v= modÉlování= ~= řízÉní= ívářÉcích= érocÉsůI= OMMNJOMMU=

== xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLk~íÉdróKfmmáKvsbKczLrjoqmLczÉchLí~ndÉmKhím[K=

[3Nz pqbodflrI=CeKX=pfdAklpI=aK=keural keíworksI=volumÉ=QKI=cs=NNK=xonlánÉzK=purérásÉW===

== NVVS=xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLwwwKdocKácK~cKukLúndLsurérásÉ_VSLjourn~lLvolQLcsNNLrÉéoríKhíml[K=

[3Oz fníÉrnÉíová= érÉzÉní~cÉI= mráncáéles of íraánáng mulíá-layer neural neíwork usáng   

  backéroéagaíáonI= hr~kowWAde= rnávÉrsáíóI= aÉé~rímÉní= of= blÉcíronácsK= OMMQI=

== xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLÖ~l~xóK~ÖhKÉduKélLúvlsáLAfLb~cké_í_ÉnLb~ckéroéKhíml[K=



= NOS=

[33z ApiAjI= pK= Backéroéagaíáon keural neíworkI Aríáfácáal neural neíworkI Aráíáfácal   

  fníellágence Technologáes íuíoráál=xonlánÉzK=lk~r~I=munj~b=xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK====

== aosíuénČ=íÝž=z=tttW===

= YhííéWLLwwwKlÉ~rn~ríáfácá~lnÉur~lnÉíworksKcomLb~ckéroé~Ö~íáonKhíml[K=

[34z ebdboI= jKI= aAsfaI= gK= keuronek - érogram éro vČuku neuronovČch síííK= pborník===

== konfÉrÉncÉ= uusfK= Apo= DOMMN= pÉmán~rI= fnsírumÉnís= ~nd= ConírolI= lsír~v~I= OMMNK==

== lsír~v~W=sŠ_–qrlI=OMMNK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLwwwKfsKvsbKczL~kcÉLOMMNLApoOMMNLmrocÉÉdánÖsLé~éÉrsLORKédf[K=

[35z ebdboI=jKX=ŠmfČhAI=fKX=coAkwI=gK=syužáíí érvků uměle áníelágence éro éredákcá času  

  chladnuíí kovovČch vzorků éřed ívářenímK =euínáckÝ =lásíóI =OMMUI =č= OKI =ročK =iufI =

== sK=TPJ=TRK=fppk=MMNUJUMSVK=

[3Sz gAkČÍhlsÁI=wKX=ŠsbCI=mKX=ŠmfČhAI=fKX=ebdboI=jK=syužáíí érvků umělé áníelágence   

  éro éredákcá vad kovárenskČch ángoíůK= pborník= fníÉrn~íáon~l= ConfÉrÉncÉ= mráncáéá~= =

== CóbÉrnÉíác~I=mr~h~I=OMMTI==sK=NU=–=OOI=fp_k=VTUJUMJMNJMPUMQJUK=

[37z gAkČÍhlsÁI= wKX= ebdboI= jK= syužáíí neuronovČch sííí v maíeráálovém vČzkumuK==

== pborník= vědÉckČch= ér~cí= sósokÝ= školó= báňskÝ= J= qÉchnáckÝ= unávÉrzáíó lsíravaI= čK= OI= =

== OMMSI=ročník=iffI=fp_k=UMJOQUJNONNJUI=fppk=NONMJMQTNK=

[38z gAkČÍhlsÁI=wKX=ebdboI=jKX=ŠsbCI=mKI=ŠmfČhAI=fK=mredákce vybranČch éarameírů  

  ocelí éřá íeéelném zéracování s vyuţáíím érvků umělé áníelágenceK= pborník= konfÉrÉncÉ==

== fníÉrn~íáon~l=ConfÉrÉncÉ=mráncáéá~=CóbÉrnÉíác~I=wlínI=OMMSK=sKNUI=fp_k=UMJTPNUJQSMJR=

[39z ebdboI=jKX=coAkwI=gKX=aAsfaI=gKX=lsČÁČÍhlsÁI=oK=Teméeraíure  jeasuremení  

  of eághly eeaíed jaíeráals wáíh keural keíworks bxéloáíaíáonK= = pborník= fCCC OMMQI==

== w~koé~nÉI=molskoW=AdeJrpq=hr~kow=OMMQI=sKRTPJRTUK=fp_k=UPJUVTTOJMMJMK=

[40z krqfiI=gKX=ČbCe=sK=Měření v huíním érůmysluK=mr~h~W=pkqi=mr~h~I=NVUOK=

[4Nz dolppI=_K=~=kolW=Měření vysokČch íeéloíK mr~h~W pkqi=mr~h~I=NVSOK 

[4Oz sČukovČ íexí „jakáng an eo aáagram“K= buÖÉnÉI =rpAW =rnávÉrsáíó =of =lrÉÖonI = = =

== aÉé~rímÉní =of =mhósácsI =OMMQK =xcáíK =OMNM =J =MR =J =ORzK =aosíuénČ =íÝž =z =tttW = = =

== YhííéWLLzÉbuKuorÉÖonKÉduLOMMQL~PONLlÉcMNKhíml[K=

[43z mrÉzÉní~cÉ=f~=dÉoqhÉrmI=rhK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=YhííéWLLwwwKÖÉoJcÉnírácKnÉí[==



= NOT=

[44z lnJlánÉ= ÉncókloéÉdáÉ= tákáéÉdá~K eeslaW péecromeíerI ulíraváoleí- vásáble-I ánfrared  

  séekírumI= lánÉární= rÉÖrÉsÉI= backéroéagaíáonI neural neíworkI rozéíyl EsíaíásíákaFI  

  směrodaíná odchylkaIK=OMMM=–=OMNMK=xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

= YhííéWLLÉnKwákáéÉdá~KorÖLwákáL[K=

[45z salibČbhI=cK=Technácká měřeníK=_rnoW=sósokÝ=učÉní=íÉchnáckÝ=_rnoI=OMMOK=

[4Sz qljÁŠ= qˆid= A= hlibhqfsK= cyzákální érakíákumK= mlzÉňW= wáé~dočÉská= unávÉrzáí~= =

== mlzÉňI=OMMOK=

[47z eiAsÁČI= sK= Technácká měření – laboraíorní cváčení= xonlánÉzK= Čsrq= mr~h~W= OMMT=

== xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK==aosíuénČ=íÝž=z=tttW=YhííéWLLwwwKfsádKcvuíKczLczLuONMLíÉmL[K==

[48z pwboraAI=oK=wáklady éyromeíráe=xonlánÉzK=xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=

== aosíuénČ=íÝž=z=tttW=YhííéWLLwwwKswÉbKczLéóromÉíráÉLmóroKhím[K=

[49z j~íÉrááló=f~=kApAK=t~shánÖíonI=rpAK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLwwwKn~s~KÖovLÉxíÉrn~lfl~shLn~s~_ÖÉnLándÉxKhíml[K=

[50z j~íÉrááló= f~= qf= áncKI= rpAK= pÉkcÉW= érůmóslovÝ= k~mÉróK= aosíuénČ= íÝž= z= tttW===

== YhííéWLLwwwKíáKcomL[K=

[5Nz pqoAhlŠI= sKI= kbrpqrmAI= wK= Technácké érosíředky ApŘK pkráéí~K= lsír~v~W=

== sŠ_JqrlI= h~íÉdr~= edcI= NVUTK= xcáíK =OMNM =J =MR =J =ORzK = =aosíuénČ= íÝž= z= tttW= =

== YhííéWLLhÖfKvsbKczLnÉuNMLsíudáumLíé~Líé~hímlLskráéí~Khím[K=

[5Oz j~íÉrááló= Čsrq= unávÉrzáí~I= mr~h~K= ČlánÉk= Měření vysokČch íeéloí oéíáckČm  

  éyromeírem mvoljbT a íermočlánkem mí-míohK=mr~h~W=OMMSK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW==

== YhííéWLLfózák~KfjfáKcvuíKczLmr~kíák~LmóromÉíLér~kíák~LwcjLéóromÉíKédf[=

[53z j~íÉrááló= f~K= qÉchnoqrÉndI= mr~h~K= ČlánÉk= Měření íeéloíyK= aosíuénČ= íÝž= z= tttW= =

== YhííéWLLwwwKíÉchnoírÉndKczLsír~nkóLíÉoráÉLíÉoráÉMKhím[K=

[54z j~íÉrááló= f~= jÉr~íÉchnákI= fv~novcÉI= plovÉnská= oÉéublák~K= ČlánÉk= léíácké jasové  

  éyromeíráeK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLwwwKmÉr~íÉchnákKskLpír~nkóLj~sovó_éóromÉírKhím[=

[55z pwboraAI= jK=Třá íáéy éro bezdoíykové měření íeéloíy éyromeíry= xonlánÉzK== Auíom~I==

== ročník= OMMPI= číslo= NI= sírK= PQJPRK= mr~h~I= OMMPxcáíK= OMNM= J= MR= J= ORzK= aosíuénČ= íÝž= z= = =

== tttW=YhííéWLLwwwKodbornÉc~soéásóKczLdownlo~dL~uMNMPPQKédf[=



= NOU=

[5Sz j~íÉrááló=wČr=unávÉrzáí~I=k~íÉdr~=cózákóI=mlzÉňK=cyzákální érakíákumK jěření íeéloíní   

  vyzařovací charakíerásíáky wolframového vlákna éyromeírem= xonlánÉzK= mlzÉň=

== xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLwwwKkfóKzcuKczLér~kíLmr~kí_ffLrcNQOLSLéóromÉíMNKédf[K=

[57z hjÍkbhI= jK= Měřící a řídící íechnáka xonlánÉzK= = sŠCeq= mr~h~W= OMMR=

== xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK==aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLuéríKvschíKczLkmánÉkmLmríLcQLcQkQPJíÉélKhím[K=

[58z hAaibCI=hK=iaboraíoř bezdoíykového měření íeéloíy – éodklady éro měření xonlánÉzK====

== sŠCeq=mr~h~W=OMMV=xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW==

== YhííéWLLwÉbKvschíKczLk~dlÉckL~kíu~lLmí_jáLl~bor~íorÉL_ÉzdoíókovÉ_íÉélomÉróKédf[K=

[59z hA_bŠI=hI= fnfračervené éyromeíry – éřehled írhu= xonlánÉzK=Auíom~íáz~cÉI=ročník=QUKI===

== číslo=VI=mr~h~I=MVLOMMR=xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

=== YhííéWLLwwwK~uíom~íáz~cÉKczLdownlo~dKéhé?dZnuoíuMcóddljbdrscdomuOcódCw==

== Qjjc[K=

[S0z j~íÉrááló= f~K= sásu~l= kumÉrácsK= ČlánÉk= fncI= rpAK= fjpi® C kumerácal píaí iábraryK===

== aosíuénČ =íÝž =z =tttW =YhííéWLLwwwKvnáKcomLéroducísLámslLdocumÉní~íáonLCkiMSL===

== sí~íLkÉíeÉléLdÉf~ulíKhím?íurlZmulíál~óÉrfÉÉdforw~rdnÉur~lnÉíworksKhím[K=

[SNz j~íÉrááló=f~=sííkovácÉ=fqp=~KsK=lsír~v~K=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLwwwKváíkovácÉKcz[=

[SOz pofíw~rÉ=„tÉbc~m=suJNMMM=arávÉr“K=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLwwwKmácrosofíKcomLh~rdw~rÉLdownlo~dLdownlo~dK~séx?c~íÉÖoróZfCb[K=

[S3z pofíw~rÉ=„bn~blÉ=_uííon=Ej~xámh]m~álKruF“K=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLk~zusKruLéroÖr~msLváÉwdownlo~ddÉí~álsLkz_MLlád_QVTMKhíml[K=

[S4z e~or~n=eK=puccessful cases of Bf aéélácaíáon án meíallurgácal manufacíuráng eníeréráses====

== xonlánÉzK=ph~nÖh~á=_~osáÖhí=pofíw~rÉ=CoKI=iídK=Chán~=xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž===

== z=tttW=YhííéWLLwwwKcs~jKjéLÉ~fLédfL_J_fENFeÉKédf[K=

[S5z sČukovČ= íÉxí= The blecíronác rnáverse – an educaíáon ouíreach server= xonlánÉzK= = =

== aÉé~rímÉní=of=mhósácsI=rnávÉrsáíó=of=lrÉÖonI=rpAW=NVVQ=xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=

== aosíuénČ=íÝž=z=tttW=YhííéWLLzÉbuKuorÉÖonKÉduLOMMQL~PONLlÉcMNKhíml[KK=

[SSz pofíw~rÉ= cifo= nuáckoÉéorí= NKO= pmN= ENKMKNKOMSFK= aosíuénČ= íÝž= z= ttt= = =

== YhííéWLLsuééoríKflárKcomLpwaownlo~dL~ééLossptaownlo~dK~séx?faZPU[K=



= NOV=

[S7z phAihAI= gKW= Teméeraíure aeíermánaíáon of jaíeráals án jeíallurgy rsáng keural  

  keíworksK==pborník=konfÉrÉncÉ=aÉn=áníÉrních=dokíor~ndů cjjf OMMRI=lsír~v~W=cjjfI=

== sŠ_JqrlI==OMMRI=sK=TSJTTK=fp_k=UMJOQUJMVTUJUK=

[S8z phAihAI= gKW= ríálázaíáon of jodern Conírolláng jeíhods án jeíallurgyK= pborník= =

== konfÉrÉncÉ==aÉn=áníÉrních==dokíor~ndůI cjjf OMMSI=lsír~v~W=cjjf=sŠ_JqrlI=OMMSI===

== sK=RUJRVK=fp_k=UMJOQUJNOQOJUK=

[S9z sČukovČ=íÉxí=jaíemaíáckČ aéaráí – síaíásíáka a éravděéodobnosí=xonlánÉz=lsír~v~W=lrI==

== PřírodovědÉcká=f~kulí~I=OMMR=xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK==aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== Y=hííéWLL~ríÉmásKosuKczWUMUML~ríÉmásLváÉwKéhé?ádsZNCádrZNCádcZNTN[K=

[70z sČukovČ=íÉxí=sČéočeí základních síaíásíáckČch veláčánI mr~h~W lddělÉní=ÉkoloÖáÉ=ánv~zíI===

== _oí~náckČ=úsí~v=Ak~dÉmáÉ=věd=ČoI=Ac~dÉmó=of=pcáÉncÉs=of=íhÉ=CzÉch=oÉéublácI=OMMR=

== xcáíK=OMNM=J=MR=J=ORzK=aosíuénČ=íÝž=z=tttW=

== YhííéWLLwwwKáboíKc~sKczLánv~sáonsLsí~íLpélus_Éxélor~cÉKédf[K=

[7Nz qolCefjI=tK=jK=hKW=aescráéíáve píaíásíács= xonlánÉz=rpAW=OMMS= xcáíK=OMNM= J=MR= J=ORzK==

== aosíuénČ=íÝž=z=tttW=YhííéWLLwwwKsocá~lrÉsÉ~rchmÉíhodsKnÉíLkbLsí~ídÉscKéhé[K=



= NPM=

NOK mublákacÉ 
=
[Nz phAihAI=gKW=i~bor~íoró=jodÉl=of=eoí=_l~sí=píovÉs=~nd=fís=curíhÉr=bxíÉnsáons=áncludánÖ===

== áníÉÖr~íáon= ío= íhÉ= l~bor~íoró=coursÉK= fn= pborník=aÉn= áníÉrních= dokíor~ndů= cjjf=OMMQI= = =

== lsír~v~W=sŠ_Jqr=lsír~v~I=OMMQI=ééK=SOJSPK=fp_k=UMJOQUJMSUSJuK=

[Oz phAihAI= gKW= qÉmér~íurÉ= aÉíÉrmán~íáon= of= j~íÉrá~ls= án= jÉí~llurÖó= rsánÖ= kÉur~l= =

== kÉíworksK=fn=pborník=aÉn=áníÉrních=dokíor~ndů=cjjf=OMMRI=lsír~v~W=sŠ_Jqr=lsír~v~I===

== OMMRI=ééK=TSJTTK=fp_k=UMJOQUJMVTUJUK=

[3z a~vádI=gKI=pk~lk~I=gKI=srožán~I=jKW=aÉíÉrmán~íáon=of=oÉm~ánánÖ=iáfÉ=of=ComélÉx=lbjÉcís===

== ~nd=áís==uíáláz~íáon=~í=dÉnÉr~l=oÉé~ár=léíám~láz~íáonI=pámul~íáonI=aÉsáÖnánÖ=~nd=Conírol=of==

== coundró=érocÉssÉsI=Ade=rnávÉrsáíó=of=pcáÉncÉ=~nd=qÉchnoloÖóI=hr~kówI=mol~ndI=OMMSK=

== fp_k=UPJUUPMVJQNJO=

[4z phAihAI=gKW=ríáláz~íáon=of=jodÉrn=ConírollánÖ=jÉíhods=án=jÉí~llurÖóK=fn=pborník=aÉn==

== áníÉrních= = dokíor~ndů= cjjf= OMMSI= lsír~v~W= sŠ_Jqr= lsír~v~I= OMMSI= ééK= RUJRVK=

== fp_k=UMJOQUJNOQOJUK=

[5z aAsfaI=gKI=phAihAI=gW=aón~mác=jodÉl=of=mrÉvÉníávÉ=j~áníÉn~ncÉ=ml~nnánÖ=of=píÉÉl= =

== torksK= mr~cÉ= fnsíóíuíu= jÉí~lurÖáá= wÉl~z~K= pzczórkI= mol~ndI= OMMSI= ééK= NPNJNPPK=

== fppk=MNPTJVVQN=

[Sz phAihAI= gK= ríáláz~íáon= of= jodÉrn= ConírollánÖ= jÉíhods= fn= dÉíÉráor~íÉd= corm~báláíó= =

== mroblÉmK= Asp= OMMT= J= mroducíáon= j~chánÉs= Auíom~íáon= OMMTIČsrqI= mr~h~I= OMMTK= =

== fp_k=UMJMNJMPSSMJuK=



= NPN=

NPK mřílohy 

=


