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Abstrakt 

 

Práce se zabývá problematikou detekce kavitace vzniklé v hydraulických systémech a 

zařízeních. Vychází z reálných dat experimentu kavitačního tunelu, kde byl zkoumán vznik 

kavitace na osamělém profilu. Zjišťuje existenci závislosti časových záznamů a jejich 

frekvenčních spekter na provozním režimu. Dále jsou data zkoumána i pomocí několika 

statistických metod. To vše je následně využito v metodě neuronových sítí.   

 

Klíčová slova 
 

kavitace, kavitační tunel, neuronová síť 

 

Abstract 

 

This thesis focuses on problem with detection of cavitation in hydraulic systems and 

devices. Thesis works with data from cavitation tunnel experiment, where cavitation 

appeared on blade. It founds out if time records and their frequency spectrum is dependent 

on operating conditions. Data are examined by various statistic methods. All of that is then 

used in method called neural network.  
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1 Úvod 

Kavitace je fyzikální jev, který se vyskytuje v kapalinách. Při poklesu tlaku 

v hydraulickém systému pod kritickou hodnotu se kapalina začíná vypařovat a vytváří malé 

bublinky páry. Tato hodnota se při pokojové teplotě pohybuje okolo 2 kPa. Tento to jev je 

označován jako kavitace. Dostane-li se ale tlak zpátky na vyšší hodnotu, bublinky páry 

zkondenzují. Proces kondenzace kavitačních bublinek je velmi rychlý, proto se často 

přirovnává k implozi. Pokud se stane, že bublinky kondenzují v blízkosti nějakého 

povrchu, je tím materiál tohoto povrchu narušován. To většinou vede ke snížení životnosti 

daného zařízení, a proto je kavitace většinou považována za nežádoucí jev. Snaha je tedy 

předejít vzniku tohoto jevu. Ne vždy je však možné už při návrhu hydraulického systému 

odhadnout, zda se v systému kavitace objeví. Proto se provozní podmínky často upravují 

až za chodu. 

Z mechanismu vzniku a zániku kavitace se dá odvodit několik metod její detekce. 

Většinou jsou ale tyto metody v praxi nepoužitelné, a proto na Odboru fluidního inženýrství 

Viktora Kaplana na Vysokém učení Technickém v Brně vznikla otázka, zda existují nějaké 

další více sofistikovanější způsoby, jak tento jev detekovat. 

Tato práce se zabývá daty z kavitačního experimentu Proudění kapaliny okolo 

osamoceného profilu. Zjišťuje, jaké parametry je vhodné měřit, aby se z nich dalo odvodit, 

zda ke kavitaci v systému dochází či nikoliv. Dále se věnuje různým metodám zpracování 

dat a používání systémů neuronových sítí pro identifikaci jednotlivých provozních stavů.  
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2 Rešerše 

2.1 Kavitace a její nebezpečí 

Nejpoužívanější kapalinou v hydraulických systémech je voda, a proto se tato práce 

zabývá kavitací ve vodě.  

Skoro každá látka na zemi může existovat v několika skupenstvích neboli fázích. 

Uvádí se tři základní skupenství a to pevné, kapalné a plynné. To, v jakém skupenství se 

momentálně látka nachází je podmíněno hlavně teplotou a tlakem. Zakreslí-li se tato 

závislost skupenství na teplotě a tlaku do grafu, získáme tzv. fázový diagram (Obr. 1).  

Kapalina (tedy i voda) začne vřít v okamžiku, když tlak sytých par této kapaliny (v 

případě vody jde o syté vodní páry) dosáhne tlaku okolí. Ve fázovém diagramu je závislost 

tlaku sytých par na teplotě znázorněna tzv. křivkou sytých par, tedy takovými tlaky a 

teplotami, při kterých je kapalina v dynamické rovnováze se svými parami. 

Z diagramu lze odečíst, že při atmosférickém tlaku (101,3 kPa) je rovnovážná 

teplota mezi vodou a vodní párou asi 100 °C, tedy 380 K. Jinými slovy při atmosférickém 

tlaku voda vře při teplotě 100 °C [1].  

 Pokud se ale tlak snižuje, dosáhne se varu při nižších hodnotách teploty. Při práci 

s kapalinami se tlak mění velmi často. Například pro dopravu kapaliny z jednoho místa na 

druhé se využívá změny tlaku. Může se tedy stát, že se při snižování tlaku pod hodnotu 

tlaku nasycených par ve vodě dosáhne varu už při pokojové teplotě. Tomuto jevu se 

v technické praxi říká kavitace a nastává zhruba při absolutním tlaku 2 kPa.  

Samotná kavitace se sice projeví na účinnostech strojů, ale není až tak nebezpečná. 

Tou se stává až ve chvíli, kdy vzniká v blízkosti nějakého povrchu. Bublinky páry se vlivem 

proudu kapaliny dostanou do místa s tlakem vyšším, než je tlak nasycených par, tam začnou 

kondenzovat a vytvářet kavitační dutiny. Do těchto dutin proudí okolní kapalina velkou 

rychlostí a vytváří tak paprsek vody. Ten naráží na blízký povrch, což má za následek velký 

Obr. 1- Fázový diagram vody [22] 
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ráz (Obr. 2). Materiál je takto namáhán a následně rozrušován [2]. Proces této kondenzace 

se díky vysoké rychlosti přirovnává k implozi.  

 

Kavitace tak vede ke snižování životnosti hydraulických strojů jako jsou turbíny, čerpadla 

atd. Proto se většinou považuje za nežádoucí jev a je snaha předcházet jejímu vzniku.  

 

2.2 Detekce kavitace 

Při návrhu hydraulických zařízení nejde vždy odhadnout, jestli se při provozu 

kavitace vyskytne či nikoliv. Proto se někdy musí provést úprava provozních podmínek, 

aby se kavitaci zamezilo. K tomu je ale nejdříve potřeba zjistit, zda se v daném systému 

vyskytuje. 

Nejjednodušší metodou detekce je detekce vizuální. Je-li kapalina dostatečně čirá, 

je rozhraní kapaliny a bublinek páry viditelné i lidským okem. Ovšem pro vizuální detekci 

nestačí jen, aby byla kapalina čirá. Je zapotřebí mít v blízkosti kavitace i průhledné stěny, 

například z materiálu jako je plexisklo, to ale není svými vlastnostmi vhodným materiálem 

na výrobu strojů nebo potrubních systémů. Jediná možnost vizuální detekce je tedy možná 

v případě, kdy je alespoň část zařízení v místě kde kavitace vzniká z čirého materiálu. Bývá 

ale těžké určit místo kde takovou část umístit, protože se často neví, kde kavitace vznikne. 

Proto se vizuální detekce kavitace používá převážně při experimentech a její využití v praxi 

je velmi omezené. Ostatní metody lze rozdělit do dvou skupin.  

První skupina je založena na detekci podmínek, při kterých ke kavitaci obvykle 

dochází. Je to například měření tlaku a jeho porovnávání s předem zjištěnou hodnotou tlaku 

sytých par z fázového diagramu. K tomu je ale zapotřebí mít snímače umístěné přesně 

v místech vzniku kavitace, a to je v některých případech nerealizovatelné např. u rotačních 

strojů. [3] 

Druhá skupina se zabývá přímo projevy kavitačních implozí. Tato skupina metod 

má velkou výhodu v tom, že detekuje přímo kavitaci. Při implozích vznikají v kapalině 

tlakové vlny, které lze měřit např. hydrofonem a naměřené údaje využít pro detekci 

kavitace. Problémem ale zůstává to, že hydrofon je invazivní snímač, a to výrazně omezuje 

jeho využití. Také lze tyto tlakové vlny vzniklé při implozích měřit vhodnými snímači, a 

to v případě, kdy se dostanou k pevným povrchům zařízení a část jejich energie se přemění 

na mechanické vibrace. [3] Na základě dat z těchto snímačů lze vytvářet modely, se kterými 

se následně dají porovnávat data jiná a zjišťovat tak výskyt kavitace v měřeném systému. 

Obr. 2 - Kolaps kavitační bublinky 
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Jeden takový model využívá toho, že mechanické vibrace systému, v němž se objevuje 

kavitace, vytváří akustický tlak a ten je následně měřen snímačem s vysokou vzorkovací 

frekvencí (od 100 kHz až do několika MHz). [4], [5] 

  

2.3 Experiment 

Vznik, průběh a zánik kavitace je v celku chaotický a dosud plně nepopsaný. 

Ke zkoumání tohoto jevu bylo tedy potřeba získat data z reálného experimentu, o kterém 

se s jistotou dá říct, že tam kavitace probíhala. V době psaní této práce probíhal na Odboru 

Fluidního Inženýrství na FSI v Brně experiment, který k tomuto účelu posloužil. Bylo 

zkoumáno proudění kapaliny okolo osamoceného profilu a následný vznik Kármánovy 

vírové stezky. Tento experiment byl měřen v různých provozních stavech a při některých 

vznikala právě kavitace u osamoceného profilu, která byla využita v této práci.  

 Takový osamocený profil (v tomto případě lopatka) se v reálném provozu příliš 

nevyskytuje. Jedná se o náhradu nějakého lopatkového stroje. Je tedy potřeba brát v úvahu, 

že v reálném stroji se lopatky navzájem ovlivňují, a proto není tato náhrada dokonalá. 

Ovšem jde-li o prozkoumání Kármánovy vírové stezky, odtrhávání mezní vrstvy nebo 

vzniku kavitace, tak je tato náhrada dostačující. Velkou výhodou této náhrady je to, že 

neobsahuje žádné rotační části, a je ji možné proměřit snímači a metodami, které by se 

v reálném stroji nedaly použít.  

Už Theodore von Kármán používal podobnou náhradu, když zkoumal objev 

zjištěný matematikem Karlem Heimenzem. Ten při svém doktorském studiu (pod vedením 

Ludwiga Prandtla) měl za úkol sestavit vodní kanál, ve kterém by se dalo pozorovat 

rozdělení proudu vody za válcem. Cílem tohoto pokusu bylo ověřit dosavadní teorii 

mezních vrstev. Na to nejdříve potřeboval znát rozložení tlaku okolo válce při stacionárním 

proudění. Toho ovšem nebyl schopen docílit, protože proudění neustále oscilovalo. Při 

podrobnější prozkoumání bylo zjištěno, že to je způsobené pravidelným odtrháváním vírů 

od válce. Kármán tento jev matematicky popsal spolu s kolegy a podle něj byl také následně 

pojmenován. [6] Ukázka vzniku Kármánovy vírové stezky je na obrázku (Obr. 3). 

Obr. 3 - Vznik Kármánovy vírové stezky [24] 
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Při dalším zkoumání bylo zjištěno, že struktura odtrhávaných vírů je taková, že na 

kraji víru je tlak největší a směrem do středu víru tlak klesá. V některých případech se tlak 

uvnitř vírů zmenší natolik, že v těchto místech vznikne kavitace, dochází tam tedy k fázové 

přeměně.  

Za zmínku také stojí známé experimenty s typem profilu NACA (Obr. 4). Tyto 

profily se velmi často používají, když je potřeba provést experiment s osamoceným 

profilem. Díky častému používání jsou tedy velmi dobře proměřeny. 

 

  

2.4 Popis experimentu 

Hlavní data pro zkoumání kavitace, byla tedy získána z experimentu proudění 

kapaliny okolo osamoceného profilu. Samotný experiment byl navržen tak, že se navrhlo 

několik typů lopatek (osamocených profilů). Ty byly následně vzaty a postupně umístěny 

do kavitačního tunelu, tak že byla při měření v tunelu vždy jen jedna lopatka. Tento 

kavitační tunel tvořila robustní konstrukce vyrobená mimo jiné z velké části z plexiskla. 

Tunel byl dlouhý 750 mm a jeho průřez byl obdélníkového tvaru o rozměrech 150 mm a 

100 mm. Před tento tunel byl umístěn konfuzor, který nám změnil průřez přívodního 

potrubí DN 300 na požadovaný obdélníkový průřez. Mezi konfuzorem a samotným 

tunelem byla ještě uklidňovací část dlouhá 500 mm. Ta měla sloužit k uklidnění proudění, 

jež mohlo být rozvířené z předchozích částí tratě. Za tunelem byl umístěn difuzor, který 

ústil do sběrné nádrže (Obr. 5). 

Obr. 5 - Měřící trať 

Obr. 4 - NACA profil [25] 



  VUT-EU-ODDI-13303-01-20 

20 

 

 

Celá trať byla osazena mnoha snímači, které monitorovaly průběh experimentu. 

Mezi snímači bylo několik tlakoměrů, z nichž jeden byl dynamický (piezoelektrický 

snímač tlaku) s možnou vysokou snímací frekvencí. Ten byl zároveň brán jako hlavní 

snímač tlaku, a s jeho daty se pracovalo nejvíce. Průtokoměr a další snímače tlaku byly 

využity víceméně jako kontrolní a sloužily hlavně pro nastavení různých provozních stavů. 

Z jejich hodnot byl také počítán kavitační součinitel sigma (1.), který sloužil k popisu 

daného stavu.  

𝜎 =  2 ∙
𝑝∞ − 𝑝𝑣𝑝

𝜌𝑣2
 

Kde: 

 𝜎 je kavitační součinitel      - 

 𝑝∞ je průměrovaná hodnota tlaku    Pa 

 𝑝𝑣𝑝 je hodnota tlaku nasycených par    Pa 

 𝜌 je hustota kapaliny      kg.m-3 

 𝑣 je rychlost proudu      m.s-1 

 

Dále byl mimo tunel umístěn laser, který snímal rychlost pohybu lopatky. Také byly 

použity snímače vibrací – akcelerometry a snímač akustického tlaku, který snímal zvukový 

projevu celého systému. Díky průhledným stěnám z plexiskla bylo možno použít nejen 

laser pro snímání vibrací lopatky, ale také metodu PIV. Data z této metody však sloužily 

hlavně k zachycení a vizualizaci vírů. 

 Snímače tedy lze rozdělit do dvou kategorií a to dynamické, které sloužili ke 

zkoumání Kármánových vírů a kavitace, a informativní, které sloužily k určení podmínek, 

v jakých se systém právě nachází (Tab. 1). Dynamické snímače byly většinou nastaveny na 

vyšší vzorkovací frekvenci. Data z informativních snímačů byla často průměrována na 

jednu hodnotu, takže mohla mít snímací frekvenci menší. 

 

Dynamické Informativní 

Piezoelektrický snímač tlaku Ostatní snímače tlaku 

Laserový snímač pohybu lopatky Průtokoměr 

Snímač akustického tlaku Teploměr 

Akcelerometr  
Tab. 1 - Rozdělení snímačů 

 Bylo měřeno 8 lopatek. Některé z nich byly v průběhu měření upravovány a jedna 

byla dokonce poškozena natolik, že dále nebyla použitelná (nejspíše vlivem kmitání na 

vlastní frekvenci). Hlavní odlišnosti jednotlivých lopatek byly v rozdílných odtokových 

hranách, jinak se od sebe lopatky příliš nelišily. Pro zkoumání kavitace byla zvolena 

lopatka nazvaná ČKD – 03 (Obr. 6). Ta se vyznačovala tím, že měla odtokovou hranu 

seříznutou pod úhlem 60°. 
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 Samotný experiment probíhal v několika provozních stavech. Ty se nastavovaly 

primárně vizuálně a následně byly popsány kavitačním číslem σ (1.). Při pokusu bylo 

usilováno o nastavení pěti provozních stavů pro několik různých rychlostí a pro dvě 

nastavení lopatky. Ta byla nastavena s úhlem náběžné hrany na 0° nebo 5°. První provozní 

stav byl bez kavitace. Další však už byly s kavitací. Druhý provozní stav byl s kavitací na 

náběžné hraně (Obr. 7 – bod 2.), třetí byl s kavitací mezi náběžnou hranou a osou lopatky 

(Obr. 7– bod 3.), čtvrtý byl s kavitací k ose lopatky (Obr. 7 – bod 4.) a pátý byl s kavitací 

za osu lopatky a dál (Obr. 7 – bod 5.). Z toho vyplívají dvě možnosti kategorizace dat, a to 

na kavitační provozní stav a stav bez kavitace a dále rozdělení na 5 provozních stavů (bez 

kavitace a s kavitací okolo 4 zmíněných bodech na lopatce).   

Obr. 6 - Rozměry lopatky typu ČKD 

2. 
3. 

4. 5. 

Obr. 7 - Provozní stavy na lopatce 
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3 Postup 

Pro zkoumání dat byl zvolen program Matlab spolu s jeho podprogramy. Matlab je 

maticový programátorský software, který v sobě obsahuje velkou databázi 

předpřipravených matematických funkcí. To přispělo ke zjednodušení práce a zároveň 

zamezilo případným chybám, které by mohly vzniknout při programování těchto funkcí.  

3.1 Porovnání snímačů a jejich zaměnitelnost 

 Většina jevů ve fyzice je závislá na více parametrech. Někdy se dokonce stává, že 

takový jev projeví stejnou závislost na více parametrech najednou. Toto se dá pozorovat 

při měření toho jevu různými snímači (tlakoměrem, akcelerometrem, snímač akustického 

tlaku atd.), například tím, že mají významné frekvence (lokální maxima amplitud) na stejné 

hodnotě. Toho lze využít tak, že je k měření použit pouze jeden snímač, u kterého je zřejmé, 

že pokud se na něm objeví konkrétní hodnota, tak by se tato hodnota objevila také na jiných 

snímačích. Tuto věc je potřeba prověřit i u kavitace. Kdyby totiž byly nalezeny takové 

závislosti, tak by se detekce kavitace výrazně ulehčila, a to prakticky i ekonomicky. 

Například piezoelektrický tlakoměr je mnohem dražší a náročnější na instalaci než vnější 

snímač akustického tlaku, takže by zjištění závislosti mezi těmito snímači velmi pomohlo. 

Dynamické snímače mají vzorkovací frekvenci v řádu jednotek až desítek kHz 

(v případě experimentu kavitačního tunelu se jednalo o frekvence do 50 kHz). Z časového 

záznamu s takovou vzorkovací frekvencí se pouhým okem nedají rozpoznat žádné 

periodické děje (Obr. 8, Obr. 9).  

 

Proto se při zkoumání těchto dat velmi často používá frekvenční analýza časových záznamů 

z těchto snímačů.  

Bylo tedy potřeba transformovat naměřená data o rozměrech amplituda-čas na 

rozměry amplituda-frekvence. Na tuto transformaci existuje vhodná metoda využívající 

Fourierovu řadu, a proto se také nazývá Fourierova transformace. Tato transformace má 

spoustu variant a v této práci je nejvíce používána varianta „Rychlá Fourierova 

transformace“ (zkráceně FFT z anglického „Fast Fourier Transform“)  

Obr. 9 - Časový záznam z tlakoměru Obr. 8 - Časový záznam z akcelerometru 
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3.2 Fourierova transformace [7] 

 Fourierova transformace umožňuje převod časových signálů na frekvenční 

spektrum pomocí matematických vzorců a postupů (Obr. 10).  

Hlavním důvodem, proč se tato transformace provádí bývá to, že se takto 

identifikují významné frekvence, které mohou odhalit některé fyzikální jevy. Tento princip 

zkoumání signálů je také často označován jako spektrální analýza (odtud je odvozen název 

„frekvenční spektrum“). Jak již bylo řečeno, tato transformace využívá Fourierovu řadu, a 

ta slouží k zápisu periodických dějů pomocí součtu nekonečného počtu funkcí sinus a 

kosinus. (1.) 

𝑓(𝑡) =  
𝑎0

2
+ ∑[𝑎𝑘 cos(𝑘ω0𝑡) + 𝑏𝑘sin (𝑘ω0𝑡)]

∞

𝑘=1

 

 

𝑎𝑘 =
2

𝑇0
∙ ∫ 𝑓(𝑡) ∙ cos(𝑘ω0𝑡) 𝑑𝑡 

 

  

𝑏𝑘 =
2

𝑇0
∙ ∫ 𝑓(𝑡) ∙ sin (𝑘ω0𝑡) 𝑑𝑡 

 

 

𝑎0 =
1

𝑇0
∙ ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡 

 

ω0 =  
2𝜋

𝑇0
 

 

Obr. 10 - Princip Fourierovy transformace [26] 

(1.) 

(2.) 

(3.) 

(4.) 

(5.) 
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Kde 𝑎𝑘(2. ), 𝑏𝑘(3. ) jsou koeficienty Fourierovy řady, 
𝑎0

2
 (4.) je střední hodnota funkce f(t) 

a ω0 (5.) je kruhová frekvence. Tato řada se častěji objevuje v exponenciálním tvaru (6.): 

𝑓(𝑡) =  ∑ 𝑐𝑘 ∙ 𝑒𝑖𝑘ω0𝑡

∞

𝑘= −∞

 

 

𝑐𝑘 =
1

𝑇0
∙ ∫ 𝑓(𝑡) ∙ 𝑒−𝑖𝑘𝜔𝑡𝑑𝑡 

 

Fourierova transformace se dělí na dva hlavní principy. První se věnuje spojitým 

(analogovým) signálům a druhý diskrétním (digitálním) signálům. Pro spojité signály 

používá Fourierova transformace integrální počet. Definována je dle následujícího vzorce 

(8.). 

 

𝐹(𝜔) =  ∫ 𝑓(𝑡) ∙ 𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡

∞

−∞

 

 

Kde 𝐹(𝜔) je obraz funkce po Fourierově transformaci, 𝑓(𝑡) je původní funkce (Fourierova 

řada), 𝜔 je úhlová frekvence a t je čas. Naopak disktrétní funkce jsou definované pouze 

v konkrétních okamžicích, proto musí být místo integrálu ve vzorci použita suma (9.)  

 

𝐹(𝜔) =  ∑ 𝑓(𝑘) ∙ 𝑒−𝑖𝑛𝑘2𝜋/𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 

 

𝑛 = 0, … . . , 𝑁 − 1 

 

Výsledkem Fourierovy transformace (FT) je funkce komplexích čísel. Komplexní 

čísla je možno rozdělit na reálnou a komplexní část. Reálná část v případě FT popisuje 

frekvenční oblast, zatímco komplexní část popisuje fázovou oblast. Fáze není pro tuto práci 

moc užitečná, proto bude používána převážně jen reálná část FT.  

Přímé vyhodnocení sum ze vzorce pro diskrétní FT by zabralo O(n2) aritmetických 

operací. Existuje ale varianta FT jménem rychlá Fourierova transformace (FFT). Tato 

varianta je mnohem efektivnější a rychlejší než přímá diskrétní FT, protože má 

asymptotickou složitost pouze O(nlog(n)) operací. Tato metoda totiž používá pouze 

násobky 2 [8]. 

 

Zkoumány byly časové záznamy z celkem 4 dynamických snímačů 

(piezoelektrický snímač tlaku, laserový snímač pohybu lopatky, mikrofon a akcelerometr). 

Zaměnitelnost byla posuzována nejprve vizuálně a následně pomocí korelace. Vizuální 

kontrola byla provedena zobrazením frekvenčních spekter dynamických snímačů z jednoho 

provozního stavu vedle sebe a porovnáním těchto grafů. Příklad jednoho provozního stavu 

s kavitací, při rychlosti proudu 5 m.s-1, kavitačním číslem sigma 0,015 a 5° náklonem 

lopatky lze vidět na obrázcích (Obr. 11, Obr. 12, Obr. 13, Obr. 14). 

(6.) 

(7.) 

(8.) 

(9.) 
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Frekvenční spektra ostatních naměřených provozních stavů jsou v příloze (Příloha. 1) 

Data z těchto frekvenčních spekter byla uložena a porovnána korelací. Pro tyto účely 

byla v Matlabu zvolena funkce „corrcoef“ [9], jejímž výsledkem je korelační koeficient. 

Funkce udává hodnotu mezi 0 a 1, neboli míru podobnosti dvou funkcí (0 = nulová 

podobnost, 1 = identita). Pro zaměnitelnost snímačů byla zvolena minimální hodnota 

korelačního koeficientu 0,85 tedy 85 % podobnost.  

3.3 Krátkodobá Fourierova transformace – STFT 

Metod zobrazování frekvenčního spektra pomocí Fourierovy transformace je více. 

Nejzákladnější varianta je čistá Fourierova transformace. Nejčastěji se ale používá ve 

variantě rychlé Fourierovy transformace. Ta, jak již bylo řečeno výše, zobrazuje 

amplitudovo-frekvenční charakteristiku po celý časový záznam.  

Další varianta Fourierovy transformace se nazývá krátkodobá Fourierova 

transformace (zkráceně STFT z anglického „Short-Time Fourier Transform“). Ta provádí 

časově frekvenční analýzu. Princip je takový, že je rozdělen časový záznam signálu na 

menší úseky a na těch je provedena transformace (Obr. 15). Následně je zobrazen průběh 

frekvenčního spektra v čase (Obr. 16). 

Obr. 13 - Frekvenční spektrum pro 

snímač akustického tlaku 

Obr. 14 Frekvenční spektrum pro 

piezoelektrický snímač tlaku 

Obr. 11 - Frekvenční spektrum pro laser Obr. 12 - Frekvenční spektrum pro akcelerometr 
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Na vodorovné ose je čas a na svislé je hodnota frekvence. Amplituda je rozlišena 

barvou. Takovémuto grafu se jinak říká spektrogram. 

Tuto metodu má smysl používat tam, kde se předpokládá, že se signál s časem mění 

(zrychluje, zpomaluje, skáče atp.). V případě zkoumání kavitace mohou existovat závislosti 

frekvencí určitých jevů na čase, proto bylo potřeba data prověřit i touto metodou.  

Dělení na 

části 

 

 

Fourierova 

transformace 

Obr. 15 - Princip STFT [27] 

Obr. 16 - Spektrogram po STFT [27] 
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3.4 Použitelnost snímačů 

Je známo, že v reálném provozu téměř nelze získat z nějakého snímače čistý a ničím 

neovlivněný signál nebo časový záznam. Každý snímač vypisuje data z měřené veličiny, 

která je ovšem ovlivněna nejen jevy v systému ale i okolními jevy, které mohou pocházet 

například z jiných zařízení. Těmto okolním jevům se říká šum. Při každém měření je nutné 

prověřit do jaké míry je snímač ovlivněn a jestli jsou tedy data ještě použitelná. To se dá 

posoudit z frekvenční analýzy. Čistý a ničím neovlivněný signál se vyznačuje tím, že na 

frekvenčním spektru má lokální extrémy amplitudy (nazývané „vrcholky“) na pár 

hodnotách frekvencí. Mimo tyto frekvence je hodnota amplitudy blízká nebo přímo rovna 

nule. Příklad takové čisté funkce lze vidět na obrázku (Obr. 17), kde byla Fourierovou 

transformací převedena funkce součtu sinusových funkcí o třech různých úhlových 

frekvencích (50, 150 a 300). 

 

Obsahuje-li signál nějaký šum, projeví se to tím, že velikost amplitudy mimo 

významné frekvence nabývá nenulové hodnoty. Takovému signálu se říká zašuměný. Je-li 

tato hodnota stejně velká nebo větší než vrcholky amplitud, pak se tyto vrcholky ztrácejí a 

signál je nepoužitelný. I v případě této práce byly prověřeny jednotlivé snímače z hlediska 

použitelnosti. 

3.5 Čištění záznamu 

Jak již bylo řečeno, téměř každý snímač produkuje signál, který je do určité míry 

zašuměný. Ve většině případů je míra šumu malá oproti zkoumané vlastnosti, a proto je 

šum zanedbatelný. Někdy je ale lepší nebo je dokonce potřeba signál upravit do „čistější“ 

podoby. Například v hudebním průmyslu je často snaha mít signál co nejčistější. Také pro 

edukativní účely je vhodné mít signály, které jsou dobře čitelné a snadno rozeznatelné. 

 Úpravě zašuměného signálu se říká čištění nebo častěji filtrace. Princip takové 

filtrace spočívá v tom, že se ze signálu odstraňují nebo upravují určité části, které nejsou 

pro daný signál žádoucí. Na tuto úpravu existuje velké množství metod. Ve zmiňovaném 

hudebním průmyslu se nejčastěji používá metoda odečítání signálů, která je nejkorektnější 

a spočívá v odečtení záznamu šumu od čištěného záznamu. Ovšem málokdy bývá 

k dispozici záznam šumu, a proto se v technické praxi tato metoda příliš nevyužívá.  

Obr. 17 – Signál bez šumu a jeho FFT 



  VUT-EU-ODDI-13303-01-20 

28 

 

 Druhou jednoduchou metodou filtrace je stanovení si maximální hodnoty amplitudy 

šumu a následné vynulování veškerých hodnot menších než hodnota stanovená. (Obr. 18).  

Při stanovování hranice amplitudy šumu je potřeba dát pozor na to, aby tato hranice byla 

menší než potřebná data a neodstranily se tak hodnoty, které nejsou šumem.  

Další metody čištění signálů jsou více zaměřeny na úpravu („vyhlazování“) dat 

signálu. Jedna taková metoda se nazývá filtr s klouzavým průměrem a její podstata spočívá 

v průměrování konstantního počtu za sebou jdoucích hodnot signálu (Obr. 19) [10].  

 

Jinou známou metodou je také Savitzky-Golay filtr. Tento filtr „vyhlazuje“ data 

signálu principem zvaný konvoluce. Prokládá po sobě jdoucí dílčí sady sousedních 

datových bodů polynomem nízkého stupně lineární metodou nejmenších čtverců [11]. 

V případě, že by signály z kavitačního tunelu obsahovaly šum, který by znemožňoval další 

zkoumání, bylo by možné použít tyto metody na úpravu změřených dat. 

Obr. 18 - Ukázka nulování šumu 

Obr. 19 - Filtrace klouzavým průměrem 
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3.6 Zkoumání dat  

3.6.1 Statistické metody [12] 

 Doposud byly zmíněny snímače a jejich použitelnost či případná zaměnitelnost. 

Cílem této práce je však zkoumání dat z těchto snímačů a jejich využití při detekci kavitace. 

Časový záznam naměřených dat z experimentu tvoří diskrétní (nespojitou) funkci. 

Ve statistické matematice je mnoho metod na zkoumání a úpravu diskrétních funkcí. Pokud 

by byly některé tyto metody nebo funkce použity na naměřená data a jejich výsledky by 

měly určitou závislost na provozním stavu, daly by se použít pro detekci kavitace. 

Například kdyby měla některá funkce specifickou hodnotu pro daný stav. Statistické 

metody jsou jednoduché a výpočetně nenáročné, a proto by jejich využití pro detekci 

kavitace bylo velmi výhodné. 

Data byla zkoumána, jak již bylo zmíněno dříve, hlavně pomocí programu Matlab. 

Tento program má zabudované velké množství (řádově stovky) statistických metod. Bylo 

vybráno 20 metod numerických a 2 grafické [13]. Těmito metodami se data dále zkoumala. 

V tabulce (Tab. 2) jsou vypsány vybrané číselné metody. 

 

Geometrický průměr Harmonický průměr Medián 

Koeficient špičatosti Centrální moment 1. řádu Šikmost 

Směrodatná odchylka Rozptyl Variační rozpětí 

Maximum Minimum Kvartilové rozpětí 

Lineární korelace Kvantil Percentil 

Mediánová absolutní 

odchylka 

Robustní vícerozměrná 

kovariance a průměrový 

odhad 

Lineární parciální 

korelační koeficienty 

Kovariance Celková suma  
Tab. 2 - Vybrané statistické funkce 

Geometrický průměr n nezáporných čísel 𝑥1, 𝑥2, …, 𝑥𝑛 je definován jako n-tá 

odmocnina jejich součinu. [14] 

 

𝐺(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) =  √ 𝑥1 ∙ 𝑥2 ∙ ∙ ∙ 𝑥𝑛
𝑛 =  (∏ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑛

 

 

Harmonický průměr 𝑥ℎ̅̅ ̅ kladných čísel je definován jako podíl počtu těchto čísel 𝑛 

a součtu jejich převrácených hodnot 𝑥𝑖. Jinými slovy je to převrácená hodnota 

aritmetického průměru převrácených hodnot průměrovaných čísel. Harmonický průměr je 

vždy menší než geometrický průměr, nebo je mu roven. [15] 

 

 

𝑥ℎ̅̅ ̅ =  
𝑛

∑
1
𝑥𝑖

𝑛
𝑖=0

 

 

Medián je hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně 

početné poloviny. Pro nalezení mediánu daného souboru stačí hodnoty seřadit podle 

velikosti a vzít hodnotu, která se nalézá uprostřed seznamu. Pokud má soubor sudý počet 

prvků, obvykle se za medián označuje aritmetický průměr hodnot na místech n/2 a n/2+1. 

(10.) 

(11.) 
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Koeficient špičatosti porovnává dané rozdělení s normálním rozdělením 

pravděpodobnosti. Je definován následujícím vztahem (12.). 

 

𝛾2 =
𝜇4

𝜎4
− 3 =  

𝐸[𝑋 − 𝐸(𝑋)]4

(𝑣𝑎𝑟 𝑋)4
− 3 

 

Kde 𝜇4 je čtvrtý centrální moment, 𝜎 je směrodatná odchylka, E(X) je střední hodnota a 

𝑣𝑎𝑟 𝑋 je rozptyl. [16] 

 Pro přirozené číslo k je k-tý centrální moment reálné číslo, které charakterizuje 

rozdělení náhodné veličiny. Značí se 𝜇𝑘 a pro diskrétní náhodnou veličinu je definován 

následovně (13.). 

 

𝜇𝑘 = ∑(𝑥𝑖 − 𝜇)𝑘𝑝𝑖

∞

𝑖=1

 

 

Kde 𝑝𝑖 je pravděpodobnost, že X nabývá hodnoty 𝑥𝑖. [17] 

Směrodatná odchylka 𝜎 je definována pomocí následujícího vzorce (14.). 

 

𝜎 =  √
1

𝑁 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖−1

 

 

Kde N je počet měření, 𝑥𝑖 jsou naměřené hodnoty a �̅� je jejich aritmetickým 

průměrem. [18] 

  Kvadrát směrodatných odchylek je označován jako rozptyl.  

Variační rozpětí je roven rozdílu mezi maximální a minimální hodnotou. [19] 

Šikmost neboli koeficient šikmosti 𝛾1 lze definovat podle následujícího vzorce 

(15.). 

 

𝛾1 =
𝜇3

𝜎3
=  

𝐸[𝑋 − 𝐸(𝑋)]3

(𝑣𝑎𝑟 𝑋)3/2
 

 

Kde 𝜇3 je třetí centrální moment, 𝜎 je směrodatná odchylka, E(X) je střední hodnota a 

𝑣𝑎𝑟 𝑋 je rozptyl. 

Mezikvartilové rozpětí představuje rozdíl mezi 75. a 25. percentilem. Definuje tedy 

oblast hodnot, které má středních 50 % hodnot proměnných. [19] 

Mediánová absolutní odchylka (MAD) představuje medián absolutních odchylek �̃� 

a je definována pomocí vzorce (16.). 

 
𝑀𝐴𝐷 = 𝑚𝑒𝑑𝑖á𝑛(|𝑥𝑖 − �̃�|) 

 

Kde 𝑥𝑖 jsou naměřené hodnoty. [19] 

Kvantil je míra polohy rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny a tvoří tak 

inverzní funkci k funkci distribuční. Percentil je speciální varianta kvantilu a dělí statistický 

soubor na setiny. [19] 

Kovariance vyjadřuje vzájemný vztah mezi dvěma veličinami (X, Y) a je dána 

vztahem (17.). 

(12.) 

(13.) 

(14.) 

(15.) 

(16.) 
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𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸[(𝑋 − 𝐸𝑋)(𝑌 − 𝑌𝑋)] 
 

Kde E(X) a E(Y) jsou střední hodnoty veličin X a Y. 

Korelace dvou veličin (X, Y) je definována jako poměr kovariance 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) k 

součinu směrodatných odchylek veličin. 

 

𝑐𝑜𝑟(𝑋, 𝑌) =  
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

√𝑣𝑎𝑟 𝑋 ∙ 𝑣𝑎𝑟 𝑋
 

 

Kde 𝑣𝑎𝑟 𝑋 a 𝑣𝑎𝑟 𝑌 jsou směrodatné odchylky veličin X a Y. [20] 

Jako grafické metody byly vybrány a použity histogram a distribuce 

pravděpodobnosti neboli distribuční funkce. Obě tyto metody mají podobnou podstatu. 

Interval odchylek od odchylky maximální po minimální byl rozdělen na stanovený počet 

podintervalů. Hodnoty dat byly následně roztřízeny do jednotlivých podintervalů. 

Histogram (Obr. 20) zobrazuje četnosti dat v jednotlivých podintervalech. Distribuci 

pravděpodobnosti (Obr. 21) lze chápat jako zobrazení, které každé hodnotě přiřazuje určité 

reálné číslo, a to charakterizuje pravděpodobnost výskytu této hodnoty. 

Je zřejmé, že výsledný systém pro detekci kavitace nelze založit pouze na jedné statistické 

funkci. Proto by bylo vhodné, aby bylo zjištěno více funkcí a metod vhodných pro detekci 

kavitace. V případě že by bylo takových funkcí jen malé množství, sloužily by tyto funkce 

pouze jako pomocné pro složitější metody. 

3.6.2 FFT 

 O Fourierově transformaci a korelačních koeficientech bylo řečeno, že je lze 

využívat pro rozpoznávání zaměnitelnosti jednotlivých snímačů. Tyto metody však mohou 

být použity i jiným způsobem. Fourierovu transformaci je možné použít pro jeden snímač 

a různé provozní stavy s kavitací či bez kavitace. Následně lze stejně jako u porovnávání 

zaměnitelnosti zobrazit frekvenční spektra, porovnat je a pokusit se nalézt jakékoliv 

pravidelnosti, které jsou rozdílné pro jednotlivé provozní stavy. Základní porovnání lze 

provést opět vizuálně, ale také mnohem přesněji za pomoci zmiňovaných korelačních 

koeficientů. Metodu korelace je také možno využít při zkoumání časových záznamů, které 

vizuálně zkoumat nelze, a zjistit tak případné podobnosti jako u frekvenčního spektra. 

Pokud by byly nalezeny nějaké korelace mezi signály a jejich frekvenčními obrazy, mohly 

by být použity jako další metoda pro detekci kavitace v systému.  

Obr. 20 - Ukázka histogramu [28] Obr. 21 - Ukázka distribuční funkce [29] 

(17.) 

(18.) 
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3.7 Neuronová síť [21] 

Při zjišťování závislostí a rozdílů různými metodami lze využít dva postupy. První 

postup je manuální. Tento způsob by však byl zdlouhavý a celkem nepřesný. Druhým více 

automatizovaným postupem je využití neuronových sítí. Neuronová síť (hovorově 

označována jako „Umělá inteligence“) je metoda inspirovaná strukturou lidské nervové 

soustavy. Základním prvkem přirozené i umělé neuronové sítě je neuron neboli perceptron. 

Tyto neurony jsou navzájem propojeny a předávají si mezi sebou signály. Platí přitom, že 

každý neuron může mít více vstupů, ale vždy jen jeden výstup, přes který ale může být 

signál poslán i více než jednomu dalšímu neuronu. Vstupem neuronu může být buď výstup 

jiného neuronu anebo informace z vnějšího prostředí – v případě detekce kavitace by se 

jednalo o data naměřená z experimentu. Každý vstup má určitou váhu. Když neuron přijme 

vstupy, tak jejich hodnoty vynásobí jejich vahou. Následně tyto součiny sečte a pokud je 

výsledek větší než stanovený práh, výsledek se transformuje předem danou přenosovou 

funkcí (19.) a je poslán na výstup (Obr. 22).  

 

𝑦 = 𝑓 (∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝑥𝑖 − 𝜃

𝑛

𝑖=1

) 

Kde: 

 𝑦 je výstup 

 𝑓 je přenosová funkce 

 𝑤𝑖 je váha 

 𝑥𝑖 je vstup 

 𝜃 je práh 

 

Nejčastější struktura neuronové sítě má 3 základní vrstvy. Vstupní vrstva přijímá 

data od uživatele a posílá je do skryté vrstvy. Skrytá vrstva v sobě může obsahovat další 

podvrstvy, které se ale běžnému uživateli nezobrazují, funguje tedy jako černá skříňka, do 

které není vidět. Ze skryté vrstvy jsou data posílána do vrstvy výstupní, kde se následně 

uživateli zobrazí jako požadovaný výstup, například jako kategorie, do které patří hodnota, 

jež uživatel zadal do vstupu. Jednoduchý příklad takovéto sítě je možné vidět na obrázku 

(Obr. 23). 

Obr. 22 - Princip neuronu [21] 

(19.) 
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3.7.1 Učení neuronové sítě 

 Je-li pevně dána struktura sítě (počty neuronů ve vrstvách a jejich spojení) a 

transformační funkce, tak to, jak síť vstupy převede na výstupy, závisí na hodnotě vah a 

prahů (hodnota, nad kterou se používá transformační funkce). Tyto hodnoty se stanovují v 

procesu, kterému se příhodně říká učení. Na toto učení je potřeba mít soubor dat o kterých 

jde s jistotou říct, jaké výsledky lze očekávat. V případě klasifikačního typu sítě je 

výsledkem číslo kategorie, pod kterou vstupní data spadají. Tento soubor dat je rozdělen 

na trénovací (učící) část a testovací část. Testovací část dat je určena k odzkoušení sítě a 

zjištění úspěšnosti, s jakou je schopna klasifikovat vstupní data.   

 Dobře naučená neuronová síť, která je určena na kategorizaci dat je schopna správně 

klasifikovat data s úspěšností 80 až 90 %. Velmi ale záleží na složitosti daného problému. 

Ve jednodušších případech je možné mít síť s úspěšností i 100 %. Ve složitějších případech, 

je naopak možné dosáhnout úspěšnosti jen 10 %. Přesnost je závislá na několika 

parametrech. Jedním z nich je počet dat, kterými je síť trénována. Čím více trénovacích dat 

je k dispozici, tím větší úspěšnosti je síť schopna dosáhnout. V případech jako je detekce 

kavitace by se dalo předpokládat, že požadovaný počet trénovacích dat je minimálně 

v řádech tisíců. V některých případech je potřeba zohlednit takzvané „přesycení“ sítě, které 

nastává v momentě, kdy je trénovacích dat příliš mnoho vzhledem ke komplexnosti 

problému, což snižuje výslednou úspěšnost klasifikace. Množství trénovacích dat se však 

velmi těžko určuje a většinou je potřeba horní hranici těchto dat stanovit experimentálně. 

V této práci tento problém nebyl neřešen, především kvůli komplexnosti dané 

problematiky.   

3.8 Kombinace metod pro detekci 

 Pokud by bylo zjištěno, že metod pro detekci kavitace je použitelných více, daly by 

se tyto různé metody kombinovat. To by mohlo vést ke zvýšení úspěšnosti detekce kavitace 

a minimalizaci vzniku chyb.  

  

Obr. 23 - Struktura neuronové sítě [21] 
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4 Řešení 

4.1 Příprava dat 

 Při hlavním měření experimentu byly naměřeny pro každou lopatku 3 až 4 provozní 

stavy pro 4 až 5 různých rychlostí. Výstupem měření byly časové záznamy z použitých 

snímačů o délce 10 sekund. K dispozici tedy bylo zhruba 45 datových souborů pro každou 

ze dvou variant naklopení lopatky, tedy 0° a 5°. V prvním případě (naklopení lopatky 0°) 

byl primární princip vzniku kavitace pokles tlaku uprostřed odtrhávaných Kármánových 

vírů. V takovém případě bylo potřeba brát v úvahu frekvenci těchto vírů, která by ovlivnila 

snímače a musely by být z dat před jakýmkoliv zkoumáním odstraněny. Ne vždy totiž 

kavitace vzniká vlivem Kármánových vírů.  

V druhém případě, kdy byla lopatka nakloněna na 5°, vznikala kavitace daleko 

rychleji i při menších rychlostech. Bylo to způsobeno tím, že lopatka představovala spíše 

překážku v proudu vody. Kavitace se objevovala převážně na povrchu lopatky a měla tak 

jiný princip vzniku. Z tohoto hlediska byla vybrána data pro zkoumaní kavitace z měření, 

kdy měla lopatka náklon 5°.  

4.1.1 Délka časového záznamu 

 Každý opakující se jev má určitou frekvenci, se kterou se v systému objevuje. 

Jednou ze skutečností, kterou bylo potřeba prozkoumat bylo, zdali je délka časového 

záznamu (10 s) dostatečně dlouhá na to, aby zachytila všechny užitečné periodické jevy. 

Případně na jakou hodnotu by bylo možné záznam zkrátit, aby byla zachována korektnost 

frekvenčního spektra. Toto bylo zkoumáno manuálně. Postupně byla zobrazována 

frekvenční spektra o různých délkách signálu a byly hledány hranice, kdy signál přestává 

být korektní (kdy se mění příliš, a kdy zůstává neměnný).  

 Bylo zjištěno, že frekvenční spektrum záznamu je téměř neměnné při délkách 

záznamu nad 1,6 s. S délkou pod 1,6 s se frekvenční spektrum začalo pomalu měnit a pod 

0,4 s spektrum začalo být pro různé délky dosti rozdílné a zanikly charakteristické vrcholky 

amplitud, které byly viditelné při zobrazení frekvenčního spektra za delší časový interval. 

Za absolutně minimální hranici délky časového signálu bylo tedy zvoleno 1,6 s. 

4.1.2 Styl datových souborů 

Pro zobrazení a zápis měřených dat z experimentu byl zvolen program LabVIEW. 

Výstupní soubory z tohoto programu obsahují nejen numerická data, ale také tzv. hlavičku 

ve které jsou zapsány informace o měření (např. datum a čas měření, použité snímače a 

jednotky). Programové prostředí Matlab, ve kterém byla data zpracovávána umožňuje 

načíst pouze numerická data z těchto specifických souborů. Proto bylo potřeba nalézt 

skript, který by umožnil načtení nejen numerických dat, ale také dat z hlavičky. 

Takovýto skript byl nalezen na oficiálním fóru programu Matlabu, a to skript 

s názvem „LVM file import“, vytvořený uživatelem M. A. Hopcroftem (Příloha. 2) [22]. 

4.2 Zkoumání snímačů 

 Po úspěšném načtení dat z jednotlivých snímačů, bylo možné s těmito daty 

pracovat, dle zvoleného postupu. Nejprve bylo potřeba zjistit, jestli jsou data ze všech 

snímačů použitelná a neobsahují příliš mnoho nežádoucího šumu. 
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4.2.1 Šum snímačů a jeho filtrace 

Kavitace je děj, který doprovází velký hluk a vibrace. Tyto dva jevy jsou velmi 

často příčinou narušení měření snímačů, protože způsobují na výsledných záznamech již 

zmiňovaný šum. To se také projevilo na jednotlivých snímačích tím, že čím silnější 

kavitace byla, tím větší šum se na frekvenčním spektru objevil. Laserový snímač pohybu 

lopatky nebyl napojený přímo na měřící trať, a proto také obsahoval nejméně šumu. 

Nejvíce šumu pak obsahovala data ze snímače akustického tlaku. Ten sice na svém 

záznamu zobrazil pár viditelných vrcholků, ale oproti ostatním snímačům jich bylo 

podstatně méně.  

Použitelnost a čitelnost jednotlivých snímačů by se mohla zvýšit pomocí filtrace. 

Byly vyzkoušeny celkem 3 metody. První byla metoda se stanovením výšky hladiny šumu 

a následné odstranění hodnot signálu menších než tato výška (Obr. 24).  

Na obrázku jsou červeně zachované hodnoty a černě hodnoty, které byly vymazány. Na 

frekvenčním spektru je vidět, že vrcholky mají při různých frekvencích značně rozdílné 

hodnoty amplitud, a proto se výška hladiny šumu stanovuje obtížně. Tato metoda tedy není 

příliš vhodná pro zkoumaný problém. 

Další vyzkoušenou metodou byla filtrace klouzavým průměrem [10]. U této metody 

bylo potřeba nastavit počet za sebou jdoucích dat (parametr nazvaný „okno“), která byla 

následně průměrována. Čím větší okno bylo nastaveno, tím bylo vyhlazení spektra větší a 

čitelnější. Problémem však bylo zvyšování odlišnosti od původního obrazu.  

Obr. 24 - Nulování šumu na frekvenčním spektru 
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Na obrázku (Obr. 25) je nalevo černě původní spektrum a napravo červeně spektrum po 

vyhlazení (velikost okna = 20). Jedna ze skutečností, které je možné si všimnout je to, že 

se razantně změnily amplitudy. Už sama Fourierova transformace zkresluje velikosti 

amplitud a tato metoda filtrace toto zkreslení ještě zvětšuje. 

Poslední vyzkoušená metoda filtrace bylo využití filtru Savitzky-Golay [11]. 

Podobně jako v předchozím případě bylo potřeba nastavit několik kritérií. Řád 

aproximačního polynomu a velikost okna. Vyhlazení a čitelnost se zvyšovala (a přesnost 

se snižovala) při zvyšování velikosti okna a zmenšování řádu polynomu. Záměrně byly 

nastaveny podobné parametry jako u filtru s klouzavým průměrem, aby je bylo možné 

porovnávat. Proto byl polynom nastaven se 4. řádem a velikost okna byla 21. 

Obr. 25 - Filtrace klouzavým průměrem 

Obr. 26 - Čištění frekvenčního spektra SG filtrem 
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Na obrázku (Obr. 26) je opět vidět černě spektrum před filtrací a červeně spektrum po 

filtraci. Při této filtraci je vidět výrazné zhoršení spektra.  

 Nejlépe tedy vyšla metoda filtrace klouzavým průměrem. Touto metodou bylo 

následně zjištěno, že nejvíc směrodatná data byly ze snímačů laseru a tlakoměru. Nejméně 

směrodatná data z hlediska čitelnosti před i po filtraci měl snímač akustického tlaku. Proto 

bylo vyhodnoceno, že budou nejvíce využita data z laseru a tlakoměru (u jednodušších 

metod také data z akcelerometru). 

4.2.2 Zaměnitelnost snímačů 

Jako použitelné byly vyhodnoceny všechny snímače (některé méně, některé více). 

Dále tedy bylo potřeba zjistit to, zda si jsou data z některých snímačů natolik podobná, že 

by se daly snímače zaměnit. K tomu bylo potřeba porovnat jednotlivé časové záznamy a 

frekvenční spektra pomocí funkce korelačních koeficientů.  

 Z teorie zaměnitelnosti snímačů vyplývá několik předpokladů neboli podmínek, 

které musí být dodrženy. Prvním předpokladem je to, že zaměnitelnost dvou zvolených 

snímačů je možná pouze v případě hodnoty korelačního koeficientu nad 0,85 (tedy větší 

než 85 % podobnost). Druhý předpoklad říká, že se hodnota korelačního koeficientu musí 

držet nad 0,85 ve všech provozních stavech. Nesplnění jednoho z těchto dvou předpokladů, 

znamená nemožnost záměny a nemá tedy smysl se zabývat dalším zkoumáním záměny 

těchto snímačů.  

 Vzhledem k uvedeným podmínkám byly vybrány 3 provozní stavy (v = 5 m.s-1, 

v = 10 m.s-1, v = 12,5 m.s-1), jejichž časové záznamy a frekvenční spektra byly 

porovnávány korelací. Výsledky korelačních koeficientů z časového záznamu je možno 

vidět v následujících tabulkách (Tab. 3, Tab. 4, Tab. 5). 

 

v = 5 m.s-1 ; σ = 0,015;  5° náklon lopatky 

  Akcelerometr Tlakoměr Mikrofon Laser 

Akcelerometr  -0,004 0,006 0,004 

Tlakoměr -0,004  -0,001 -0,006 

Mikrofon 0,006 -0,001  0,009 

Laser 0,004 -0,006 0,009  

Tab. 3 - Korelační koeficienty pro časový záznam, v = 5 m/s 

v = 10 m.s-1 ; σ = 0,19;  5° náklon lopatky 

  Akcelerometr Tlakoměr Mikrofon Laser 

Akcelerometr  0,017 0,041 0,043 

Tlakoměr 0,017  0,036 0,049 

Mikrofon 0,041 0,036  0,054 

Laser 0,043 0,049 0,054  

Tab. 4 - Korelační koeficienty pro časový záznam, v = 10 m/s 

v = 12,5 m.s-1 ; σ = 0,43;  5° náklon lopatky 

  Akcelerometr Tlakoměr Mikrofon Laser 

Akcelerometr  -0,001 0,034 0,029 

Tlakoměr -0,001  0,009 0,017 

Mikrofon 0,034 0,009  0,035 

Laser 0,029 0,017 0,035  

Tab. 5 - Korelační koeficienty pro časový záznam, v = 12,5m/s 
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Hodnoty korelačních koeficientů jsou téměř zanedbatelné (maximální nalezená podobnost 

byla 5,4 %). To ale jen potvrdilo, že kavitace je alespoň zdánlivě velmi chaotická a je 

potřeba data z kavitačních experimentů nejdříve nějakým způsobem upravit, tak aby byla 

čitelná. Z toho vyplynul závěr, že z hlediska časových záznamů jsou snímače 

nezaměnitelné. Tento závěr byl očekáván, protože podobně by vyšla míra korelace (téměř 

nulová) mezi 2 různými měřenými body z jednoho snímače, kdy se jednalo o po sobě jdoucí 

časové záznamy.  

 Zbývalo tedy prozkoumat zaměnitelnost snímačů na frekvenčních spektrech. Z 3 

provozních stavů na jejichž časových záznamech byla již korelace testována, byla 

vytvořena frekvenční spektra pomocí FFT. Porovnání spekter proběhlo nejen pomocí 

korelace, ale i vizuálně. Proto se nejdříve jednotlivá spektra zobrazila a byly v nich hledány 

jakékoliv jasné pravidelnosti. Nejedná se sice o přesnou metodu porovnávání, ale v případě 

vysoké podobnosti by toto mělo jasně viditelné. Již při prvním pohledu (příklad na 

obrázcích (Obr. 13, Obr. 14, Obr. 11, Obr. 12)) však bylo patrné, že jsou spektra velmi 

rozdílná.  

 Dále byly vypočítány korelační koeficienty, jejichž hodnoty lze vidět 

v následujících tabulkách (Tab. 6, Tab. 7, Tab. 8). 

 

v = 5 m.s-1 ; σ = 0,015;  5° náklon lopatky 

  Akcelerometr Tlakoměr Mikrofon Laser 

Akcelerometr   0,18 0,36 0,21 

Tlakoměr 0,18   0,41 0,27 

Mikrofon 0,36 0,41   0,34 

Laser 0,21 0,27 0,34   
Tab. 6 - Korelační koeficienty pro frekvenční spektra, v = 5 m/s 

v = 10 m.s-1 ; σ = 0,19;  5° náklon lopatky 

  Akcelerometr Tlakoměr Mikrofon Laser 

Akcelerometr   0,23 0,55 0,22 

Tlakoměr 0,23   0,58 0,56 

Mikrofon 0,55 0,58   0,42 

Laser 0,22 0,56 0,42   
Tab. 7 - Korelační koeficienty pro frekvenční spektra, v = 10 m/s 

v = 12,5 m.s-1 ; σ = 0,43;  5° náklon lopatky 

  Akcelerometr Tlakoměr Mikrofon Laser 

Akcelerometr   0,22 0,56 0,18 

Tlakoměr 0,22   0,59 0,57 

Mikrofon 0,56 0,59   0,35 

Laser 0,18 0,57 0,35   
Tab. 8 - Korelační koeficienty pro frekvenční spektra, v = 12,5 m/s 

Z tabulek je možné vidět, že určitá korelace (55–60 %) nastává mezi snímačem akustického 

tlaku a tlakoměrem, snímačem akustického tlaku a akcelerometrem a tlakoměrem a 

laserem. I tato korelace je stále malá (pod 85 %) na to abychom mohli snímače volně 

zaměňovat, navíc se razantně mění pro jednotlivé provozní stavy.  

Výsledkem tedy bylo, že snímače nejsou zaměnitelné a metody detekce kavitace se 

budou muset řešit na každém snímači. 
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4.3 Zkoumání dat 

Ze získaných dat bylo zjištěno, že snímače laser a tlakoměr mají podstatně čistější 

signál než akcelerometr a snímač akustického tlaku. Tomu se uzpůsobil další postup 

zkoumání dat. Potencionální metody detekce kavitace byly podrobně otestovány nejdříve 

na datech z tlakoměru nebo laseru a v případě pozitivních výsledků byly prověřovány na 

ostatních snímačích. Tlakoměr byl většinou před laserem upřednostněn, protože v reálném 

provozu se vyskytují tlakoměry v podstatně větší míře než měření vibrací laserovou 

metodou.   

 

4.3.1 Statistické metody 

 První věcí zkoumanou na datech bylo, zda některé ze zvolených statistických metod 

(Tab. 2) mají specifické nebo rozeznatelně odlišné hodnoty pro různé provozní stavy. Pro 

tyto účely byl vytvořen skript v Matlabu (Příloha. 3). Tento skript využíval zvolené metody 

a byl navržen dle algoritmu na obrázku (Obr. 27).  

Výsledky jednotlivých metod byly po výpočtu zapsány do matice. Celý cyklus se 

zopakoval tolikrát, kolik dat (provozních stavů) bylo k dispozici. Vzhledem 

k jednoduchosti a výpočtové nenáročnosti byl skript použit na všechny 4 snímače. Příklad 

výsledných hodnot pro tlakoměr při rychlosti 10 m.s-1 (a 4 provozní stavy) je možné vidět 

v tabulce (Tab. 9). Všechny hodnoty pro veškeré provozní stavy a snímače jsou uvedeny 

v tabulce Excelu v příloze (Příloha. 4).  

 

 

Obr. 27 - Algoritmus pro výpočet zvolených 

statistických funkcí 
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Rychlost [m.s-1] 10 

𝜎 – kavitační 

součinitel 
0,16 0,19 0,23 Bez kavitace 

Geometrický průměr 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Harmonický průměr 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Medián -0,008429 -0,006435 -0,017587 -0,007068 

Koeficient špičatosti 3,607819 3,418917 2,922270 2,936376 

Centrální moment 1. 

řádu 
0,044740 -0,006463 -0,000150 0,000379 

Šikmost 0,208618 -0,094619 -0,018670 0,134623 

Směrodatná odchylka 0,598572 0,408765 0,200423 0,141140 

Rozptyl 0,358288 0,167089 0,040170 0,019920 

Variační rozpětí 5,564713 3,955128 1,738714 0,947081 

Maximum 3,275931 1,837909 0,749640 0,473272 

Minimum -2,288782 -2,117219 -0,989074 -0,473809 

Kvartilové rozpětí 0,767419 0,528363 0,272367 0,191005 

Mediánová absolutní 

odchylka 
0,467281 0,320681 0,160479 0,112683 

Percentil 0,132416 0,092402 0,033750 0,028944 

Kvantil -0,304226 -0,211191 -0,123609 -0,079064 

Lineární korelace 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Robustní 

vícerozměrná 

kovariance a 

průměrový odhad 

0,340935 0,161633 0,040428 0,019994 

Lineární parciální 

korelační koeficienty 
1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Kovariance 0,358288 0,167089 0,040170 0,019920 

Suma 872,993940 -5145,598143 -8710,999411 -1368,083230 
Tab. 9 - Výsledky jednotlivých statistických funkcí ve všech testovaných provozních stavech 

 Z tabulky lze vyčíst, že hodnoty některých statistických metod (zeleně označené 

řádky) jsou určitým způsobem závislé na kavitačním číslu popisujícím provozní stav. 

U některých metod hodnoty rostou s klesající hodnotou sigma. U jiných je tomu zase 

naopak – hodnoty klesají s klesající hodnotou sigma. U dalších metod je možné pozorovat 

i skok v řádu, pokud přecházíme z provozního stavu bez kavitace do stavu s kavitací (např. 

z řádu jednotek na stovky nebo z jednotek na desetiny či setiny). Podobné závislosti byly 

nalezeny i u ostatních rychlostí, a dokonce i u jiných snímačů. 

 Dále byly prozkoumány 2 grafické metody a to histogram (Obr. 28, Obr. 29, Obr. 

30, Obr. 31) a distribuční funkce (Obr. 32, Obr. 33, Obr. 34, Obr. 35). Na obrázcích jsou 

uvedeny příklady těchto dvou metod z tlakoměru pro rychlost 12,5 m.s-1. Pro zbylé snímače 

a provozní stavy jsou obrázky uvedeny v příloze. (Příloha. 5) 
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Obr. 28 - Histogram, tlakoměr, bez kavitace, v = 12,5 m/s Obr. 29 - Histogram, tlakoměr, sigma = 0,56, v = 12,5 m/s 

Obr. 30 - Histogram, tlakoměr, sigma = 0,50, v = 12,5 m/s Obr. 31 - Histogram, tlakoměr, sigma = 0,43, v = 12,5 m/s 

Obr. 32 - Distribuční funkce, tlakoměr, bez kavitace, 

v = 12,5 m/s 
Obr. 33 - Distribuční funkce, tlakoměr, sigma = 0,56, v = 

12,5 m/s 
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Na obrázcích je také možno vidět určitou závislost výsledné funkce a provozního stavu. 

V bezkavitačním stavu jsou hodnoty na osách x řádově menší a s rostoucí kavitací tyto 

hodnoty také rostou (a grafy se více „zplošťují“). 

 Výsledkem je tedy to, že nejspíše existují nějaké statistické metody (Tab. 10), které 

jsou závislé na provozním stavu.  

 

Histogram Distribuční funkce Koeficient špičatosti 

Medián Směrodatná odchylka Rozptyl 

Šikmost Variační rozpětí Maximum 

Minimum Kvantil Percentil 

Průměr absolutních hodnot 

odchylek 

Robustní vícerozměrná 

kovariance a průměrový 

odhad 

Kovariance 

Kvartilové rozpětí   

Tab. 10 - Statistické funkce, u nichž se projevila závislost na provozním stavu 

Těchto metod by tedy šlo využít při detekci kavitace. K tomu by ale bylo zapotřebí 

nalézt hraniční hodnoty pro jednotlivé provozní stavy a prověřit, zda vyšlá závislost není 

pouhou náhodou a nevztahuje se k jiné skutečnosti než jen k provoznímu stavu. Tyto jiné 

závislosti by se totiž v reálném provozu mohly vyskytnout a zvolená metoda by kavitaci 

predikovala, aniž by v systému byla. Nebo by v horším případě metoda neodhalila kavitaci 

i přes to, že v systému vznikla.  

4.3.2 FFT 

Další metodou, kterou bylo potřeba prozkoumat, bylo hledání existence korelace 

mezi frekvenčními spektry v jednotlivých provozních stavech. Byl tedy částečně využit 

skript, ve kterém byla zkoumána zaměnitelnost snímačů pomocí FFT. Tím byly vypočítány 

frekvenční spektra pro všechny provozní stavy při stejné rychlosti. Tato spektra byla 

následně opět porovnána 2 metodami, a to vizuálně a pomocí korelačních koeficientů. Na 

obrázcích (Obr. 36, Obr. 37, Obr. 38) je vidět příklad 3 spekter, při rychlosti 7,5 m.s-1, 

určených pro vizuální porovnání.  

Obr. 34 - Distribuční funkce, tlakoměr, sigma = 0,50, 

v = 12,5 m/s 
Obr. 35 - Distribuční funkce, tlakoměr, sigma = 0,56, 

v = 12,5 m/s 
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Na těchto grafech je možné vidět, že existují určité frekvence, na kterých amplitudy rostou 

s rostoucí kavitací, a tedy s klesajícím kavitačním číslem. Dále se zde také objevily 

frekvence, které byly charakteristické jen pro provozní stav s kavitací. Obdobné závislosti 

bylo možné pozorovat i u ostatních rychlostí.  

 Následně byla použita funkce křížová korelace, pro různé rychlosti a jeden provozní 

stav. Výsledné koeficienty z této korelace byly opět zapsány do matic. Jejich hodnoty pro 

4 provozní stavy jsou v procentech zapsány v následujících tabulkách (Tab. 11, Tab. 12, 

Tab. 13, Tab. 14).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 - Frekvenční spektrum, bez kavitace, 

tlakoměr, v = 7,5 m/s 
Obr. 37 - Frekvenční spektrum, sigma = 0,06, tlakoměr, 

v = 7,5 m/s 

Obr. 38 - Frekvenční spektrum, sigma = 0,06, tlakoměr, 

v =  7,5 m/s 
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Bez kavitace 

Tlakoměr Laser 

Tlak [kPa] 40 60 80 100 Tlak [kPa] 40 60 80 100 

40   0,71 0,63 0,62 40   0,02 0,10 0,06 

60 0,71   0,81 0,75 60 0,02   0,04 0,04 

80 0,63 0,81   0,83 80 0,10 0,04   0,07 

100 0,62 0,75 0,83   100 0,06 0,04 0,07   
Tab. 11 - Korelační koeficienty (procentuální podobnost) pro stavy bez kavitace 

Kavitace na náběžné hraně 

Tlakoměr Laser 

Tlak [kPa] 40 60 80 100 Tlak [kPa] 40 60 80 100 

40   0,53 0,50 0,47 40   0,21 0,38 0,42 

60 0,53   0,73 0,68 60 0,21   0,24 0,26 

80 0,50 0,73   0,67 80 0,38 0,24   0,60 

100 0,47 0,68 0,67   100 0,42 0,26 0,60   
Tab. 12 - Korelační koeficienty (procentuální podobnost) pro stavy bez kavitace 

Kavitace u konce lopatky 

Tlakoměr Laser 

Tlak [kPa] 40 60 80 100 Tlak [kPa] 40 60 80 100 

40   0,43 0,26 0,25 40   0,07 0,71 0,67 

60 0,43   0,36 0,35 60 0,07   0,04 0,04 

80 0,26 0,36   0,32 80 0,71 0,04   0,70 

100 0,25 0,35 0,32   100 0,67 0,04 0,70   
Tab. 13 - Korelační koeficienty (procentuální podobnost) pro stavy bez kavitace 

Superkavitace 

Tlakoměr Laser 

Tlak [kPa] 40 60 80 100 Tlak [kPa] 40 60 80 100 

40   0,53 0,53 0,57 40   0,26 0,32 0,30 

60 0,53   0,39 0,40 60 0,26   0,37 0,33 

80 0,53 0,39   0,42 80 0,32 0,37   0,46 

100 0,57 0,40 0,42   100 0,30 0,33 0,46   
Tab. 14 - Korelační koeficienty (procentuální podobnost) pro stavy bez kavitace 

Z výsledků lze vidět určitá míra korelace mezi jednotlivými provozními stavy. To potvrzuje 

možnost nalezení metody, která by sloužila k detekci kavitace. U laseru jsou hodnoty 

převážně menší a dá se tedy předpokládat, že na něm nebudou nalezené metody fungovat 

s takovou přesností jako u tlakoměru.  
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4.3.3 STFT 

Dále bylo potřeba zjistit, zda jsou frekvenční spektra závislá na čase či nikoliv. To 

bylo zkoumáno hlavně vizuálně pomocí krátkodobé Fourierovy transformace. STFT má 

několik parametrů, které byly nastaveny a byly drženy na konstantní hodnotě u všech dat. 

Parametr okno měl velikost 8000, což odpovídá 0,16 s. Velikost překrývání časových oken 

byla nastavena na 7500. A délka transformace, tedy jemnost rozsahu na ose amplitudy, byla 

nastavena na 8500. Je zřejmé, že vzhledem k vlastnostem kavitace se frekvenční spektrum 

s časem mění. Důležité ovšem bylo, zda se mění viditelně a se zřejmou závislostí. Příklady 

spektrogramů lze vidět na následujících obrázcích (Obr. 39, Obr. 40). Spektrogramy pro 

zbylé provozní stavy jsou zahrnuty v příloze. (Příloha. 6)  

 

Ze spektrogramů bylo zjištěno, že změna frekvenčního spektra v čase je zanedbatelná. To 

tedy znamená, že při dodržení minimální délky časového záznamu 1,6 s, je možno delší 

záznamy v případě potřeby dělit na záznamy kratší.  

 Díky tomu, že zjevně neexistuje závislost frekvenčního spektra na čase, se samotné 

STFT zřejmě nedá využít pro detekci kavitace ani pro predikci její síly. 

4.4 Neuronová síť – časové záznamy 

 Z předchozího zkoumání dat statistickými metodami a Fourierovými 

transformacemi bylo zjištěno, že mezi naměřenými daty existují jisté závislosti. Proto bylo 

rozhodnuto, že dalším krokem bude použití neuronové sítě. Taková síť by mohla najít ony 

zmíněné závislosti a korelace mezi jednotlivými provozními stavy. Toho by se poté dalo 

využít k predikci provozního stavu pro jiná data.  

 Neuronovou síť je potřeba nejdříve natrénovat na ukázkových datech a následně 

otestovat její úspěšnost klasifikace na datech testovacích. K tomu, aby natrénovaná síť byla 

přesná, je zapotřebí ji trénovat na velkém množství datových vzorků. Pro dosažení 

úspěšnosti okolo 60 %, pro zdánlivě chaotické záznamy, je zapotřebí mít trénovací data 

v řádech tisíců až desetitisíců a někdy dokonce i více. To záleží na komplexnosti záznamů. 

V době zkoušky natrénování takové sítě pro detekci kavitace, bylo k dispozici zhruba 45 

časových záznamů. Tento velký nepoměr v potřebném a naměřeném množství dat bylo 

nutno vyřešit získáním většího množství datových vzorků. Tyto datové vzorky mohly být 

získány dvěma způsoby – provedením dalšího měření, nebo rozdělením již naměřených 

Obr. 39 - Spektrogram, tlakoměr,  

sigma = 0,06, v = 7,5 m/s 
Obr. 40 - Spektrogram, akcelerometr,  

sigma = 0,43, v = 12,5 m/s 



  VUT-EU-ODDI-13303-01-20 

46 

 

časových záznamů na kratší úseky. Provést nové měření nebylo zprvu možné, vzhledem 

k nouzovému stavu na území České republiky.  

Již bylo zjištěno, že při dodržením minimální hranice délky časového záznamu 1,6 

sekund lze soubory rozdělovat. Proto se přešlo k druhé variantě získání většího počtu 

datových vzorků. Deseti sekundové záznamy byly rozděleny na zhruba 300 menších 

souborů, které byly následně ještě rozděleny do dvou skupin, na trénovací (240 datových 

souborů - 80 %) a testovací (60 datových souborů – 20 %). To sice stále není pro trénování 

neuronových sítí ideální, ale je to podstatně lepší než původních 45 datových souborů.  

 

4.4.1 Úprava dat 

 Ze všeho nejdříve musela být data upravena do podoby, se kterou je schopna 

pracovat funkce trénování neuronových sítí v Matlabu (funkce „Deep Learning“). K tomu 

byly z trénovacích dat vytvořeny 2 tabulky. První tabulka se samotnými daty byla formátu 

„buňka“ („cell“). Každý řádek obsahoval jednu buňku a v této buňce byl schován časový 

záznam (Obr. 41).  

  

 

Druhá tabulka s čísly kategorie (označení provozního stavu), do kterých jednotlivé 

časové záznamy z první tabulky patřily, byla ve formátu „kategorická“ („categorical“). Při 

trénování si program přiřadil jednu tabulku ke druhé, a proto musela být data v obou 

tabulkách ve stejném pořadí (Obr. 42)  

Obr. 41 – Formát vstupních trénovacích dat 



VUT-EU-ODDI-13303-01-20 

47 

 

 

  

4.4.2 Vytvoření a nastavení sítě 

 Poté co byly upraveny data určená k trénování neuronové sítě, bylo potřeba vytvořit 

a nastavit neuronovou síť. Vzhledem k charakteru dat byla zvolena síť založená na metodě 

LSTM (z anglického „Long-Short Term Memory“), využívající princip dlouhodobé a 

krátkodobé paměti. Navržená síť měla 5 vrstev, a to vrstvu pro vstupní data, skrytou vrstvu, 

vrstvu úplného propojení neuronů, soft max vrstvu, která používá normalizovanou 

exponenciální funkci k úpravě výstupů a výstupní klasifikační vrstvu (Obr. 43).  

Obr. 42 - Formát vstupních trénovacích dat s kategoriemi 

Obr. 43 - Struktura neuronové 

sítě s LSTM principem 
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První vrstva je v podstatě vrstva, která načítá vstupní data od uživatele a posílá je do skryté 

vrstvy. V této vrstvě je nastavována pouze podoba vstupních dat. Nejdůležitější je 

nastavení počtu vstupních funkcí. Některé sítě totiž mohou pracovat s více funkcemi 

najednou. Například v případě předpovědi počasí se síť může trénovat na predikci teploty, 

množství srážek, oblačnosti a tak dále. Tyto veličiny jsou na sobě závislé, a proto je potřeba 

pracovat se všemi najednou. V obdobných případech je počet těchto veličin roven počtu 

vstupních funkcí. V této práci byly nejprve jednotlivé snímače brány jako na sobě nezávislé 

a pracovalo se s každým samostatně. Proto byl počet vstupních funkcí nastaven na 1. 

 Druhá vrstva je vrstva skrytá s charakterem obousměrné LSTM vrstvy. Tato vrstva 

obsahuje zvolený počet neuronových jednotek, které jsou vzájemně propojeny. Každé 

propojení je charakterizováno určitou vahou – hodnotou, která je hledána při trénování sítě. 

Tato vrstva má 2 hlavní vlastnosti, které bylo potřeba nastavit. První úzce souvisí 

s charakterem problému a nazývá se výstupní mód („output mode“). Záleží na tom, jaký 

výsledek je požadován. Pokud je požadavek na výsledek takový, aby obsahoval jedno číslo 

(číslo kategorie), jedná se o tzv. „sekvence-na-označení“ klasifikaci („sequence-to-label 

classification“). V takovém případě se výstupní mód nastavuje na hodnotu „poslední“ 

(„last“).  

 Pokud by ale bylo požadováno, aby výstupem ze sítě byla sekvence (například, když 

je potřeba předpovědět pokračování nějaké funkce), tak by se jednalo o tzv. „sekvence-na-

sekvenci“ klasifikaci („sequence-to-sequence classification“). Výstupní mód se nastavuje 

na „sekvenci“. Jedním z cílů této práce bylo, aby výstupem z neuronové sítě bylo jedno 

číslo, které by určovalo provozní stav. Tudíž byl výstupní mód nastaven na „poslední“.  

 Další důležité nastavení skryté vrstvy je počet neuronů ve vrstvě. Zde ovšem 

nastává problém, protože neexistuje žádné univerzální pravidlo, které by udávalo kolik 

neuronů má ve skryté vrstvě být. V jednoduchých případech se počet neuronů rovná zhruba 

počtu přímek potřebných na oddělení jednotlivých kategorií v grafu (Obr. 44).  

 

Obr. 44 - Rozdělení bodů do kategorií 
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Ve složitějších případech, jako je klasifikace kavitačního provozního stavu, toto 

pravidlo už použít nelze, a to i z toho hlediska, že počet přímek je skoro nemožné 

odhadnout. Proto bylo, na základě ukázkového příkladu na oficiálním fóru Matlabu, 

zvoleno, že počet skrytých neuronů bude 100, s tím že se, pokud to bude možné, vyzkouší 

několik dalších hodnot (50, 150, 200, 500).  

Třetí vrstva je vrstva propojovací. Tato vrstva mění architekturu ostatních vrstev. 

Úplně propojovací vrstva způsobí to, že se každý neuron propojí se všemi ostatními, tudíž 

data by měli projít přes většinu neuronů, než se dostanou od vstupu k výstupu.  

Další vrstva je tzv. SoftMax vrstva. Je to jedna z aktivačních funkcí, používaných 

nejčastěji před výstupní klasifikační vrstvou. Její přínos je v tom, že využívá vnitřního 

potenciálu sítě (hodnoty z předešlých vrstev) a transformuje ho na požadovaný výstup. 

Pátá a poslední vrstva slouží jako výstupní klasifikační vrstva. Na základě 

předchozích vrstev vypíše, do jaké kategorie spadá zadaný vstup.  

4.4.3 Nastavení tréninku 

 Jsou-li data nachystána a síť připravena, je ještě potřeba před spuštěním tréninku 

nastavit samotný výpočet. To ovlivňuje více výpočet než samotné výsledky. Trénink byl 

nastaven na tzv. dávkové učení (z anglického „batch“). Princip je v tom, že je vzat předem 

zvolený počet časových záznamů z trénovacích dat (tj. velikost dávky vstupních dat), který 

je co nejpřesněji aproximován. Po nalezení vhodné aproximace je první iterace ukončena. 

Následně je vzata znovu dávka jiných vstupních dat a je počítána další iterace. Takto 

výpočet pokračuje, dokud program postupně neprojde všechna zadaná vstupní data. 

V momentě dokončení iterace s poslední dávkou vstupních dat, končí jedna trénovací 

epocha. Program se přesune na počátek a začne znovu. Program tímto způsobem počítá do 

chvíle, kdy dosáhne předem nastaveného počtu epoch. Z toho tedy vyplývají 2 nastavení, 

které jsou potřeba přizpůsobit. První je velikost dávky vstupních dat v jedné iteraci a druhá 

počet epoch. 

 Pokud bychom měli časové záznamy různých délek, bylo by lepší je seřadit podle 

délky. Kdyby tyto délky byly velmi rozdílné, například bychom měli délky signálů od 0,1 s 

až do 10 s, a zároveň by byly tyto signály v tabulce vstupních dat za sebou, snižovala by se 

přesnost výsledné predikce neuronové sítě, a to z toho důvodu, že mezi signály o velmi 

rozdílné délce se velmi těžko hledají podobnosti a závislosti. Proto Deep Learning kratší 

signály automaticky uměle doplňuje nulami nebo delší signály ořezává – to záleží na 

nastavení. Z měření byly k dispozici časové záznamy stejné délky, a to i po rozdělení na 

menší části, proto nebylo potřeba pořadí jednotlivých záznamů měnit.  

 Je-li k dispozici dobrá výpočetní síla, je vhodné zvolit větší dávku vstupních dat, 

protože to urychlí výpočet. Je však potřeba brát v potaz celkový počet vstupních dat. Ideální 

je, tak velký rozměr dávky dat, aby se za jednu epochu provedl počet iterací v řádu stovek. 

Základní velikost dávky v Matlabu je přednastavená na 128. Naměřená data z kavitačního 

tunelu byla snímána se vzorkovací frekvencí v řádu desítek kHz, a proto měli i zkrácené 

časové záznamy příliš velký počet dat na výpočetní techniku, která byla k dispozici. 

Velikost dávky byla tedy snížena pod 30 a v některých případech musela být ještě nižší. 

Počet epoch byl nastavován individuálně, podle toho, jaký výpočet byl plánován a 

z jakého snímače byly data brány. Uvádí se, že ideální počet epoch pro dobrou síť je 1000. 

Vzhledem k rychlosti výpočtu nebylo ale reálné tohoto počtu epoch dosáhnout. Proto bylo 

nastaveno alespoň 100 výpočetních epoch.   

Další nastavení výpočtu, které by bylo možno  provést, spočívá ve zvolení 

optimalizačního algoritmu (byl zvolen „adam“) a jeho rychlosti aproximace nebo také ve 

zvolení výpočetního systému. Tato nastavení byla volena dle toho, na jakém počítači byl 

výpočet spuštěn, nejsou tedy zásadní pro samotný výsledek. 
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Takto navržená a nastavená síť byla tvořena pomocí skriptu (Příloha. 7).   

4.4.4 Trénování 

 Po nastavení všech potřebných věcí, byl spuštěn výpočet. Výpočet byl nejdřív 

proveden pro 2 snímače (laser– s označením „velicity2_DC“ a tlakoměr – s označením 

„p_kiss“). U každého snímače byla snaha natrénovat vždy 2 sítě. První síť měla sloužit 

pouze k detekci kavitace, a proto pracovala s 2 kategoriemi (provozní stav s kavitací a bez). 

Druhá síť měla mimo detekce kavitace i predikovat její velikost. Pracovala tedy s celkem 

4 kategoriemi. Trénink jedné takové sítě se pohyboval okolo 10 hodin (propočítání 100 

epoch).  

 Pro tlakový snímač bylo natrénováno více sítí mimo ty 2 základní. Ty měli za úkol 

zjištění závislosti počtu neuronů ve skryté vrstvě (100, 200 a 500) na přesnosti predikce. 

4.4.5 Testování 

Poté co byl proveden trénink neuronových sítí, bylo potřeba je otestovat a zjistit 

s jakou úspěšností dokáží predikovat kategorii provozního stavu. Při trénování v Matlabu 

bylo  zobrazováno okno s grafy odhadované přesnosti a ztráty (Obr. 45).  

Na obrázku je příklad ideálního průběhu trénování neuronové sítě. Úspěšnost, kterou 

znázorňuje horní modrý graf, se postupně vyšplhala na 100 % a držela se okolo této 

hodnoty. Stejně tak ztráta, vyobrazená na dolním oranžovém grafu, se dostala na nulovou 

hodnotu a ustálila se na ní. Ve složitějších případech je však tato odhadovaná úspěšnost 

většinou nesprávná, anebo je možné ji z grafu určit jen velmi těžko.  

Úspěšnost bylo tedy potřeba ověřit jinak. Po proběhnutí tréninku byla klasifikována 

jiná data, u kterých bylo předem známo, do jaké kategorie patří. Po klasifikaci byl určen 

poměr dobře a špatně klasifikovaných dat. Tento poměr udával výslednou úspěšnost sítě. 

Klasifikace byla provedena Matlabem za  použití testovací části dat (40 datových souborů). 

K následnému zjištění poměru, a tedy i úspěšnosti, byl použit tabulkový editor Excel.  

Obr. 45 - Ukázka okna zobrazovaného při tréninku neuronové sítě v Matlabu (Deep Learning) [30] 
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4.4.6 Výsledky 

 Určené poměry jsou uvedeny v následujících tabulkách (Tab. 15, Tab. 16).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Nejvyšší dosažená úspěšnost u tlakoměru byla 70 %. Jednalo se o sítě, které byly zaměřeny 

na rozpoznání kavitačního a bezkavitačního provozního stavu, tedy 2 kategorií. U sítí, kde 

bylo usilováno o natrénování predikci síly kavitace (4 kategorií), se úspěšnost pohybovala 

okolo 50 %. Vyšší úspěšnost u prvních sítí se dala předpokládat, protože rozdíl mezi 

provozním stavem s kavitací a bez kavitace, byl mnohem větší než rozdíl mezi jednotlivými 

stavy s kavitací.  

Je ale zapotřebí zohlednit 2 specifické hodnoty úspěšnost. Mohlo se totiž stát, že síť 

predikuje kavitaci ve všech testovacích datech. Tomu by odpovídala úspěšnost 66,67 %. 

Stejně tak by síť nemusela kavitaci predikovat v ani jednom případě, kdy by úspěšnost 

vyšla 33,33 %.  Procenta odpovídají množství datových souborů s bezkavitačním a 

kavitačním provozním stavem v testovací skupině. Takové sítě nebylo bezpečné používat, 

protože by byly v podstatě nefunkční. Pokud by se tedy takové výsledky přesnosti objevily, 

bylo by potřeba zhodnotit, zdali je to jen shoda náhod nebo síť opravdu zařadila všechna 

testovací data jen do jedné kategorie.  

 Hodnota přesnosti 66,67 % se vyskytuje ve třech případech. V případě tlakoměru 

u sítě s 500 neurony ve skryté vrstvě, bylo ale následně zjištěno, že se jedná o pouhou shodu 

náhod. U laseru je tato hodnota v obou případech. V tomto případě se však ale stalo, že síť 

určila všechna data jako stav s kavitací. Ukázalo se tedy, že sítě z laserových dat jsou 

nepoužitelné.   

 Dále bylo na sítích používajících data z tlakoměru zjištěno, že ideální počet neuronů 

ve skryté vrstvě je 200 pro případ se 2 kategoriemi a 100 pro případ s 6 kategoriemi. 

V případě se 2 kategoriemi se úspěšnost s 100 neurony a 200 neurony příliš neliší – rozdíl 

je pouhých 1,67 %. Po zvážení toho, že čím více neuronů ve skryté vrstvě je, tím je výpočet 

delší a náročnější, byla jako základ pro další výpočty zvolena hodnota 100 neuronů.  

Tlakoměr 

2 kategorie 6 kategorií 

Počet neuronů ve 
skryté vrstvě 

Přesnost detekce kavitace [%] 
Přesnost predikce síly 

kavitace[%] 

100 68,33 53,33 

200 70 48,33 

500 66,67 -  

Tab. 15- Vyšlé přesnosti detekce kavitace a predikce její síly, tlakoměr 

LASER 

2 kategorie 

Počet neuronů 
ve skryté vrstvě 

Přesnost predikce [%] 

100 66,67 

20 66,67 
Tab. 16- Vyšlé přesnosti detekce kavitace a predikce její síly, 

Laserový snímač 
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4.5 Neuronová síť – FFT 

 Jednou z věcí, která byla zjištěna v předchozím zkoumání dat, bylo to, že byly 

objeveny určité závislosti provozního stavu na frekvenčním spektru. Proto vznikla 

myšlenka, že spektra by se dala brát jako sekvence. Takto by se s nimi mohlo následně 

pracovat jako s časovými záznamy a bylo by možné natrénovat neuronové sítě, které by 

mohly být přesnější než sítě z časových záznamů.  

 Byla tedy vzata data z frekvenčních spekter, která byla již vytvořena k jiným 

účelům a byly jim přiřazeny kategorie podle provozního stavu, ve kterém byly naměřeny. 

Byly vytvořeny nové neuronové sítě a nastaveny jako sítě předchozí s přihlédnutím ke 

zjištěným výsledkům. Následně proběhl trénink a otestování na testovacích datech, která 

byla rovněž ve formátu frekvenčních spekter. Výsledky těchto sítí jsou zapsány 

v následujících tabulce (Tab. 17).  

 

  
2 kategorie 6 kategorií 

Úspěšnost detekce kavitace 
[%] 

Úspěšnost predikce síly 
kavitace [%] 

Tlakoměr 66,67 33,3 

LASER 85 73,3 

Tab. 17- Vyšlé přesnosti detekce kavitace a predikce její síly, FFT, tlakoměr a Laser 

 U sítí z dat tlakoměru je možno vidět ony specifické hodnoty úspěšnosti predikce. 

Proto byly podrobněji prozkoumány a zjistilo se, že tyto sítě jsou nepoužitelné. Naopak u 

sítí z dat laseru jsou přesnosti daleko vyšší než u dosavadních sítí z časových záznamů. 

  

4.6 Nové měření 

 Dobré neuronové sítě, potřebují velké množství trénovacích a testovacích dat, aby 

byla zajištěna jejich spolehlivost a korektnost. Doposud bylo k dispozici pouze 45 časových 

záznamů. Ty se sice povedlo rozdělit kratší úseky, ale bylo tím získáno jen 300 souborů, 

což je stále málo.   

 Druhou možností, jak získat více datových souborů, bylo provedení nového 

experimentu kavitačního tunelu a naměřit tak více dat, což již bylo později možné, a tak se 

přistoupilo k této variantě. Takový experiment bylo nutné vzhledem k potřebnému 

množství dat naplánovat. Navíc manuální nastavování všech parametrů ovlivňujících 

provozní stav a ruční ukládání by v případě 1000 a více datových souborů bylo velmi 

náročné a zdlouhavé. Ideální by tedy bylo měření jakoukoliv cestou automatizovat. 

 V tunelu byla již z důvodu jiného měření nainstalována lopatka VUT – 05 mm. 

Kvůli složitosti výměny lopatky za ČKD – 03 (tj. lopatky, ze které byla doposud brána 

všechna data), byla použita ona lopatka VUT – 05 mm. Lopatky jsou z hlediska zkoumání 

kavitace zaměnitelné, protože rozměry jsou téměř shodné a liší se pouze v detailech. 

Lopatka byla umístěna s náklonem 5° kvůli zrychlení náběhu do kavitačního provozního 

stavu.    

 Měřící trať umožňovala řídit 2 parametry, kterými se nastavují jednotlivé provozní 

stavy. Jedná se o řízení tlaku ve sběrné nádrži a frekvenci podávacího čerpadla. Tlakem ve 

sběrné nádrži se ovlivňuje tlak v celé měřící trati a frekvencí čerpadla se řídí průtok, tedy 

rychlost proudění vody v tunelu. Díky energetické náročnosti manipulace s tlakem ve 

sběrné nádrži, a to zvláště při velkých podtlacích, se rozhodlo, že měření bude probíhat dle 

následujícího postupu. Nastaví se určitá hodnota tlaku, kterou bude regulátor držet zhruba 
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na konstantní hodnotě, a automat bude postupně nastavovat rychlosti proudění od 2,5 m.s-

1 do 15,5 m.s-1 s krokem 1 m.s-1. Postupně se bude takto nastavovat několik hodnot tlaku, 

a to od přetlaku 385 kPa do podtlaku 30 kPa. Tím by se mělo proměřit dostatek provozních 

stavů. Plán měření je uveden v následující tabulce (Tab. 18).  

 

v [m/s] 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 

p [kPa] 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 

p [kPa] 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

p [kPa] 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

p [kPa] 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

p [kPa] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

p [kPa] 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

p [kPa] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

p [kPa] 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

p [kPa] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

p [kPa] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

p [kPa] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Tab. 18 - Plán měření 

 Celkem by tedy bylo 154 provozních stavů. Bylo nastaveno, že pro každý provozní 

stav automat zaznamená a uloží 50 datových souborů s délkou 5 s. Mezi jednotlivými 

záznamy byla nastavena pauza po dobu 1 s a při přechodu na novou rychlost byla pauza 

1,5 minuty z důvodu ustálení přechodových jevů v trati. Celkově by tedy bylo k dispozici 

7700 datových souborů. Tento počet byl odhadován jako maximum souborů, které je 

počítač schopen pojmout na jeden trénink a testování neuronové sítě. Jednotlivé snímače 

byly nastaveny na vzorkovací frekvenci 20 000 Hz, to znamená že 5sekundové soubory 

měli 100 000 datových zápisů z každého snímače.  

Na závěr by byly zrychleně zobrazeny všechny provozní stavy (154) a u každého 

by byla opticky určena kategorie provozního stavu dle rozsahu kavitace. Bylo usilováno o 

rozdělení provozních stavů do 6 kategorií (1 - bez kavitace, 2 - počátek kavitace, 3 - 

kavitace na náběžné hraně (Obr. 46), 4 - kavitace dosahující k ose lopatky (Obr. 47), 5 - 

kavitace dosahující ke konci lopatky (Obr. 48) a 6 - superkavitace (Obr. 49, Obr. 50)). 

 

Obr. 46 - Kavitace na náběžné hraně lopatky Obr. 47 - Kavitace sahající k ose lopatky 
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4.6.1 Experiment 

 Reálné měření probíhalo postupně od nejvyššího tlaku 385 kPa až po tlak 40 kPa. 

Naplánováno bylo sice i měření při tlaku 30 kPa, ale už při 40 kPa experiment naběhl do 

stavu superkavitace při velmi nízkých rychlostech. Takže by se dalo předpokládat, že u 

ještě nižšího podtlaku nastane superkavitace ještě rychleji a nebudou změřeny téměř žádné 

jiné kavitační režimy. Proto provozní stav s 30 kPa nebyl naměřen. Navíc se od měření 

tohoto stavu upustilo i z důvodu vysoké energetické a časové náročnosti při snižování tlaku. 

Obr. 48 - Kavitace sahající ke konci lopatky Obr. 49 - Kavitace sahající daleko za lopatku 

(superkavitace) 

Obr. 50 - Kavitace sahající daleko za lopatku (superkavitace), pohled z boku 
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Dále i proto že už při tlaku 40 kPa bylo velmi náročné tento tlak udržet na konstantní 

hodnotě.  

 Při provádění experimentu se u některých hodnot tlaku stalo, že kavitace dosahovala 

až za hranici tunelu (do difuzoru) (Obr. 51). 

 Konec rozsahu kavitace tedy nebyl vidět, nebylo tedy možné určovat v jaké kategorii se 

provozní stav právě nachází. Navíc už v tomto stavu byly přetížené i některé snímače a 

jejich data nebyla korektní. Pokud se tedy stalo, že kavitace u některého tlaku dosáhla ke 

konci tunelu z plexiskla, bylo měření zastaveno a přešlo se k další hodnotě tlaku. To 

nastávalo zpravidla u nižších hodnot tlaku. Z provozních stavů, kde tato situace nastala, 

nebyla získána data ze všech plánovaných rychlostních variant. 

 Provozní stavy, které byly úspěšně změřeny, jsou uvedeny v následující tabulce 

(Tab. 19). Jedná se celkově o 125 datových souborů.  

 

v [m/s] 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 

p [kPa] 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 

p [kPa] 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

p [kPa] 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

p [kPa] 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

p [kPa] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200  

p [kPa] 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150   

p [kPa] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

p [kPa] 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80    

p [kPa] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60    

p [kPa] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Tab. 19 - Tabulka naměřených provozních stavů 

  Po skončení hlavního měření byly znovu postupně nastaveny všechny provozní 

stavy a rozřadily se do 6 kategorií. Do poslední kategorie „superkavitace“ se zařadily 

všechny stavy u nichž byla kavitace v oblasti mezi koncem lopatky a koncem tunelu.  

Kavitace je nestacionární děj a v některých provozních stavech se stalo, že kavitace 

byla velmi nestálá a kmitala někdy až do vzdálenosti dvounásobku délky lopatky. Proto je 

rozdělení do kategorií jen přibližné. V případě zmiňovaného kmitání byla vzata pomyslná 

Obr. 51 - Kavitace s koncem za tunelem 
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střední hodnota. Zároveň u vyšších tlaku nebylo možno dosáhnout až ke kategorii 

superkavitace. Kategorizace naměřených stavů je zobrazena v následující tabulce (Tab. 

20), kde jsou jednotlivé kategorie rozlišeny barvami (Tab. 21).  

 

v [m/s] 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

p [kPa] 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

p [kPa] 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

p [kPa] 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

p [kPa] 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

p [kPa] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

p [kPa] 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

p [kPa] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

p [kPa] 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

p [kPa] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

p [kPa] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
 

Tab. 20 - Tabulka rozdělení provozních stavů do 6 kategorií 

Tmavě zelená 1 – bez kavitace 

Světle zelená 2 – počátek kavitace 

Žlutá 3 – kavitace na náběžné hraně 

Oranžová 4 – kavitace k ose lopatky 

Červená 
5 – kavitace od ¾ lopatky až ke konci 

lopatky 

Černá 6 – superkavitace (od konce lopatky dál) 
Tab. 21 - Barevné kategorie provozních stavů 

 Data z nového měření měla mírně jinou strukturu (jiný časový krok, jinou délku 

atd.), a proto bylo potřeba některé vytvořené skripty z předešlého zkoumání upravit.  

4.6.2 Neuronová síť 

 V datových souborech bylo zaznamenáno celkem 11 snímačů. Většina z nich byla 

ale použitelná jen pro popsání provozního stavu. Snímačů, z jejichž dat bylo možné 

trénovat neuronové sítě, bylo pět. Dva laserové snímače pohybu lopatky, dva 

akcelerometry , z nichž  byl jeden na difuzoru ústícího do sběrné nádrže a jeden na páce od 

lopatky a  také piezoelektrický tlakoměr umístěný za lopatkou. Z časového hlediska byly 

vybrány dva snímače. Jeden z laserů (nazvaný „velocity2_DC“) a piezoelektrický 

tlakoměr.  

 U každého provozního stavu bylo k dispozici 50 datových souborů. Z nich se 

oddělilo 35 souborů určených pro trénování a 10 souborů na testování. Zbylých 5 souborů 

bylo odděleno jako záložní soubory v případě, že by je bylo potřeba někde doplnit. 

Trénovacích souborů bylo celkem 4375 a testovacích 1240. Počet testovacích souborů je 

dost vysoký na to, aby zaručil, že vyšlá hodnota úspěšnosti bude průkazná. 

 Data z vybraných snímačů byla zapsána do tabulek, se kterými pracuje neuronová 

síť. K nim byly přiřazeny korespondující kategorie. Poté byly vytvořeny 4 neuronové sítě. 

Jejich struktura byla stejná jako u všech sítí doposud (5 vrstev). Velikost dávky dat, se 

kterou měl trénink najednou pracovat, byla u všech sítí nastavena na 20. Podle předchozích 

výsledků byla hodnota počtu neuronů ve skryté vrstvě nastavena na 200. 

 Následně byl spuštěn trénink. Ten se ovšem okamžitě samovolně přerušil. A i po 

několikátém pokusu o spuštění , stále sám přerušoval trénink hned na počátku. Po krátkém  
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hledání chyby, bylo zjištěno, že to bylo způsobeno nedostatečnou výpočtovou silou. Proto 

se musela síť upravit tak, že se snížil počet neuronů ve skryté vrstvě na 100. Dále byla také 

upravena data zkrácením na polovinu délky. Data tedy byla zkrácena z původních 

5sekundových záznamů na 2,5sekundové záznamy. S tímto nastavením již výpočet proběhl 

v pořádku. Jak již bylo zmíněno, tak při tréninku Matlab zobrazuje odhad přesnosti sítě a 

ztrátu. V tomto případě bylo možné vidět, že tento odhad je pro složitější systémy 

nekorektní a málo čitelný (Obr. 52).  

 

Na obrázku lze vidět, že přesnost se mění při každé iteraci od 0 % ke 100 % a zase zpět 

k 0 %.  

 Jedna epocha trvala zhruba 5 hodin. Naplánovaných epoch bylo 100, avšak 

z časového hlediska bylo  nutné trénink přerušit po 5 dnech. Výpočet tedy dosáhl něco málo 

přes 20 epoch. 

4.6.3 Výsledky 

 Po ukončení tréninku byly sítě uloženy a následně otestovány na testovacím balíku 

dat. Vzhledem k velkému množství testovacích dat zabral klasifikační výpočet také pár 

hodin. Jak již bylo zmíněno, tak pro oba snímače byly natrénovány 2 sítě. Jedna pro detekci 

kavitace a druhá pro predikci síly kavitace. U sítě pro predikci síly kavitace byly zjišťovány 

dvě hodnoty úspěšnosti. Hlavní úspěšnost určovala to, jestli síť správně klasifikovala 

provozní stav a sílu kavitace. Druhá úspěšnost u této sítě hodnotila, zda síť správně 

detekovala kavitační režim. V následující tabulce (Tab. 22) jsou zapsány výsledné přesnosti 

po otestování.  

 

Časové záznamy 

Tlakoměr Laser 

Detekce 
Detekce z 
predikce 

Predikce Detekce 
Detekce z 
predikce 

Predikce 

- 66,61 % 56,45 % 54,84 % 45,16 % 45,16 % 

Tab. 22 - Přesnosti neuronových sítí z časových záznamů (Nové měření) 

Obr. 52 - Ukázka nečitelnosti grafu odhadované přesnosti trénované neuronové sítě 
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Stejně jako u předchozích neuronových sítí, bylo i zde potřeba zohlednit specifické hodnoty 

úspěšností. V případě že by natrénovaná síť chybně kategorizovala všechny datové soubory 

jako provozní stavy bez kavitace, úspěšnost detekce by vyšla 45,16 %. Kdyby síť opačném 

případě určila všechny soubory jako stavy s kavitací, byla by úspěšnost 54,84 %. 

U tlakoměru se žádná z podezřelých hodnot přesnosti nevyskytovala, a tudíž bylo možné 

síť chápat jako dobře natrénovanou s udanou úspěšnost.  Naopak sítě z laserového snímače, 

měly tyto specifické hodnoty v obou případech. Při podrobnějším prozkoumání těchto sítí, 

bylo zjištěno, že jsou opravdu nesprávně natrénovány, protože zařadily všechny testovací 

datové soubory do jedné kategorie. Vzhledem k tomu, že testovacích souborů je 1240,  je 

velmi nepravděpodobné, že by šlo jen o pouhou shodu náhod.  

 Dalším problémem, který nastal bylo, že neuronová síť z dat tlakoměru určená na 

klasifikaci 2 kategorií provozních stavů pro detekci kavitace, vůbec nefungovala a nebyla 

schopna klasifikovat jediný časový záznam.  Z těchto čtyř sítí je tedy použitelná pouze 

jedna a tou je predikční síť z dat tlakoměru. 

4.6.4 FFT 

 Stejně jako u původních dat bylo usilováno o natrénování neuronových sítí, jež by 

pracovaly s frekvenčními spektry. Takové sítě již byly natrénovány s původními daty a 

byla  u nich zjištěna vysoká úspěšnost ( např. u laserové sítě s 2 kategoriemi až 85 %). Dalo 

by se tedy opět očekávat, že pokud by se síť povedlo natrénovat, měla by mít vyšší 

úspěšnost než sítě z časových záznamů. Nastavení těchto nových sítí bylo stejné jako u sítí 

z časových záznamů. Trénovací data byla FFT skriptem transformována z časových 

záznamů na frekvenční spektra a ta byla následně použita jako nová trénovací data. 

  Už při trénování bylo zřejmé, že by výsledné sítě mohly být správně natrénované. 

Jejich grafy přesností zobrazované Matlabem totiž v průběhu trénování vypadaly lépe než 

u časových sítí a měly tendenci se držet na vysokých hodnotách úspěšnosti (Obr. 53).  

 

Po ukončení tréninku a otestování vyšly úspěšnost těchto sítí následovně (Tab. 23). 

 

 

Obr. 53 - Ukázka grafu odhadované přesnosti z tréninku FFT neuronové sítě 
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FFT 

Tlakoměr Laser 

Detekce 
Detekce z 
predikce 

Predikce Detekce 
Detekce z 
predikce 

Predikce 

97,90 % 93,95 % 60,56 % - 61,45 % 54,27 % 
Tab. 23 - Přesnosti neuronových sítí z FFT (Nové měření) 

Laserová síť o 2 kategoriích byla opět chybná a nebyla schopna klasifikovat žádná data. 

U sítě o 6 kategoriích už ale síť fungovala a dosáhla úspěšnosti predikce 54,27 %, která se 

však dá se přetvořit na síť pro 2 kategorie a tím by se její úspěšnost zvýšila na 61,45 %. 

Navíc je to doposud jediná laserová síť, která je funkční. 

 Překvapivé je ale to, že síť z dat tlakoměru dosáhla hodnoty úspěšnosti 97,9 %. 

Z časových záznamů tlakoměru se detekční síť (se 2 kategoriemi určená k detekci kavitace) 

natrénovat nepovedlo, a i proto je toto považováno za velký úspěch. Predikční síť (s 6 

kategoriemi, určená hlavně k predikci síly kavitace) dosáhla úspěšnosti 60,56 % s tím, že 

kavitaci byla schopna detekovat s úspěšností 93,95 %. Ukázalo se tedy, že neuronové sítě 

lépe fungují s daty z piezoelektrického tlakoměru než s daty z laserového snímače.  

4.7 Statistické metody 

 Při zkoumání původních dat statistickými metodami byly objeveny metody, které 

naznačovali jakousi závislost na provozním stavu, a tak by mohly sloužit k detekci kavitace 

a případně k predikci její síly. Pro takové použití by bylo potřeba nalézt tyto závislosti 

neboli numerické hodnoty hranic mezi jednotlivými provozními stavy. Pro hledání 

takovýchto hranic existuje několik způsobů. Nejvhodnější by ale bylo nalézt takovou 

hranici počítačem za pomoci neuronové sítě.  

 Byla tedy vzata trénovací část datových souborů a byly na ní použity vybrané 

statistické metody. U neuronových sítí z těchto dat se dá předpokládat velmi rychlý trénink, 

protože se jedná vždy jen o jednu numerickou hodnotu, a ne o sekvenci. Proto byly vybrány 

celkem tři snímače, z jejichž dat byly sítě trénovány. Jednalo se znovu o laser, tlakoměr a 

akcelerometr. Pro každý snímač byly použity všechny statistické metody (celkem 19). Dále 

byly pro každou metodu vytvořeny dvě sítě, a to detekční a predikční. Celkem tedy bylo 

vytvořeno 114 malých neuronových sítí.  

 Počet neuronů ve skryté vrstvě byl u těchto malých sítí nastaven na 20.  Počet epoch 

byl u každé sítě nastaven na 100. Kvůli velkému počtu sítí, byl vytvořen skript, který 

postupně natrénoval všechny sítě a následně je uložil.  

4.7.1 Výsledky 

 Proces výpočtu statistických metod a tréninku dohromady trval asi 1 den. Po 

natrénování, se všechny sítě musely opět otestovat. Proto byla vzata testovací část dat a 

byla propočítána všemi použitými statistickými metodami. Následně se vyšlé hodnoty 

načetly do natrénovaných sítí a byly jimi klasifikovány kategorie jejich provozních stavů. 

Ty pak byly v Excelu porovnány se správnými hodnotami kategorií a poté byla vypočtena 

úspěšnost pro každou síť. V následující tabulce (Tab. 24) jsou zapsány vyšlé úspěšnosti. 
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Data Statistické metody 

Snímač Akcelerometr Tlakoměr Laser 

Metoda 2 kategorie 6 kategorií 2 kategorie 6 kategorií 2 kategorie 6 kategorií 

Geometrický 
průměr 

68,95 % 45,16 % 54,84 % 47,66 % 54,84 % 45,16 % 

Harmonický 
průměr 

68,95 % 45,16 % 54,84 % 47,82 % 54,84 % 45,32 % 

Průměr bez 
extrémních 

hodnot 
54,84 % 45,16 % 54,84 % 45,24 % 54,84 % 45,16 % 

Aritmetický 
průměr 

54,84 % 45,16 % 54,84 % 45,16 % 54,84 % 45,16 % 

Medián 54,84 % 45,16 % 54,11 % 48,55 % 54,84 % 45,16 % 

Koeficient 
špičatosti 

58,47 % 45,16 % 65,89 % 45,16 % 69,84 % 50,81 % 

Centrální 
moment 3. řádu 

64,84 % 55,48 % 60,32 % 50,00 % 54,84 % 45,16 % 

Šikmost 45,40 % 51,53 % 53,79 % 48,79 % 74,44 % 53,15 % 

Směrodatná 
odchylka 

99,84 % 68,95 % 82,02 % 63,23 % 71,13 % 53,23 % 

Variační rozpětí 93,55 % 64,44 % 77,42 % 60,65 % 54,84 % 45,16 % 

Rozptyl 99,60 % 69,52 % 86,05 % 65,40 % 60,56 % 54,35 % 

Maximum 99,60 % 68,71 % 87,42 % 65,08 % 54,60 % 53,15 % 

Mezikvartilové 
rozpětí 

99,92 % 66,85 % 80,00 % 63,06 % 66,61 % 51,77 % 

Mediánová 
absolutní 
odchylka 

99,68 % 68,55 % 80,48 % 62,18 % 69,35 % 51,45 % 

Percentil 93,06 % 63,55 % 72,66 % 58,95 % 54,84 % 45,16 % 

Kvantil 98,39 % 67,66 % 79,60 % 60,73 % 67,42 % 46,53 % 

Robustní 
vícerozměrná 
kovariance a 
průměrový 

odhad 

93,55 % 64,03 % 77,90 % 59,60 % 54,84 % 45,16 % 

Kovariance 93,55 % 64,92 % 77,58 % 60,56 % 54,84 % 45,16 % 

Suma 45,16 % 45,16 % 52,90 % 45,16 % 59,19 % 48,55 % 
Tab. 24 - Přesnosti neuronových sítí ze statistických metod (Nové měření) 

Vzhledem k charakteru a přesnosti snímačů se předpokládalo, že nejlepších výsledků bude 

dosahovat laserový snímač pohybu lopatky. Překvapivě ale byly tyto výsledky nejméně 

úspěšné ze všech 3 zvolených snímačů. Nejvyšší dosažená úspěšnost u laserových sítí byla 

74,44 %. Naopak akcelerometr byl původně považován spíše za vedlejší a méně přesný, a 

přesto u něj některé statistické metody vyšly s úspěšností, bez zanedbatelných 0,08 %, 

téměř 100 %.  

Další věcí, která byla zjištěna bylo to, že pro každý snímač jsou vhodnější jiné 

metody. Pro akcelerometr vyšla nejlépe metoda používající mezikvartilové rozpětí 

(99,92 %). U tlakoměru se jednalo o metodu využívající maximum (87,42 %) a rozptyl 



VUT-EU-ODDI-13303-01-20 

61 

 

(86,05 %). Nejlepší laserové sítě používaly statistickou metodu šikmost (74,44 %) a 

směrodatnou odchylku (71,13 %).  

U některých metod bylo opět nutné přezkoumání, protože u nich vyšla specifická 

hodnota úspěšnosti.  

4.8 Kombinace sítí 

 Byl natrénován vysoký počet neuronových sítí. Většina z nich měla úspěšnost 

detekce kavitace a predikce její síly okolo 65 %. Byly ale také sítě, které měli téměř 100 % 

úspěšnost.  Každá síť měla tedy svou vlastní hodnotu úspěšnosti, se kterou pracovala. 

Jednou z dalších věcí, které bylo potřeba prověřit, bylo to, s jakou úspěšností by 

pracoval program, který by kombinoval výsledky z více sítí najednou. 

 Nejjednodušší postup by byl načíst všechny natrénované sítě v jednom skriptu 

spolu s testovacími daty. Poté by skript  klasifikoval testovací data podle všech načtených 

sítí, dle zvoleného snímače, ze kterých by byly načtena testovací data, a následně by pomocí 

statistické funkce modus byla vypsána nejčastěji se vyskytující kategorie. Tato kategorie 

by byla považována za predikci kombinace sítí. Porovnala by se tedy se správnou kategorií 

a byla by tak určena přesnost predikce toho skriptu. Zjednodušený algoritmus lze vidět na 

následujícím obrázku (Obr. 54). 

Ve skriptu byly samozřejmě použity jen sítě, které byly funkční. Tato metoda přikládala 

všem sítím stejnou váhu. Celý algoritmus byl zakomponován do cyklu, aby se modus 

predikcí sítí propočítal pro všechna testovací data a snímače. Predikční sítě se dále také 

převedly na detekční a rovněž byla zjištěna jejich úspěšnost. Celkem tedy vyšly 3 hodnoty 

úspěšností pro každý snímač, které jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 25).  

 

 

Obr. 54 - Algoritmus kombinace 

neuronových sítí 
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Akcelerometr Piezoelektrický tlakoměr 
Laserový snímač polohy 

lopatky 

Detekční Predikční 
Detekční z 
predikční 

Detekční Predikční 
Detekční z 
predikční 

Detekční Predikční 
Detekční z 
predikční 

99,68 % 65,00 % 92,74 % 80,48 % 60,48 % 70,16 % 70,00 % 51,94 % 55,56 % 

Tab. 25 - Přesnosti kombinačního skriptu 

Opět se ukázalo, že akcelerometr má největší úspěšnost (99,68 % pro detekční síť a 65 % 

pro síť predikční). To je dáno tím, že už samotné sítě z dat akcelerometru mají velmi 

vysokou úspěšnost. Zajímavé je to, že u laseru  úspěšnost detekce touto kombinací sítí 

vzrostla z průměrných 65 % na 70 %. Úspěšnost predikce ovšem i přes to zůstává jen 

51,94 %.  

 Jednotlivé úspěšnosti by se ještě daly mírně zvýšit, kdyby neměly všechny 

neuronové sítě stejnou váhu. Některé sítě totiž dosahovali vyšší úspěšnosti než jiné, a proto 

se dá říci, že je jim možné více věřit – tudíž mají větší váhu. Dále je asi také zbytečné 

používat sítě, které mají jen 50 % úspěšnost detekce kavitace, vzhledem k tomu, že jsou 

k dispozici sítě s 95 % úspěšností. Bylo tedy potřeba rozhodnout, jak tyto dva parametry 

zakomponovat do dat.  

 Bylo rozhodnuto, že váha jednotlivých neuronových sítí bude určena procentuální 

hodnotou jejich přesností, a to tak, že byla do tabulky zapsána hodnota kategorie, kterou 

daná síť klasifikovala pro vstupní data tolikrát, kolik procent úspěšnosti detekce nebo 

predikce měla. Například pokud nějaká síť měla úspěšnost 75 %, napsala se její predikce 

do tabulky 75krát. Poté bylo toto provedeno pro všechny sítě a opět byla použita statistická 

funkce modus. Výsledkem je tak tedy „vážený modus“.  

 Jako hranice použitelnosti neuronových sítí byla zvolena úspěšnost 65 %. Sítě 

s menší přesností nebyly použity. U laserových predikčních sítí se ovšem tato hranice 

musela snížit na 50 %, protože by jinak nemohla být použita žádná ze sítí kvůli tomu, že 

tyto sítě nedosahovaly přesnosti nad 65 %.  

 V Matlabu byl tedy zformován skript, který vytvořil tabulky klasifikovaných 

kategorií pro testovací data s použitím všech neuronových sítí, jež splňovaly podmínku 

minimální hranice přesnosti. Tabulky byly následně nahrány do Excelu, kde byla pomocí 

funkce modus zjištěna nejčetnější hodnota pro každý provozní stav testovacích dat. Vyšlé 

hodnoty se pak porovnaly se správnými hodnotami a byla vypočtena výsledná úspěšnost 

(Tab. 26).  

 

Akcelerometr Piezoelektrický tlakoměr 
Laserový snímač polohy 

lopatky 

Detekční Predikční 
Detekční z 
predikční 

Detekční Predikční 
Detekční z 
predikční 

Detekční Predikční 
Detekční z 
predikční 

99,60 % 68,63 % 99,27 % 81,05 % 65,40 % 85,56 % 71,37 % 53,31 % 58,79 % 

Tab. 26 - Přesnosti kombinačního skriptu s váhami 

U detekčních sítí se úspěšnost zvýšila jen minimálně. Největší skok byl  1,37 %  a to u  dat 

z laseru. Úspěšnost u akcelerometru se dokonce velmi málo (o 0,08 %) snížila. Výrazné 

zlepšení se projevilo u predikčních sítí, kde se úspěšnost zvýšila o 2 až 5 %. Stejně jako 

v předchozích případech byla predikční síť transformována na detekční. Takové sítě měly 

asi největší zlepšení oproti jednoduché kombinaci sítí. Jedna z těchto sítí (síť z dat 

tlakoměru) dokonce poskočila o 15,4 % na úspěšnost 85,56 %. Téměř ve všech případech 

se tedy objevilo zlepšení úspěšnosti. 
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 Celkový počet sítí, který byl použit v posledním skriptu pro vážený modus, byl 48. 

Původní počet použitelných sítí (81) se tedy zmenšil téměř o polovinu. To nastalo proto, že 

některé sítě neměli úspěšnost nad stanovenou hranici, a proto nebyly použity. Z tohoto byl 

vyvozen závěr, že by bylo potřeba podrobněji prozkoumat jaké sítě byly použity, aby 

nedošlo k tomu, že by v nějakém případě neprošla žádná síť a vypočtená úspěšnost by byla 

jen náhodná. Bylo sice usilováno o stanovení hranice úspěšnosti tak, aby ve všech 

případech splnilo podmínku alespoň několik sítí, ale skript byl automatizován tak, že 

nejdříve testovací data klasifikoval a zjistil přesnost, a mohlo se tedy stát, že byla úspěšnost 

změněna, oproti již vyšlým úspěšnostem, a neprošla tak podmínkou.  

 Po prozkoumání proměnných a výsledků ze skriptu, bylo zjištěno, že ve všech 

případech splnila podmínku alespoň jedna neuronová síť. U sítí z akcelerometru prošlo 13 

detekčních sítí a 7 predikčních. U sítí z dat tlakoměru prošlo 12 detekčních, ale jen 2 

predikční. Zde by mohlo být zváženo, zda by neměla být hranice pro data z tlakoměru  

snížena tak, aby bylo sítí více. Nezáleželo ani tak na úspěšnosti jako spíše na spolehlivosti. 

Kdyby totiž selhaly 2 sítě, byl by výsledek nesprávný, a to by mohlo v reálném provozu 

způsobit problémy. U sítí z dat laseru splnilo podmínku 5 detekčních a 8 predikčních sítí.  

 

4.9 Kombinace snímačů 

 V praxi bývá většinou provoz hydraulického systému monitorován více než jedním 

snímačem. Například u kavitačního tunelu bylo použito 11 různých snímačů. Vznikne-li 

v systému kavitace, je většinou jedno, který snímač ji zachytí. Je totiž kladen důraz na to, 

aby při vzniku tohoto jevu systém zareagoval, a to nejčastěji tím že se vypne, aby se 

nepoškodily některé části toho systému, nebo případně tak aby se kavitace snížila na 

přípustnou hodnotu.  

 Doposud byla data z jednotlivých snímačů porovnávána samostatně. Vzhledem ke 

zmíněným požadavkům v reálném provozu, bylo potřeba zjistit, s jakou úspěšností je ze 

záznamů odhadnutelný vznik kavitace, případně její síla,  ze všech 3 používaných snímačů 

dohromady. Pro tyto účely posloužily již natrénované neuronové sítě z předešlých kapitol. 

Konkrétněji byl použit skript, který kombinoval neuronové sítě s přihlédnutím k jejich 

úspěšnostem. Tento skript vypočítal opět modus pro každý testovaný stav a zapsal ho do 

tabulky. Z této tabulky se následně brala data podle 3 kritérií. Nejprve byly vzaty 3 hodnoty 

(z  každého snímače jedna), které byly vypočteny z detekčních sítí. Z těchto hodnot byla 

opět zjištěna nejčetnější hodnota, pomocí funkce modus, a ta byla porovnána se správnou 

kategorií testovaného provozního stavu. Toto bylo provedeno pro všechny testovací data a 

byla tak vypočtena výsledná úspěšnost detekce. Následně byly z tabulky vzaty 3 hodnoty 

z predikčních sítí a stejným postupem byla zjištěna  úspěšnost predikce síly kavitace. Jako 

poslední byly vzaty 3 hodnoty z detekčních sítí a 3 hodnoty z transformovaných 

predikčních sítí. Opět byla stejným postupem zjištěna celková úspěšnost detekce kavitace.  

 Celková úspěšnost detekce kavitace v systému byla 84,84 %. Úspěšnost detekce 

u transformovaných predikčních sítí byla 86,13 %. V případě spojení těchto 6 sítí se 

úspěšnost zvýšila na 88,15 %. To znamená že pokud by se v systému objevila kavitace a 

systém by byl monitorován zároveň akcelerometrem, piezoelektrickým tlakoměrem a 

laserovým snímačem pohybu lopatky, bylo by možné ji odhalit s 88 % úspěšností. Stejně 

tak je možné z vyšlých přesností usoudit, že by se v případě potřeby měly transformované 

predikční sítě upřednostnit před sítěmi detekčními.  

 Úspěšnost detekce kavitace a zároveň predikce její síly, záleží na tom, jaký snímač 

by byl upřednostněn. Celkově byly totiž provozní stavy roztřízeny do 6 kategorií a je možné 

že by mohla nastat situace, kdy by každý snímač ukázal jinou kategorii. Když by byl 
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upřednostněn snímač vibrací (akcelerometr), tak by úspěšnost klasifikace provozního stavu 

byla 66,37 %. V případě upřednostnění tlakoměru by úspěšnost byla 66,05 %. Při 

upřednostnění laseru  by vyšla úspěšnost 63,55 %. Nejvhodnější by tedy bylo, kdyby se 

upřednostňoval snímač vibrací.  

4.10 Akcelerometr 

Při testování úspěšností natrénovaných neuronových sítí bylo zjištěno, že nejvyšší 

úspěšnost klasifikace provozního stavu má snímač vibrací (akcelerometr). Pro tento snímač 

ovšem nebyly vytvořeny neuronové sítě z časových záznamů a frekvenčních spekter. Tento 

snímač byl totiž označen jako vedlejší vedle laseru a tlakoměru a v plánu výzkumu bylo 

totiž na tomto snímači vyzkoušet pouze sítě na statistické metody. Vzhledem k pozitivním 

výsledkům na jeho sítích bylo ale zváženo, zda by nebylo vhodné natrénovat sítě i na 

záznamy a spektra. Z časových důvodů bylo rozhodnuto pokusit se sítě natrénovat jen na 

detekci kavitace a zjistit, zda by i tyto sítě měly také tak vysokou úspěšnost. Dále byl taktéž 

zkrácen výpočet na 10 epoch.  

 Po ukončení tréninku byly obě neuronové sítě otestovány. Bylo však zjištěno, že 

ani jedna síť není použitelná. Sít z FFT klasifikovala všechny testovaná data do kavitačního 

stavu a síť z časových záznamů nebyla schopna klasifikovat ani jeden provozní stav. 
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5 Závěr 

Tato diplomová práce se věnovala problému detekce kavitace. Na základě experimentu 

proudění kapaliny okolo osamoceného profilu byly prozkoumány projevy kavitace 

zachycené jednotlivými snímači. Záznamy z těchto snímačů byly následně porovnány mezi 

sebou a zkoumalo se, zda mezi nimi existuje nějaká korelace. K tomu účelu sloužily grafy 

časových závislostí, které se porovnávaly vizuálně a metodou zjišťování korelačních 

koeficientů (míry podobnosti). Vše bylo prováděno v programovém prostředí Matlab. 

Následně byly časové záznamy pomocí rychlé Fourierovy transformace převedeny na 

frekvenční spektra. Tato spektra byla rovněž testována na možný výskyt korelace. Ani 

v jednom případě však nebyla nalezena dostatečně vysoká míra podobnosti. Tudíž byla 

vyloučena jakákoliv záměna snímačů a každý musel být zkoumán jednotlivě. 

 Kavitace je neustále se měnící jev, a proto bylo potřeba zjistit, zda mají 

zaznamenané signály pro zachycení významných kavitačních projevů dostatečnou délku. 

Jakýkoliv opakující se jev se objeví na frekvenčním spektru. Byla tedy postupně 

zobrazována spektra ze signálů různých časových délek a vizuálně byla stanovena hodnota 

kdy se spektrum ustálilo. Postupovalo se od délky 0,1 s a u hodnoty 0,4 sekundy se objevily 

významné frekvence, které se při zvětšování příliš neměnily. Při délce 1,6 sekundy se 

spektrum ustálilo a měnilo se jen minimálně. Proto byla tato hodnota považována jako 

nejmenší možná délka časového záznamu. 

 Některé fyzikální jevy mají tu vlastnost, že při ustálených provozních podmínkách 

mění v čase svůj charakter. Kvůli tomu byla na záznamy ze snímačů použita metoda 

krátkodobé Fourierovy transformace, která zobrazuje vývoj frekvenčního spektra v čase. 

Výsledkem této metody je spektrogram neboli trojrozměrný graf s barevným rozlišením. 

Z vytvořených spektrogramů bylo vizuálně zjištěno, že se frekvenční spektra v čase nemění 

a pokud ano, tak minimálně a bez jakékoliv závislosti. Toto tedy nevedlo k objevení nové 

metody detekce kavitace, ale potvrdilo předpoklad, díky kterému se zkoumala minimální 

délka časového záznamu.  

 Záznamy ze snímačů jsou diskrétní a na zkoumání diskrétních funkcí existuje ve 

statistice mnoho metod. Těmto metodám se tato práce věnuje v kapitole „Statistické 

metody“. Byl totiž předpoklad, že existují některé funkce, jejichž výsledné hodnoty jsou 

závislé na provozním stavu, a tudíž by se daly použít k detekci kavitace. Bylo vybráno 

celkem 20 numerických funkcí a 2 grafické. U velké části výsledků těchto funkcí se projevil 

skok v řádu při přechodu do kavitačního provozního stavu. Pokud by se tedy našly 

numerické hranice těchto funkcí, které by oddělovaly jednotlivé provozní stavy, tak by se 

jich dalo využít při detekci kavitace.  

  V kapitole FFT tato práce znovu zkoumá již vytvořená frekvenční spektra a  

porovnává  je pro případnou korelaci. Tentokrát bylo ale zkoumáno, zda jsou spektra 

podobná v jednotlivých provozních stavech. Jinak řečeno to, jestli existují závislosti 

frekvenčních spekter na provozním stavu. Téměř ve všech testovaných případech se 

ukázala korelace v řádu desítek procent. Dalo se tedy předpokládat, že při nalezení daných 

závislostí, se frekvenční spektra mohou použít pro detekci kavitace.  

 Ke hledání možných závislostí byla použita klasifikační neuronová síť. Taková síť 

musí být nejdříve natrénována na velkém množství vzorových dat a následně otestována 

pro zjištění úspěšnosti s jakou by pracovala. Z experimentu bylo k dispozici pouze 15 

datových souborů, a tak jich bylo potřeba získat více. Nejprve byl zvolen postup rozdělení 

časových záznamů na kratší s uvážením minimální délky. Takto bylo získáno zhruba 300 

datových souborů. Ty byly následně rozděleny na trénovací a testovací část. Z časového 

hlediska byly zvoleny jen 3 snímače (akcelerometr, piezoelektrický snímač tlaku a laserový 

snímač pohybu lopatky) pro které byly neuronové sítě natrénovány. První sítě byly 
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trénovány na časových záznamech a frekvenčních spektrech. V obou případech měli 

úspěšnost detekce kavitace okolo 65 %. Další sítě měly být založeny na statistických 

metodách. Ovšem v tu dobu byl proveden nový experiment a bylo naměřeno dostatečné 

množství dat. Dalo se předpokládat, že s těmito daty budou neuronové sítě úspěšnější a 

průkaznější.  

 Na sítě s novými daty se použilo již zjištěné ideální nastavení. Tyto sítě měli na 

trénování k dispozici 4375 datových souborů, a proto musel být z časových důvodu trénink 

sítí zkrácen. Pro všechny 3 snímače byly vytvořeny neuronové sítě pracující s časovými 

záznamy, frekvenčními spektry a jednotlivými statistickými metodami. Každá síť byla 

navíc vytvořena ve dvou variantách.  

 První byla určena pro pouhou detekci kavitace, a byla tedy schopna klasifikovat 2 

kategorie provozních stavů. Druhá síť klasifikovala celkem 6 provozních stavů a byla 

určena nejen k detekci kavitace ale i k predikci její síly. Celkem tedy bylo natrénováno 130 

neuronových sítí.  

 Po testování na testovacích datech bylo zjištěno, že funkčních sítí je pouze 81. 

Minimální stanovená spolehlivost pro použití v reálném provozu je 85 %. Tuto podmínku 

splňuje celkem 13 neuronových sítí. Všech těchto 13 sítí bylo určeno jen na detekci 

kavitace.  

 Neuronové sítě trénované na časových záznamech a na jejich frekvenčních 

spektrech vyšly nejlépe u dat z tlakoměru. Naopak sítě trénované na datech ze statistických 

funkcích vyšly nejlépe z dat akcelerometru. Laserový snímač byl z hlediska přesností 

nejhorší.  

Následně byla provedena zkouška toho, jakou úspěšnost budou mít sítě dohromady. 

V případě detekčních sítí byla kombinovaná úspěšnost 84,84 %. Sítě určené k predikci síly 

kavitace měli tuto úspěšnost pouhých 66,37 %. Když se ale predikční sítě transformovaly 

na detekční, tak dosáhli v kombinaci úspěšnosti detekce kavitace 86,13 %. To už je 

z hlediska minimální spolehlivosti přijatelné. Tyto sítě byly ještě zkombinovány spolu 

s detekčními sítěmi a tím byla dosažena ještě vyšší hodnota úspěšnosti a to až 88,15 %. 

 V této práci bylo tedy  zjištěno, že při kavitačních experimentech existují závislosti 

naměřených dat na provozním stavu. S použitím nástroje neuronových sítí je možné tyto 

závislosti využít pro detekci kavitace, a to s takovou úspěšností, že je jich možné použít 

v reálném provozu. V případě vzniku kavitace jde také touto metodou zjistit, jak rozsáhlá 

kavitace v systému je. Úspěšnost je však v tomto případě menší. Dále bylo zjištěno, že 

žádná síť nebyla schopna identifikovat stav superkavitace.  

  Některé sítě nebyly schopny identifikovat žádný provozní stav.  To mohlo být 

způsobeno tím, že z časových důvodů nebyl u některých sítí trénink dokončen. Proto by 

bylo vhodné takové sítě znovu natrénovat a zjistit, zda funkčnost sítě závisela na 

nedokončení tréninku nebo síť s takovými daty natrénovat není vůbec možné. Dále je 

potřeba zjistit, zda by se jiným nastavením přesnost sítí zvýšila nebo ne. 
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