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Abstrakt 

Práce pojednává o principu výpočetních procesů jednotlivých neuronových sítí, které byly 
doporučeny k diagnostikování vysokonapěťových generátorů, jejich následným porovnáním a 
jejich dalším využitím.  

 

Abstract 

This work deals with computation processes of each neural network, which was 
recommended to diagnostic  high voltage generators, their sequential comparison and other 
usage. 
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1 Úvod 

Umělé neuronové sítě (dále jen neuronové sítě) nacházejí v dnešní době uplatnění v mnoha 
oborech. Jedním z takových oborů je diagnostika. Neuronové sítě se zde užívají k modelování 
různých technických systémů, které nelze jednoznačně popsat např. matematickými 
rovnicemi. Tento vytvořený model neuronovou sítí pak např. může vyhodnocovat stav 
sledovaného systému a také stav sledovaného systému předpovídat do budoucna, tzv. 
predikce. Právě pro tuto vlastnost jsou neuronové sítě nejvíce využívány. 

Cílem této práce je sestavit seznam neuronových sítí a jejich vlastností, které by byly vhodné 
využít v diagnostice elektrických točivých strojů pracujících jako generátory v elektrárnách. 

Úkolem těchto sítí je naučit se sledované parametry těchto elektrických strojů a tyto 
parametry určovat do budoucnosti – předikovat a tím předpovídat např. životnost sledovaných 
strojů. Parametry, které jsou neuronovým sítím předkládány, jsou diagnostické veličiny 
získané při plánovaných odstávkách, revizích apod. Výstupem neuronových sítí v tomto 
případě je buď konkrétní hodnota diagnostické veličiny, nebo „tvrzení“ (tzv. klasifikace), o 
stavu stroje, např. „vyhovuje – nevyhovuje“. 

Následující text popisuje princip, vlastnosti a vhodnost použití neuronových sítí pro 
diagnostiku točivých elektrických strojů. 
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2 Biologická inspirace 

Původ neuronových sítí pochází z inspirace biologické nervové soustavy člověka. Odtud 
pochází také jejich název. Biologický neuron se skládá z vlastního jádra, které se nazývá 
soma. Z jádra vychází jen jediný výstup, který je hodně rozvětven tzv. terminály, tento výstup 
se nazývá axon. K jádru jsou také připojeny vstupy, nazývané dendrity. Tyto vstupy jsou 
spojeny přes synaptické spoje s axony jiných neuronů, nebo jsou napojeny přímo na externí 
čidla, které přijímají informace z vnější soustavy. K jednomu neuronu jsou přenášeny 
informace až 100 tisíci dendrity. Délka jednoho axonu se pohybuje kolem 1 metru. Lidská 
mozková kůra obsahuje až 15 miliard neuronů. 

 

 

Obr. 1: Neuron CNS 1 

 

2.1 Umělý neuron 

Umělý neuron je vlastně matematickým popisem výše uvedeného biologického neuronu. Dá 
se říci, že je to algoritmus pro informace, které tímto neuronem probíhají. Každý neuron má 
výstup, tento výstup je transformací vstupního signálu. Vstupní signály jsou matematicky 
uspořádány do vnitřního potenciálu neuronu. Vnitřní potenciál je suma vážených součtů všech 
vstupních signálů, které přicházejí do neuronu přes vstupy. Tento vnitřní potenciál je počítán 
podle vztahu 

� ���� .�
��	  

N je počet vstupů neuronu, xi je i-tý vstup a wi  je i-tá synaptická vazba. Tento vnitřní 
potenciál je transformován přenosovou, či aktivační funkcí. Tyto aktivační funkce se liší, a to 
tím, v jakém algoritmu učení jsou použity. Nejčastější jsou funkce sigmoidálního typu, jako je 
např. hyperbolický tangens. Takže celkový výstup z jednoho neuronu se dá zapsat takto 
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Kde S je přenosová, čili aktivační funkce. Práh neuronu určuje šíření nebo potlačení 
informace v síti. 

  

Obr. 2: Umělý neuron 
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3 Učení neuronových sítí 

Učení je adaptivní fáze neuronové sítě, tzn. je to proces, kdy síť modifikuje své váhy a prahy 
tak, aby dosáhla požadovaného výsledku s co nejmenší chybou. Adaptivní fáze je proces, kdy 
je síť připravena a podává nám žádaný výstup. Existují dva typy učení, je to učení s učitelem 
a bez učitele.  

Učení bez učitele je vlastně stejné, jako učení u člověka. To znamená, že k učení jsou 
předkládána data bez znalosti souvislosti nebo vztahu k okolí, tím pádem je vytvářena jaká si 
vlastní vnitřní realita, která je srovnávána s další realitou na vstupu. 

Učení s učitelem oproti učení bez učitele má zatím velkou výhodu u sítí, které se zabývají 
predikcí a operacemi s čísly. Není to jen kvůli tomu, že v průběhu učení se dá sledovat 
odchylka výstupu sítě s reálnou hodnotou výstupu. Což znamená, že síti je předložena 
množina, která obsahuje některé body funkční závislosti zkoumaného systému. Tento typ sítí 
je právě používán pro zjišťování funkční závislosti takovýchto systémů, kdy není přesně 
zřejmá. Po síti se pak požaduje, aby pokračovala ve vypočítávání funkčních hodnot mimo 
trénovací množinu systému. Trénovací množina je právě množina, která se předkládá sítí pro 
učení. Těmito sítěmi, které zajišťují následné vyhodnocování parametrů systémů, čili 
predikci, se budu dále zabývat hlavně z pohledu diagnostiky a životnosti vynutí u 
vysokonapěťových generátorů. 
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4 Algoritmus sítě Back-propagation 

Jde o použití McCuloch-Pittsova modelu neuronu ve vícevrstvé struktuře. Učení této sítě 
probíhá metodou zpětného šíření chyby, zde jde o učení s učitelem. Jsou to jedny z nejčastěji 
používaných algoritmů a universální aproximátory funkcí. Při velkém počtu neuronů je 
možný overfitting, tzv. přeučení. To znamená, že globální chyba neuronové sítě se bude po 
dosažení určité minimální hodnoty při dalším učení zvyšovat. Globální chybou je myšlena 
odchylka výstupu sítě a požadovaného výstupu v trénovací množině. 

 

4.1 Topologie sítě 

 

Obr. 3: Topologie sítě Back-propagation 

 

Topologie této sítě se skládá z několika vrstev, a to minimálně ze tří. Vstupní vrstva jen 
rozvětvuje signál přicházející ze vstupu na všechny neurony. Další vrstvy se nazývají skryté, 
tyto vrstvy jsou mezi vstupní a výstupní vrstvou. V každé vrstvě je úplné propojení. 
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4.2 Aktiva ční a přenosová funkce 

Aktivační funkce musí být spojitá a diferencovatelná, např. sigmoida. Sigmoida má dvě 
asymptoty, první, která se blíží funkční hodnotě jedna v nekonečnu a druhou, která se blíží 
funkční hodnotě nula v mínus nekonečnu. Vstupní i vstupní signály sítě mohou být spojité. 

 

 

Obr. 4: Sigmoida 

 

4.3 Počet prvků sítě Back-propagation 

Existují jistá doporučení, ale většinou se počet prvků v síti odhaduje. V první vrstvě je o něco 
více neuronů jak na vstupu a v druhé vrstvě je aritmetický průměr součtu neuronů na výstupu 
a v první skryté vrstvě. 

Pro síť s jednou skrytou vrstvou je doporučeno:   

 

Nskrytá = ��������í. ��ý�����í 
 

Pro síť se dvěma skrytými vrstvami je doporučeno: 

�������	 � ��ý����. �� ��������ý����
�  !

 

 

�������! � ��ý�� . �� ��������ý����
�   
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S počtem perceptronů ve skrytých vrstvách je ale dobré experimentovat. 

 

4.4 Trénovací a testovací množiny 

Trénovací množinou rozumíme statisticky zapsanými hodnotami v závislosti na druhé 
veličině. Funkční závislost neumíme popsat, ale můžeme například změřit některé závislosti. 
Potom je na neuronové síti, aby nalezla funkční závislost. Při predikci jde většinou o časovou 
závislost. 

Testovací množinou se rozumí ta část množiny, na které zkoušíme, zda je síť naučena 
s dostatečně malou chybou. Může to být i například podmnožina trénovací množiny. 
Zpravidla není tak velká jako trénovací množina. Jde zde jen o verifikaci naučenosti 
neuronové sítě. 

Neuronová síť se dá popsat jako funkcionální zobrazení vektorů vstupních hodnot "#, hodnot 
vah a prahů do množiny výstupních vektorů $%#. Neuronová síť aproximuje toto zobrazení 
funkcí:  $%#=f( "#, '%%%#, (#). 
Funkce f je určena typem neuronů. V průběhu učení se tato funkce nemění, mění se pouze její 
parametry '%%%#, (#.  
Vstupní vektor "# vlastně určuje funkční hodnoty veličiny v trénovací množině, která se bude 
predikovat. 

„Učící algoritmus pro požadované zobrazení "# do $%# nalezne takové '%%%# ) (#, že funkce f je 
právě aproximací tohoto zobrazení.“1 

 

4.5 Učící fáze sítě Back-propagation 

Je to systém podobný běžně užívaným lidským metodám, jakými se člověk učí a dal by se 
jednoduše přirovnat k příkladu herce a naučení textu. Herec, se text naučí do takové míry, kdy 
má pocit, že jej umí. Při zkoušce v divadle však zjistí, že text neumí dostatečně, tak musí ještě 
věnovat úsilí dalšímu učení, či přeučení některých špatně naučených vět. V takovém případě 
se dá herec nazvat neuronovou sítí a zkoušení lze považovat za verifikaci neuronové sítě, zda 
na vstupní vektory odpovídá přesně podle trénovací množiny. Trénovací množinu je možno 
přirovnat k textům a pohybům, které se má herec naučit. 

Jestliže zjistíme, že síť nereaguje tak, jak je potřeba, musí se jí měnit váhové koeficienty tak 
dlouho, dokud nezačne reagovat správně. 

                                                           
1
 ŠNOREK, Miroslav. Neuronové sítě a neuropočítače. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02549-7 



17 

 

Učení je takový cyklus, který mění váhy do té doby, kdy je globální chyba menší než je 
předem stanovené kritérium. 

Epocha je časový interval, při kterém je předložen síti každý vzor z trénovací množiny 
alespoň jednou. K naučení sítě je potřeba stovek až tisíců epoch. 

Trénování sítě ukončuje splnění předem zadané podnímky, jako je např. dosažení 
předepsaného počtu trénovacích epoch, či pokles globální chyby pod předem stavovenou mez. 
Velice vhodné je však sledování časového průběhu chyby sítě po jednotlivých etapách. 

Globální chybou je v algoritmu míněna odchylka mezi výstupem sítě a požadovaným 
výstupem.  

 

4.6 Ukončení učící fáze v sítí Back-propagation 

Existují případy, kdy se nepodaří síti naučit s dostatečně malou chybou. V tom případě 
dosáhne chyba určité hodnoty a nadále přestane klesat. Je to tzv. uváznutí v lokálním minimu. 
Tento stav se dá popsat jako uváznutí při sestupu hor v nějaké lokální prohlubni, která není 
tím hledaným nejníže položeným minimem. Každý pokus o dostání se z minima by znamenal 
zvýšení chyby, což je nepřípustné. Tzn., že pokud se algoritmus zpětného šíření dostane do 
lokálního minima, pokles chyby se zastaví. 
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5 Algoritmus sítě RBF 

Jsou to sítě, které sestávají z dvou vrstev neuronů, učí se dopředným šířením signálu a 
s učitelem. Jsou velkým konkurentem sítím perceptronovským, jako je  Back-propagation. 
Známy jsou až od konce 80. let a přinášejí řadu výhod, hlavně v rychlosti učení. V některých 
aplikacích se učí až několikrát rychleji než vícevrstvé perceptronovské sítě, avšak v některých 
aplikacích jsou nepoužitelné. Jejich použitelnost je hlavně v aproximaci a interpolaci. Přesně 
z těchto matematických metod totiž pochází jejich inspirace, kdy se na začátku osmdesátých 
let začali studovat tzv. radiální bazické funkce. Smysl spočívá v hledání funkce, která co 
nejlépe aproximuje daná data. Radiální funkce je charakteristická svým středem. Tato funkce 
přiřazuje argumentům, které jsou stejně vzdáleny od tohoto středu stejnou funkční hodnotu. 

 

Obr. 5: Topologie sítě RBF 

 

Jak již bylo řečeno, tyto sítě obsahují kromě vstupní rozvětvovací vrstvy také vrstvu skrytou a 
výstupní. Skrytá vrstva je tvořena tzv. RBF neurony. Ve výstupní vrstvě jsou použity neurony 
perceptronovského typu. Všechny pracovní jednotky jsou úplně propojeny. V některých 
případech mohou být jen některé spoje vynechány na základě znalostí o kategoriích vstupních 
dat. RBF neurony interpretují následující vztahy:  

 

* � +��� , -��!�
��	 ,                
 � .�/010 . 
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 „První rovnice vyjadřuje výpočet vnitřního potenciálu, druhá popisuje aktivační funkci 
neuronu. Vnitřní potenciál je mírou vzdálenosti vstupního vektoru "# a vektoru 2#. Pro RBF 
neurony se využívá Eukleidovské metriky na rozdíl od perceptronů, kde je metrikou skalární 
součin. Díky vlastnostem použité metriky jsou všechny vstupní vektory pro konstantní 
hodnotu φ symetricky rozloženy kolem jediného bodu. Leží na hyperkouli se středem v bodě 2#. Vektor  2# se označuje jako prototyp, protože reprezentuje jistou podmnožinu vstupních dat 
ve tvaru shluku. Jako aktivační funkce RBF neuronu se nejčastěji používá Gaussova funkce 
známá ze statistiky. Pokud je vstupní vektor totožný s prototypem, tj. φ = 0, nabývá tato 
funkce maxima, které dosahuje hodnoty jedna. To je také maximální hodnota aktivity 
neuronu. Se zvětšující se vzdáleností od prototypu aktivita neuronu klesá. Parametr σ určuje 
strmost aktivační funkce.“2     

 

5.1 Učící fáze neuronové sítě typu RBF 

Jedná se zde o učení s učitelem, ale stanovení středů RBF neuronů přímo nevyžaduje znalost 
požadovaných výstupních hodnot. Trénovací množina je totožná s trénovací množinou 
používanou pro perceptrony. Trénovací množinu tvoří páry argument funkce a funkční 
hodnota nebo vzor a kategorie. 

Učení je rozděleno na několik fází. V první fázi je určen prototyp 2# a koeficient strmosti σ 
pro každý RBF neuron. Tento proces probíhá nezávisle bez znalosti funkčních hodnot nebo 
kategorií. Pracuje se jen se vstupními hodnotami vstupního vektoru. Lze využít algoritmy pro 
Kohonenovy sítě. 

Jako urychlení první fáze je možno využít neadaptivních metod, např. rovnoměrné nebo 
náhodné rozložení středů RBF neuronů po vstupním prostoru. Můžeme také provést 
nastavení, že pro každý neuron RBF náhodně vybereme jeden vzor ze vstupních dat a ten 
použijeme jako prototyp. Druhá a konečná fáze učení určuje váhy výstupních neuronů. 

 

5.2 RBF síť jako universální aproximátor 

Využívá se zde RBF síť se spojitými výstupními funkcemi RBF neuronů. Vždy se vychází z 
trénovací  množiny, což jsou páry parametr funkce - funkční hodnota a v procesu učení se 
snaží dosáhnout co nejlepší aproximace. Základ aproximace spočívá na faktu, že právě dva 
argumenty, které leží ve vstupním vzoru blízko sebe, budou mít i velmi podobnou funkční 
hodnotu. Správné nastavení středů RBF neuronů je velmi důležitou fází učení. Výstupní 
neurony přiřazují těmto vstupním shlukům odpovídající funkční hodnotu. Toto je 
uskutečňováno váhami '%%%#. 

 

                                                           
2
 ŠNOREK, Miroslav. Neuronové sítě a neuropočítače. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02549-7 
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6 Kohonenova síť 

Obr. 6: Topologie Kohonenových sítí 

 

Jsou to jednovrstvé sítě, které se učí samoorganizací, tzn., učí se bez učitele. Tyto sítě nalézají 
vlastnosti a závislosti v předkládaných trénovacích vektorech a nemusí mít další vnější 
informace. Motivací tohoto principu je lidský mozek. Tomu se dá přiřadit tzv. mapa, z které je 
patrné, které oblasti mozku řídí a zpracovávají vnější podměty. Vstupní prostor se někdy 
transformuje do dvou dimenzí, proto se často mluví o mapách. Neurony jsou uspořádány do 
stejné dimenze vstupních vzorů, kterou je možno zmenšit kompresí. Všechny neurony obsáhlé 
v mřížce mají jiné parametry. To je využito k tomu, že jakmile se začne síť učit, najde jeden 
vítězný neuron, který se váhově nejvíce podobá vstupnímu vzoru, a v závislosti na něm se 
adaptují váhy ostatních neuronů. Touto adaptací se neurony uspořádají. 

 

6.1 Kohonenova síť pro učení s učitelem 

Kohonenova síť je navržena pro učení bez učitele. Byla ale rozpracována síť, která je schopna 
pracovat s pomocí učitele. Tato modifikovaná síť pracuje na principu kvantifikace vstupních 
vzorů. Protože vzory na rozdíl od Kohonenových sítí učících se bez učitele obsahují informaci 
o třídě do které patří. 

 

6.2 Vybavovací fáze Kohonenových sítí s učitelem 

Při klasifikaci neznámého vzoru se najde ten váhový vektor, který je nejvíce podobný danému 
vzoru, a tedy tento vzor bude patřit do stejné třídy jako nalezený vektor. Existuje několik 
verzí kohonenových sítí učících se s učitelem nazvaných LVQ1, LVQ2 a LVQ3. Jednotlivé 
metody se od sebe liší způsobem, jak nalézt co nejlepší hranici mezi třídami. 
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6.2.1 Metoda LVQ1 

Hrubého nastavení vektorů do pravděpodobných budoucích poloh se dosáhne tak, že se 
použije na trénovací vzory klasická Kohonenovu síť, ale zatím bez informace o příslušnosti 
ke třídám. Takto nastavená síť je připravena pro další práci. Dále se přiřadí všem vektorům 
sítě třídy, které reprezentují. Provedení je takové, že opět předložíme trénovací vzory, ale 
tentokrát již včetně informace o jejich příslušnosti ke třídám. Zjistí se jak často se každý 
vektor přiblížil trénovacím vektorům každé třídy a přiřadí se mu ta třída, která se vyskytovala 
nejčastěji. Následně jsou všechny vektory oklasifikovány podle trénovacích vzorů.  

Dále je potřeba optimalizovat tyto hranice rozdělení do tříd. To spočívá v přiklánění všech 
váhových vektorů, které leží mezi dvěma třídami, blíže k jedné hranici. 

 

6.2.2 Metoda LVQ2 

Závisí na změnění předchozího algoritmu. Implicitní nastavení váhových vektorů je stejné 
jako u metody LVQ1. Předpokládají se dva různé váhové vektory, které reprezentují dvě 
různé třídy, jejichž počáteční umístění není úplně optimální. Tzn., že hranice mezi nimi není 
na správném místě. Princip metody LVQ2 spočívá v nahrazení špatně určené dělící hranice 
pásem, jehož středem prochází hranice. Modifikace váhových vektorů tedy nastane jen tehdy, 
když vzor padne do špatné poloviny tohoto pádu. Jinak ve všech ostatních případech se 
neprovedou žádné změny. 

Šířka pásu se zjišťuje experimentálně a závisí na počtu trénovacích vzorů. Pro síť, která má 
malý počet vzorů se šířka pásu určuje jako 10% až 20% vzdálenosti uvažovaných dvou tříd. 
Jestliže se pracuje ve vícedimenzionálním prostoru, je vhodné volit šířku pásu na základě 
znalosti vzdáleností předloženého vzoru od uvažovaných tříd. 

 

6.2.3 Metoda LVQ3 

Tato metoda se snaží eliminovat nedostatky metody LVQ2. Při učení se v LVQ2 vzdalovaly 
neurony klasifikující špatně od svých optimálních pozic. Principem této metody je zavedení 
algoritmu, které posouvá váhové vektory blíže ke vstupním vzorům. Dále se tu zamezuje 
posouvání váhových vektorů, když již nalezli svůj stabilní stav. 
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7 ART síť 

Většina sítí není schopna se naučit novou informaci tak, aby nepoškodila již dříve uloženou. 
To znamená, že při trénování může dojít až ke zhroucení celé sítě, alespoň co se týče dosud 
naučených informací. Tento problém je způsoben změnami vah při učení. S učením se vždy 
musíme vrátit znovu na počátek, aby se síť byla schopna naučit nové informace. To ale může 
znamenat výraznou časovou ztrátu. 

Tyto sítě pracují na principu adaptivní resonanční teorie, což znamená, že jakmile je přiveden 
vzor na vstup, dochází k dopřednému i zpětnému šíření signálu. Jsou tedy paralelní, učící se 
bez učitele a jsou vhodné k rozpoznávání obrazců. Vyniká zde jejich schopnost eliminace 
zašuměných vstupních vzorů. 

ART síť byla rozpracována v několika verzích, ART-1, ART-2, ART-3, ARTMAP a dále jsou 
to sítě pracující na teorii neurčitosti. ART-2 vznikla modifikací základní sítě ART-1 a jejich 
rozdílem je, že ART-2 pracuje nikoliv s binárními hodnotami, ale s reálnými hodnotami ve 
vstupním vektoru. První dva typy sítě ART se používají na rozpoznávání obrazů a řeči. ART-
3 se velice podobá ART-2, ale předpokládá se, že vstupy do sítě budou spojité a spojitě v čase 
se také budou měnit. ARTMAP má velkou výhodu v tom, že může vstupy dělit do 
nekonečného množství kategorií. Tyto sítě se používají ve spoustě odvětvích, jako je 
rozpoznávání obrazů, řečové syntéze a shlukování. 

 

7.1 Topologie sítě ART 

Síť je složena ze dvou vrstev. První vrstvě se říká porovnávací vrstva a druhé se říká 
rozpoznávací vrstva. Obě vrstvy jsou propojeny obousměrně vahami. Porovnávací vrstva má 
za úkol srovnávat předkládané vzory s již dříve předloženými. Podle výsledku tohoto 
porovnání nastavuje dopředné váhy spojení. Počet neuronů v porovnávací vrstvě je stejný 
jako počet vstupních složek, je tedy dán velikostí vstupního vektoru  "# . Rozpoznávací vrstva 
rozděluje vstupní vzory do kategorií a porovnává podobnosti mezi nimi. Nastavuje také 
zpětné váhy spojení, ve kterých jsou zakódovány právě tyto podobnosti, podle kterých pak síť 
rozpoznává. Tyto sítě používají zpětného šíření signálu, a to od výstupní vrstvy ke vstupní. 
Přítomnost vnější řídící části, která se nazývá test bdělosti, řídí tok dat sítí. Je to měřítko jak 
hodně si mohou nebo musí být vzory podobné. Síť je úplně propojená. Na každou vrstvu jsou 
napojeny logické řídící signály, G1 a G2, které také ovlivňují tok informací vrstvami během 
operačního cyklu. Mezi oběma vrstvami je tzv. nulovací člen. Tento člen porovnává vstupy 
s prahem bdělosti. Tímto určuje, jestli má být vytvořena nová šablona pro předložený vzor, 
nebo tento vzor už patří do nějaké již známé třídy. 
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Obr.7: Topologie sítě ART 

 

 

7.2 Operace v síti ART 

Během učení i při klasifikaci vzorů má tato síť několik fází. Hlavním znakem je opakovaná 
výměna vstupního vektoru mezi vstupem a výstupem přes příslušné váhy. Tyto váhy se mění 
při každé výměně vzoru mezi oběma vrstvami až do té doby, kdy je nalezen stabilní stav. 
Tento stav může být buď rezonanční, kdy síť najde určité podobnosti, jinak síť vytvoří novou 
šablonu. A to jen v případě, je-li to možné. To znamená, že některé druhy ART sítí mají 
omezenou tvorbu šablon. 

 

7.2.1 Inicializační fáze 

První řídící signál je aktivní a je nastaven na hodnotu 1. Přiložení dat na vstup sítě je možné 
jen, když je tento řídící signál nastaven na hodnotu 1. To znamená, že je tento vstup 
rozpoznán. Jestliže je jeho hodnota rovna nule, je v rozpoznávací vrstvě nějaký neuron aktivní 
a jde o rozpoznávání. Druhý řídící signál má opět dva stavy. Pokud se bere vstupní vzor za 
rozpoznatelný, tak je hodnota druhého řídícího signálu rovna jedné. Jestliže je jeho hodnota 
rovna nule, tak daný vzor neprošel testem bdělosti a všechny neurony v rozpoznávací vrstvě 
jsou tedy deaktivovány. 
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7.2.2 Rozpoznávací fáze 

V rozpoznávací vrstvě jsou během rozpoznávací fáze hodnoty na vstupech sítě 
transformovány přes dopředné váhy k neuronům rozpoznávací vrstvy. Všechny transformace 
jsou porovnávány s hodnotami zpětných vah na každém rozpoznávacím neuronu. Zpětné váhy 
a jejich vektory každého neuronu porovnávací vrstvy reprezentují uschovaný vzor pro danou 
třídu. Po transformaci dopřednými vahami je vstupní vektor porovnán s každým uchovaným 
vzorem ve výstupní vrstvě. Ten, který nejvíce odpovídá vstupu, je vybrán. Jakmile je znám 
tento neuron, je jeho vzor, který je zakódován ve zpětných vazbách, poslán do porovnávací 
vrstvy. 

 

7.2.3 Porovnávací fáze 

Každý neuron porovnávací vrstvy má tři vstupy, na prvních vstupech je vstupní vektor, na 
druhých je vektor získaný z výstupní vrstvy a na třetích je první řídící signál. Tento signál G1  
je roven nule po celou dobu trvání této fáze, protože je ve výstupní vrstvě jeden neuron 
aktivní. Výstupem z neuronu je tzv. porovnávací vektor. Tento vektor se pošle spolu se 
vstupním vektorem do nulovacího členu. Nulovací člen nyní porovná podobnosti vstupního a 
porovnávacího vektoru. 

 

7.2.4 Vyhledávací fáze 

Jestliže vektor neprošel testem bdělosti, tak síť nalezne další vektor ve výstupní vrstvě, který 
lépe reprezentuje vstupní vektor. Dosavadní neuron, který byl aktivní, je potlačen a na dále se 
nebude uplatňovat. Dále je síti předložen původní vstupní vektor a bude proveden stejný 
proces jako v porovnávací fázi. Síť potom opět provede porovnávací fázi a tento cyklus se 
bude opakovat do té doby, než síť nalezne takový neuron, jehož podobnost se vstupem 
překročí práh bdělosti. Tato nově vytvořená třída se uloží k volnému výstupnímu neuronu. 
Jestliže již není žádný volný neuron, bude vstupní vzor neoklasifikován a nevytvoří se pro něj 
ani nová třída. 

 

7.2.5 Adaptační fáze 

Jestliže je nalezen vzor, který prošel testem bdělosti, modifikují se dopředné i zpětné váhy 
sítě. 

 

7.3 Vlastnosti ART-1 sítě 

Je to základní varianta ART sítí, která má jen rozpoznávací a porovnávací vrstvu. Tato síť se 
učí bez učitele a pracuje pouze s binárními hodnotami. V těchto sítích se rozeznává 
dlouhodobá a krátkodobá paměť. Dlouhodobá paměť představuje zakódované již naučené 
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vstupní vzory, které se potom srovnávají s předkládanými vzory. Tato paměť je zakódována 
ve zpětných vahách obou vrstev. Dále pomáhá rozhodnout o tom, zda došlo ke shodě, či je 
předložený vzor odlišný a tudíž je nutné vytvořit novou kategorii. Krátkodobá paměť je 
reprezentována transformací dopředných vah v rámci nových vstupů. Počet vstupů je stejný 
jako počet vstupních neuronů porovnávací vrstvy. Tolik vzorů, kolika se je síť schopna 
naučit, je dáno počtem neuronů v rozpoznávací vrstvě. 

 

7.4 Vlastnosti sítě ART2 

Tyto sítě pracují na stejném principu jako sítě typu ART1. Jejich velkou odlišností je fakt, že 
ART2 mohou pracovat se spojitými hodnotami na vstupních vektorech. Tato síť se používá 
nejen k predikci, ale i ke kvalifikaci, jako je např. verifikace podpisů. 

 

7.5 Vlastnosti sítě ART3 

Varianta ART3 je založena na stejném principu jako síť ART2. Mají tudíž stejnou strukturu. 
Stejně jako ART2 pracuje s reálnými hodnotami na vstupech, ale dokáže navíc zpracovávat 
v čase spojité chování vstupů. 
 

7.6 Vlastnosti sítě ARTMAP 

Tyto sítě se také někdy nazývají Predictive ART. Toto označení již napovídá, že tyto sítě jsou 
vhodné zejména k predikci. Síť dokáže v reálném čase z předchozích hodnot předvídat 
hodnoty výstupní a může mít nekonečně kategorií. ARTMAP je vlastně složena ze dvou ART 
sítí, které jsou propojeny polem, které zajišťuje jejich správnou funkci. 
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8 Dostupnost neuronových sítí v programových produktech 

Většina dále popisovaných programových produktů je určena k provozování na klasických 
počítačích von Neumanova typu. Tato implementace však není výhodná kvůli časovým 
nárokům, které nastanou vlivem složitosti výpočetních procesů každého z neuronů, které 
připadnou na omezený počet procesorů. 

 

8.1 NeuralWorks Professional II/Plus 

Je to světový standard v profesionálních vývojových systémech založených na neuronových 
sítích. Poskytuje vše potřebné k budování rozvětvených neuronových sítí. Jeho rozsáhlá 
dokumentace pokryje celý vývojový a rozvětvený proces, zahrnuje i výukový program a 
příručku o neurálních procesech. Je to vlastně komplexní platforma pro technologii 
neuronových sítí, která obsahuje přes 28 standardních příkladů ve vylepšeném vývojovém 
modelu, který je rozšiřitelný. Po dokončení konstrukce sítě mohou být všechny parametry s ní 
spojené přímo modifikovány, aby blíže simulovaly hlavní problém. Obsahuje také vylepšené 
metody, díky kterým se dá částečně předejít přeučení sítě, optimalizovat velikost skrytých 
vrstev a vysvětlit důvody, proč a které vstupy nejvíce ovlivní výstup.  

 

8.2 MATLAB, Neural Network Toolbox 

Rozšiřuje klasický MATLAB nástroji pro návrh, implementaci, vizualizaci a simulování 
neuronových sítí. Poskytuje kompletní podporu pro mnoho ověřených příkladů a také grafické 
rozhraní, které pomáhá při navrhování a monitorování neuronových sítích. Dále je tu obsáhlá 
sada pro trénovací a učící se funkce. Obsahuje také podporu pro automaticky generované 
rozhraní neuronových sítí. 

 

8.3 SNNS 

Jde o softwarový simulátor neuronových sítí, který kromě samostatného simulačního jádra 
obsahuje i grafické rozhraní pro monitoring. Podporuje hodně učících algoritmů, jako jsou 
Back-propagation, ART1, ART2, ARTMAP, Dynamic LVQ a další. Licence je pro výzkumné 
účely poskytována zdarma. 

 

8.4 SOM_PAK 

Jde o implementaci SOM algoritmů, které pracují podobně jako ART, ale s tím rozdílem, že 
přiřazují kategorie shlukům neuronů. Programátoři se zde snažili použít nejjednodušších 
kódů, aby tento software mohl bez větších modifikací pracovat na většině počítačů. 
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8.5 NeuroSolutions 

Tento program je vyvíjen a poskytován firmou NeuroDimensions už od roku 1995 a stále se 
rozvíjí. Jeho hlavní výhodou je vkládání dat z excelu a matlabu. Lze si jí pořídit na 120 dní 
jako zkušební verze. 
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9 Digitální implementace a hardwarová náročnost 

Za nejběžnější digitální implementaci je považován program pro osobní počítač. Výše 
uvedené produkty jsou však vhodné jen pro experimentování s malými počty výkonných 
jednotek v síti a to kvůli výpočetnímu času, který je potřeba k vykonání navržených procesů. 
Potřeba pro minimalizaci tohoto času vede k přenášení softwarových simulátorů na paralelní 
systémy. Tyto systémy poskytují několikanásobně vyšší výkon. 

Jde zde o hlavní myšlenku více pracujících procesů současně. Tyto systémy vycházejí 
z pseudoparalelních inspirací operačních systémů na osobních počítačích. Jedná se o to, že 
uživatel má spuštěno více procesů, mezi kterými tento operační systém rychle přepíná a 
vytvoří tak iluzi obecného paralelismu. Ale navzdory iluzi je zde použito vymezení paměti 
pro každý tento proces, který je zpracováván jedním procesorem. Svým způsobem, když 
vykonává počítač s jedním procesorem požadované úkony postupně, lze ho částečně zařadit 
do paralelních systémů. Takovýmto systémům se říká SISD. 

Použití paralelních systémů je velice nákladné, proto se nehodí k běžným aplikacím. Proto by 
mohly být brány transputery jako kompromis mezi paralelními superpočítači a klasickými 
implementacemi pro reálné aplikace. 

Pro zvýšení výkonu simulace na osobních počítačích se používají akcelerátory, které mají 
implementované rychlé násobení, sčítání a adresaci paměti. Je možné i použití grafických 
karet stolních počítačů, zde je ale velké omezení vertex a pixel shaderů, díky kterým nejde 
tyto karty aplikovat na libovolně složitý problém 

Nejvýhodnějšími a nejzajímavějšími systémy pro implementaci neuronových sítí jsou 
číslicové neuročipy. Jsou to integrované obvody, které jsou navrženy jako stavební prvky 
číslicových neuronových sítí. Jejich použití je zejména vhodné pro reálné aplikace v oblastech 
řízení, robotice a rozpoznávání.  
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10 Popis procesu určování životnosti pomocí sítě Back-propagation 

Jak již bylo uvedeno, záměrem je použít neuronové sítě v diagnostice elektrických točivých 
strojů – k posouzení stavu stroje a predikce životnosti sledovaných strojů. Neuronové síti se 
ve fázi učení předkládají v jednotlivých krocích páry „vstup-výstup“. Vstupní i výstupní data 
jsou získána nedestruktivním měřením, což znamená, že stroj je po ukončení měření schopen 
nadále pracovat. Pro adekvátní vyhodnocení životnosti je třeba zvolit vhodnou diagnostickou 
veličinu. Takovou veličinou, která jednoznačně popisuje ukončení „života“ stroje je průrazné 
napětí. Toto napětí se ovšem u sledovaných strojů neměří, protože dochází ke zničení stroje a 
tím k obrovským ekonomickým ztrátám. Proto je nutné zvolit jinou veličinu, kterou bude 
neuronová síť předikovat a tím také popisovat životnost sledovaných strojů. Na základě dříve 
provedené statistické analýzy a experimentů bylo zjištěno, že touto vhodnou veličinou je tzv. 
ztrátový činitel tgδ.  

V následujícím kroku se zvolí typ a architektura neuronové sítě, tzn. počet vstupních veličin, 
počet skrytých vrstev, počet neuronů jednotlivých vrstev apod. Dále následuje fáze učení, od 
které se očekává, že se neuronová síť naučí co možná nejpřesněji zvolenou veličinu popisující 
stav stroje. Naučenost neuronové sítě lze ověřit odchylkou odezvy neuronové sítě a skutečné 
naměřené hodnoty. Pokud je odchylka dostatečně malá, dle požadavků učení, následuje fáze 
predikce, ve které neuronová síť předikuje např. budoucí hodnotu výstupní veličiny. Dle této 
predikované hodnoty nebo hodnot, jestliže síť predikovala více než jednu hodnotu, se může 
dále zvolit postup např. pro odstávku, opravu stroje nebo je stroj v provozuschopném stavu. 
Právě znalost budoucích hodnot nebo trendu veličiny popisující stav stroje může vést 
k nemalým ekonomickým úsporám provozovatele stroje. 
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11 Závěr 

Neuronové sítě jistě patří k výhodným nástrojům umělé inteligence, které lze využít v mnoha 
oborech. Zde byly popsány vlastnosti neuronových sítí vhodné pro diagnostiku elektrických 
strojů, kde predikují např. hodnotu veličiny popisující stav sledovaného stroje. Na základě 
zjištěných informací o jednotlivých sítích se jeví jako nejvhodnější diagnostický nástroj 
použití sítí ART, které jsou ale svou topologií a charakterem spíše předurčeny ke klasifikaci. 
Tyto sítě mohou mít až „nekonečný“ počet vzorů a svými vlastnostmi předčí např. síť Back-
propagation nebo RBF. Sítě ART ovšem také vyžadují dostatečný výpočetní výkon než 
zmíněné sítě, které na běžně dostupných počítačích byly mnohokrát s úspěchem využity nejen 
v oblasti diagnostiky. Lze předpokládat, že rozvojem technologie výpočetní techniky se sítě 
ART budou stále více aplikovat k řešení různých technických problémů. 
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