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Binomický a trinomický model oceňování opcí
Martina Abrahamová1

1 Úvod
Opce jsou finanční deriváty, jež dávají majiteli právo, nikoli však povinnost koupit nebo
prodat podkladové aktivum za pevně dohodnutou cenu a v pevně stanovený čas. Cílem této
práce je popis binomického a trinomického modelu oceňování opcí. Nejprve jsou modely
shrnuty teoreticky. Následně byly vytvořeny v prostředí Microsoft Excel a použity pro
ocenění reálných akciových opcí. Získané ceny byly porovnány se skutečnými tržními cenami
a také byl zkoumán vliv jednotlivých parametrů modelů na výslednou cenu opce.

2 Binomický a trinomický model oceňování opcí
U obou modelů je čas do expirace opce rozdělen do několika období. Předpokládáme,
že v případě binomického modelu může cena podkladové akcie v každém období pouze
vzrůst nebo klesnout o určitou hodnotu, v případě trinomického modelu navíc může setrvat
na stejné hodnotě. Když porovnáme binomický a trinomický model oceňování opcí, můžeme
si všimnout, že spojením dvou kroků o délce
z binomického stromu vzniká strom
trinomický s jedním krokem délky . Tento fakt je znázorněn na následujícím obrázku 1.

Obrázek 1: Vztah binomického a trinomického modelu

2 Zhodnocení výsledků
V období od 23. října 2014 do 21. listopadu 2014 jsme získávali ceny opcí nejen
společnosti Amgen Inc. Pomocí obou modelů jsme tyto opce ocenili a porovnali jsme
výsledky se získanými tržními cenami. Výsledky reprezentuje obrázek 2 a tabulka 1, ve které
se nacházejí naměřené průměrné odchylky.
Absolutní odchylka
Relativní odchylka
BM
TM
BM
TM
Call opce
$140
1,29
1,30
6,3%
6,3%
Put opce
$140
1,27
1,27
36,0%
36,0%
Tabulka 1: Průměrné odchylky ocenění opcí AMGN150417 s realizační cenou $140
Typ opce

RC

1
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Obrázek 2: Opce AMGN150417 s realizační cenou $140
Ocenění oběma modely jsme získali téměř totožné výsledky, proto je v grafickém zpracování
křivka znázorňující ocenění opce binomickým modelem skryta pod čarou představující
ocenění trinomickým modelem.

3 Porovnání modelů
Jedním z parametrů obou modelů, je počet období. Jeho vliv na cenu opce jsme zkoumali
pro každý model zvlášť, abychom určili, zda nám ocenění trinomickým modelem může dávat
odlišné výsledky od ocenění modelem binomickým. Grafické zpracování
se nachází na obrázku 3.

Obrázek 3: Vliv počtu období na cenu Call opce AMGN150417

4 Závěr
Při srovnání modelových cen jsme obecně dospěli k závěru, že nejlépe jsou oceňovány
opce na penězích a také opce s kratší dobou expirace. Při zkoumání každého typu opce zvlášť
jsme zjistili, že Call opce jsou oceňovány lépe než Put opce. Cena opce získaná pomocí
trinomickému modelu je odlišná pouze v případě menšího počtu období. Použitím
trinomického modelu získáme výslednou cenu opce za menší počet období, než pomocí
binomického modelu. Použití trinomického modelu je tedy vhodné v případě nevelkého počtu
období.

Literatura 
Clifford P., Zaboronski O., 2008. Pricing Options Using Trinomial Trees.
Boyle P.P., 1988. A Lattice Framework for Option Pricing with Two State, Journal of
Financial and Quantive Analysis.
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Motorcycle crash parameters and its influence on driver injuries
Tomasz Bońkowski1, Radek Kottner2, Luděk Hynčík3

1 Introduction
According to past studies: König at al. (2007) and DEKRA (2010) PTW (Power Two
Wheelers) contribution of death on roads in OECD countries still remains at high level (1415% of all road fatalities in 2001). Therefore, research on PTW riders’ protection should be
continued. Especially with reference to situation in the Czech Republic, where fatalities of
motorcycle drivers are 5 times higher than EU average (Figure 1). The aim of this study is to
find out which parameters and configuration during motorcycle accident cause greatest driver
injury.

Figure 1: PTW rider deaths per billion km in 2006 (Perlot (2010)).

2 Motorcycle Accident Database
For direct access to accident data the ACEM MAIDS database was selected. MAIDS
(Motorcycle Accidents In-Depth Study) can be described as an exhaustive in-depth database
which contains PTW accident data from Europe. Using the support of European Commission
ACEM with group of 9 partners started process of MAIDS creation in 1999. It was build
using OECD common research methodology Yannis at al. (2013). Data was collected during
3 years from 5 EU countries, 921 PTW accidents have been investigated. Questionnaire which
was used to describe accidents contains 2000 variables. Accident patterns were identified for
each of 5 EU countries (France, Germany, Netherlands, Spain and Italy).
Crash speed was identified as a one of the most important parameters during an
accident. With this primary assumption, analysis on the accident database was made. The
1
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cross-table (Table 1) of MAIS (Maximum Abbreviated Injury Scale) MacKenzie at al. (1985)
versus crash speed was made using IBM SPSS statistical software.
MAIS

Crash
speed

minor

moderate

serious

severe

critical

maximum

no
further
specified

Total

none

0-25 km/h

4

122

61

17

4

5

0

3

216

26-50 km/h

5

177

147

47

10

14

6

22

428

51-75 km/h

5

34

54

37

10

6

4

17

167

76-100 km/h

0

6

21

18

5

3

2

11

66

101+ km/h

1

7

10

6

1

6

3

10

44

Total

15

346

293

125

30

34

15

63

921

Table 1: Maximum injury vs. Crash speed.

3 Conclusion
Conducted analysis shows great influence of crash speed on motorcycle driver
maximum injury. Share of injuries higher than AIS3 (serious – maximum) grows with
increase of the crash speed. For speed higher than 50 km/h and lover than 75 km/h, AIS3+
injuries are more than 34 % of all injuries. It rises even higher in range 76-100 km/h to 42 %
of all injuries in this speed.
Based on the study, we can make a conclusion that more attention should be paid to
reducing crash velocity and protecting motorcycle occupant during high speed accidents.
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Stabilitnı́ analýza vodicı́ch trubek palivového souboru
Ing. Štěpán Dyk1, Prof. Ing. Vladimı́r Zeman, DrSc.2

1 Úvod
Důležitou součástı́ palivových souborů (PS) jsou tzv. vodicı́ trubky (VT). Jde o tenké a
dlouhé trubky (délka většı́ než 4 m při průměru cca 12 mm u TVSA-T) vyrobené ze zirkonia. Jejich funkcı́ je zejména zajistit v přı́padě nutnosti hladké propadnutı́ regulačnı́ch orgánů (klastrů),
které brzdı́ štěpnou reakci v aktivnı́ zóně reaktoru. V každém palivovém souboru TVSA-T je
18 VT, rozmı́stěných pravidelně mezi 312 palivových proutků (PP) a oboustranně vetknutých
v dolnı́ a hornı́ upı́nacı́ desce. VT procházı́ osmi tzv. distančnı́mi mřı́žemi (DM), které zajišt’ujı́
šestiúhelnı́kové rozloženı́ PP a VT na průřezu PS a celou konstrukci PS vyztužujı́ (společně s
úhelnı́ky a centrálnı́ trubkou tvořı́ tzv. nosný skelet PS). VT procházı́ skrze DM s malou radiálnı́
vůlı́. Palivové soubory jsou v aktivnı́ zóně reaktoru umı́stěny vertikálně a hlavice PS působı́ na
jednotlivé VT tlakovou axiálnı́ silou. Po překročenı́ kritické hodnoty této axiálnı́ sı́ly docházı́
ke ztrátě stability, k ohybové deformaci VT a vymezenı́ přı́slušné radiálnı́ vůle v DM a jejı́mu
opřenı́ o buňky DM. Axiálně zatı́žená VT tedy představuje z mechanického hlediska komplexnı́
systém zahrnujı́cı́ problémy stability, popis vazeb mezi axiálnı́mi a přı́čnými deformacemi a nelineárnı́ jevy dané kontaktem mezi VT a buňkami DM v přı́padě opřenı́ VT. Tato práce ukazuje
závěry stabilitnı́ analýzy provedené na základě nekonzervativnı́ modálnı́ analýzy.

2 Matematický model VT sestavený metodou konečných prvků
Matematický model VT byl sestaven metodou konečných prvků (MKP) pro jednorozměrná přı́čně nestlačitelná Eulerova-Bernoulliova kontinua, viz [Byrtus et al. (2010)]. Vodicı́
trubka byla diskretizována na 18 konečných prvků, přičemž sudé uzly odpovı́dajı́ úrovnı́m distančnı́ch mřı́žı́ DM, liché uzly jsou mezi DM, resp. mezi DM a hornı́ či dolnı́ upı́nacı́ deskou).
Matematický model VT lze při uváženı́ nulových budicı́ch sil formulovat ve tvaru
M q̈(t) + B q̇(t) + K(F0 )q(t) = 0,

M , B, K ∈ Rn,n ,

q(t) ∈ Rn ,

F0 ∈ R

(1)

kde M , B, K jsou matice hmotnosti, tlumenı́ a tuhosti, q(t) je vektor zobecněných souřadnic a
F0 osová sı́la. Pro uvedenou diskretizaci je n = 102 a tlumenı́ je uvažováno jako proporcionálnı́.
Modálnı́ analýza nekonzervativnı́ho systému představuje řešenı́ problému vlastnı́ch hodnot tzv.
systémové matice, viz [Zeman & Hlaváč (2004)], a je závislá na osové sı́le F0 . Imaginárnı́
část vlastnı́ch čı́sel reprezentuje vlastnı́ frekvence a reálná část vypovı́dá o stabilitě (oblast, kde
reálná část alespoň jednoho vlastnı́ho čı́sla je kladná, je systém nestabilnı́). Jak ukazujı́ obr. 1 - 2,
při zvyšovánı́ tlakové osové sı́ly docházı́ k poklesu vlastnı́ch frekvencı́ VT. Při poklesu některé
z vlastnı́ch frekvencı́ na nulovou hodnotu zůstává tato větev již při dalšı́m přitěžovánı́ nulovou,
přičemž přı́slušná větev reálných částı́ vlastnı́ch čı́sel se stává kladnou a systém se destabilizuje.
1
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Obrázek 1: Závislost reálných a imaginárnı́ch částı́ vlastnı́ch čı́sel soustavy (1) na osové sı́le
F0 při uvažovánı́ netlumeného modelu (poměrný útlum D = 0)
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Obrázek 2: Závislost reálných a imaginárnı́ch částı́ vlastnı́ch čı́sel soustavy (1) na osové sı́le
F0 při uvažovánı́ proporciálnı́ho tlumenı́ s poměrným útlumem D = 0, 1

3 Závěr
Uvedená studie ukazuje podstatný vliv osové sı́ly na stabilitu VT. Tlumenı́ má vliv na
symetrii systému, ale prakticky neovlivňuje hodnotu kritické sı́ly, a to ani pro relativně vyššı́
hodnoty poměrného útlumu.
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Nesingulární vztahy pro sférickou harmonickou syntézu třetích derivací
geopotenciálu v lokálním severně orientovaném souřadnicovém systému
Eliška Hamáčková1, Michal Šprlák2, Martin Pitoňák3, Pavel Novák4

1 Úvod
Třetí derivace gravitačního potenciálu již našly své využití v některých geovědních
oborech, protože nabízejí detailnější pohled na gravitační pole Země než některé jiné doposud
dostupné veličiny, jako je například gravitační zrychlení (derivace prvního řádu) a gravitační
gradienty (derivace druhého řádu). Měřitelnost třetích derivací gravitačního potenciálu je nyní
ve fázi výzkumu.
Sférická harmonická syntéza je nástrojem často používaným v řadě geovědních oborů.
Umožňuje vypočítat různé parametry gravitačního pole Země z geopotenciálních modelů. Pro
poruchový potenciál má rozvoj do řady sférických harmonických funkcí tvar (Heiskanen a
Moritz, 1967)
n

GM ∞  a  n
T (r ,ϕ , λ ) =
∑   ∑ C nm cos mλ + S nm sin mλ Pn,m (cos ϕ ) .
r n = 2  r  m =0

(

)

(1)

GM je geocentrická gravitační konstanta, a je poloměr střední koule reprezentující Zemi,
Pn,m jsou plně normované Legendreovy funkce prvního druhu stupně n a řádu m a C n,m a

S n,m jsou plně normované Stokesovy koeficienty redukované o vliv normálního pole. Ve
sférických souřadnicích výpočetního bodu představuje r jeho průvodič, φ zeměpisnou šířku a
λ zeměpisnou délku.
Poruchový tenzor třetích derivací obsahuje celkem 27 prvků, z nichž je (kvůli symetriím
a spojitosti gravitačního pole mimo Zemi) pouze 10 vzájemně různých. Značíme je Txxx, Txxy,
Txxz, Txyy, Txyz, Txzz, Tyyy, Tyyz, Tyzz, Tzzz. Rozvoj těchto parametrů do řad sférických
harmonických funkcí lze získat aplikací příslušných diferenciálních operátorů třetího řádu na
rovnici (1). Tímto postupem získáme 10 vztahů pro rozvoj třetích derivací potenciálu, z nichž
pouze vztah pro Tzzz nevyžaduje další úpravy.
Některé ze zbylých 9 rovnic obsahují derivace Legendreových funkcí, což brání
jednotnému tvaru rovnic a je nevýhodné z hlediska výpočetní náročnosti. V dalších z rovnic
se vyskytují tzv. singulární členy, tj. členy, které obsahují kosinus zeměpisné šířky ve
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jmenovateli. To způsobuje, že vztahy není možné použít k výpočtu na pólech a v jejich
blízkém okolí. V některých ze vztahů se vyskytují oba tyto problémy.
Řešeným problémem bylo tedy odstranění těchto dvou nedostatků. K řešení bylo
použito převážně vztahů a postupů uvedených v článcích Petrovskaya a Vershkov (2006) a
Eshagh (2008), které se zabývaly podobnou problematikou, ovšem pro tenzor druhých
derivací potenciálu. Tyto postupy byly tedy rozšířeny z druhých derivací na třetí. (Výsledné
rovnice nejsou uvedeny, protože by rozsahem překonaly délku tohoto příspěvku).
Na obr. 1 jsou znázorněny numerické výsledky získané odvozenými vztahy v oblasti
severního pólu (zobrazeno je 6 složek, které v původních vztazích obsahovaly singulární
členy). Z obrázku je patrné, že nové vztahy nevykazují na pólech žádné komplikace.

Obrázek 1: Ukázka třetích derivací v oblasti severního pólu (80° ≤ φ ≤ 90°) vypočítaných
pomocí odvozených nesingulárních výrazů. Uvedená stupnice je v jednotkách 10-15 m-1 s-2.
Poděkování
Příspěvek byl podpořen grantovým projektem GA15-08045S Grantové agentury České
republiky.
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Použitı́ metody homogenizace pro výpočet únavového poškozenı́
pryže
Jan Heczko1

1 Úvod
Tato práce se zabývá modelovánı́m změn mechanických vlastnostı́ pryže, způsobených
cyklickým namáhánı́m. V rámci obvykle použı́vané teorie lze zohlednit jak pozorované makroskopické
chovánı́ materiálu, tak různé mechanismy vzniku poškozenı́.
Pro dostačujı́cı́ popis vývoje poškozenı́ je obvykle nutné zvolit menšı́ délku časového
kroku, než je perioda zatı́ženı́. To by při vysokocyklickém namáhánı́ vedlo k neúnosně náročným
výpočtům. Proto se obvykle výpočet kumulace poškozenı́ zjednodušuje analytickým výpočtem.
Pro čistě numerickou simulaci lze ovšem použı́t metodu homogenizace. Výhodou je takové numerické simulace je možnost snadno zahrnout změny v zatı́ženı́ např. načtenı́m z experimentu.

2 Model kumulace poškozenı́
Byl použit model vysokocyklického poškozenı́ pryže Ayoub etal. (2011). V něm je
napětı́ a kumulace poškozenı́ vyjádřena následovně:

a
Seq
dD
=
,
(1)
dt
A (1 − D)
kde A a a jsou parametry modelu, D je skalárnı́ veličina popisujı́cı́ mı́ru poškozenı́ a Seq je tzv.
ekvivalentnı́ napětı́.
Pro homogenizaci uvedeného modelu byl použit postup uvedený v Devulder et al. (2010),
který využı́vá metodu asymptotických rozvojů. Porovnánı́ plné integrace s metodou homogenizace je pro jednoduchý přı́pad zatı́ženı́ znázorněn na obr. 1 a 2. V přı́padě homogenizovaného
modelu stačı́ k výpočtu poškozenı́ jen několik časových kroků, zatı́mco v přı́padě plné integrace
je potřeba dostatečný počet kroků pro každou periodu cyklického buzenı́.
Poděkovánı́
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Obrázek 1: Předepsaná cyklická deformace a odpovı́dajı́cı́ poškozenı́.
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Obrázek 2: Napětı́ v průběhu cyklického poškozovánı́.
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Transparentní a houževnaté nanokompozitní tenké vrstvy Al-Si-N odolné
proti vzniku trhlin
Daniel Javdošňák1, Jan Procházka2, Jindřich Musil3

1 Úvod
V současnosti narůstá počet aplikací, kde je potřeba (transparentních) tenkých vrstev
s vysokou houževnatostí, vysokou tvrdostí a odolností proti vzniku trhlin. Zároveň je tento
okruh tenkých vrstev málo prozkoumaný, a je zde plno nevyřešených otázek, např. jaká je
optimální struktura, jeho prvkové a fázové složení, pokud je vysoký
, nízký efektivní
∗
∗
Youngův modul , vysoký poměr / > 0,1 a velikost tlakového pnutí > 0.
V pracích Musil (2012) bylo experimentálně prokázáno, že tenké vrstvy, které jsou
odolné proti praskání, mají tyto vlastnosti: (i) vysoký poměr / ∗ > 0,1, (ii) vysokou
> 60 % a (iii) tlakové pnutí > 0 ve vrstvě. Odolnost vrstev závisí
elastickou vratnost
nejen na struktuře, prvkovém a fázovém složení a mechanických vlastnostech, ale i na
makropnutí ve vrstvě vytvořené v průběhu depozice rostoucí vrstvy.
Musil (2012) experimentálně zjistil, že nanokompozit vytvořený z nemísitelných složek
např. nitridu amorfní (Si3N4) a nitridu nanokrystalické fáze (AlN), může vykazovat zvýšenou
odolnost proti vzniku trhlin. Autoři Pélisson-Schecker, Hug, & Patscheider (2014) zjistili, že
zakomponováním dostatečného množství Si (at %) do Al1-xSixNx dochází při jeho kritické
koncentraci k precipitaci a vzniku a-Si3N4 fáze, která zapouzdří jednotlivé krystalky nc-Al1xSixNx tenkou obálkou. Poměr nanokrystalické (nc-) fáze v amorfní (a-) matrici hraje
klíčovou roli v ovlivnění parametrů, jako , ∗ , , a / ∗ , které ovlivňují houževnatost
vrstev a jejich odolnost vůči vzniku trhlin.
V této práci bude demonstrován vliv parametrů depozice tenkých vrstev Al-Si-N na
jejich strukturu a mechanické vlastnosti (mikrotvrdost , efektivní Youngův modul pružnosti
∗
, elastická vratnost
a důležitý parametr pro hodnocení houževnatých vrstev, poměr
∗
⁄ a zbytkové pnutí ve vrstvě ).

2 Výsledky
Tenké vrstvy Al-Si-N byly připraveny pulzním reaktivním magnetronovým
naprašováním slitinového terče Al:Si = 90:10 at. % v atmosféře Ar + N (20 % N ). Byly
zkoumány mechanické vlastnosti
, ∗ , , ⁄ ∗ mikroindentací (s Vickersovým
mikroindentorem) a pnutí , a struktura vrstev XRD (v Bragg Brentanovo uspořádání se
zářením Cu-K ) v závislosti na depozičních parametrech: teplota substrátu , celkový tlak
v komoře
a vzdálenost terč-substrát
. Odolnost vrstev vůči vzniku trhlin se zkoumala
indentačním testem při zatíženích 200 až 1000 mN Vickersovým indentorem.
1
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Obecně bylo zjištěno,
no, že vrstvy s nízkým tlakovým pnutím 0
| 3 1| GPa nejsou
∗
⁄
odolné vůči vzniku trhlin i přes to, že je
60 % a
0,1, to dokazuje obrázek A)
v tabulce 1. Je to dáno pravděpodobně
pravděpodobn sloupcovou strukturou, kde se trhliny šíří
ší po hranicích
zrn (sloupců).
Pro vytvoření
ení houževnatých vrstev odolných proti vzniku trhlin, je potřeba
pot
dodat
vytvářené vrstvě dostatečné
né množství energie, která by se dala klasifikovat takto:
• Nízká energie vede k vytvoření
vytvo
řídké sloupcové struktury, kde převažuje
řevažuje tahové pnutí
> 0 a dochází ke vzniku trhlin.
• Vyšší dodaná energie vede k vytvoření
ení husté sloupcové struktury, s nízkým tlakovým
pnutím
0, kde může
ůže docházet ke vzniku trhlin obrázek A),, B), C) v tabulce 1.
• Dodáním dostatečného
čného množství energie vznikne hustá nanokrystalická struktura
s dostatečným
ným tlakovým pnutím
0, odolná vůčii vzniku trhlin obrázek D)
v tabulce 1.

A)

500 °C
"# $. & '(
)* + $&& ,,

⁄

500 °C
$. & '(
-& ,,

⁄

C)

"#
)*

+

26 GPa
0,118
30,453 GPa

B)

∗

"#
)*

24 GPa
0,119
31,410 GPa

D)

∗

+

"#
)*

+

300 °C
$. & '(
-& ,,

⁄

25 GPa
0,123
31,230 GPa

300 °C
&. 7 '(
-& ,,

⁄

29 GPa
0,135
31,408 GPa

∗

∗

Tabulka 1:: Závislosti parametrů
parametr depozice vrstev Al-Si-N
N na jejich struktuře
struktu (SEM) a
mechanických vlastnostech. Elastická vratnost vrstev je
80 %. Zatěžovací
žovací síla indentoru ppři
měření
ení mechanických vlastností 8 10 mN a při měření
ení odolnosti proti praskání 8 1 N.

3 Závěr
Bylo zjištěno, že při
ři dostatečné
dostate
nízké vzdálenosti
a dostatečně
čně nízkém tlaku
vznikají husté nanokrystalické vrstvy Al-Si-N
Al
s tvrdostí dosahující : 30 GPa.
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Modelování proudění nevazké tekutiny v oblastech s pohyblivou hranicí
Jitka Klečková1

1 Úvod
Při navrhování mnoha průmyslových aplikací je potřeba brát v úvahu vzájemnou
interakci proudící tekutiny a obtékaného tělesa, která může způsobit nestabilní chování tělesa
a vést až k jeho poškození. Příkladem jsou vibrace turbínových lopatek, rozkmitání křídla
letadla či nestabilní chování konstrukcí visutých mostů. Tyto problémy spadají do oblasti
aeroelasticity a jejich počítačové modelování je složitou úlohou sestávající z modelování
obtékání pevné struktury, výpočtu sil působících na těleso a výpočtu deformace tělesa vlivem
těchto sil. Cílem této práce bylo vytvoření výpočetního kódu pro numerické modelování
proudění nevazké stlačitelné tekutiny v oblasti s pohybující se hranicí, jejíž pohyb je zadán
časově závislou funkcí.

2 Popis numerické metody
Proudění nevazké tekutiny je popsáno systémem nelineárních Eulerových rovnic. Pro
modelování proudění v deformující se oblasti je vhodné použít ALE popis kontinua, který
kombinuje Eulerův a Lagrangeův přístup. ALE formulaci systému Eulerových rovnic uvádí
ve své práci například Feistauer et al. (2010). Pro řešení proudění nevazké tekutiny byla
použita metoda prvního řádu v čase i v prostoru. Prostorová diskretizace výpočtové oblasti
byla provedena metodou konečných objemů přizpůsobenou pro nestrukturovanou výpočetní
síť s trojúhelníkovými elementy. Nevazké toky hranicí výpočetní oblasti byly aproximovány
pomocí Rusanovova numerického toku.
Pro výpočet souřadnic uzlů deformující se sítě byl použit algoritmus vhodný pro
případy modelování obtékání kmitajícího tělesa, uvedený například v pracích Persson et al.
(2009) a Bublík et al. (2015). Tento přístup je založen na interpolaci souřadnic uzlů pomocí
polynomiální funkce (tzv. blending function).

3 Validace výpočetního kódu
Výpočetní kód byl ověřen pomocí dat uvedených ve zprávě Landon (1982) naměřených
při experimentu v aerodynamickém tunelu. Jedná se o obtékání leteckého profilu NACA 0012
rotujícího kolem bodu umístěného v jedné čtvrtině tětivy profilu. Natočení profilu bylo
zadáno pomocí časově závislé funkce φ(t) = φ0 + φ1sin(ωt) s maximální amplitudou
φ1 = 2,51° a s frekvencí f = 2π/ω = 62,5 Hz. Vstupní okrajové podmínky byly dány nulovým
úhlem náběhu tekutiny a Machovým číslem o hodnotě 0,755. Jako srovnávací parametr byla
zvolena závislost vztlakového koeficientu cL na úhlu natočení profilu, graf této funkce je
vykreslen na obrázku 1. Vztlakový koeficient v případě experimentálně naměřených dat
vychází mírně vyšší, než v případě numerické simulace. To bude dáno zřejmě chybou měření,
či jeho vyhodnocení, uvažujeme-li symetrii profilu a jeho pohybu i graf funkce cL(φ) by měl
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být symetrický vůči bodu [0, 0]. To lze posoudit i z grafu na obrázku 1 vpravo, který je
dostupný v práci Furmánek et. al. (2010), kde autoři dospěli ke stejnému závěru.

Obrázek 1: Srovnání numerických výsledků s experimentálně naměřenými daty. Vlevo:
výsledky získané pomocí vlastního kódu. Vpravo: výsledky autorů Furmánek et al. (2010)

4 Závěr
Z uvedených srovnání plyne poměrně dobrá shoda numerických výsledků získaných
pomocí prezentovaného výpočetního kódu s daty získanými měřením v aerodynamickém
tunelu a s numerickými výsledky dalších autorů. Nepřesnosti ve výsledcích mohou být
způsobeny tím, že použité schéma je prvního řádu přesnosti v čase i v prostoru a vykazuje
disipativní chybu, což se projevuje rozmazáním rázové vlny vznikající v blízkosti profilu.
Proto je vhodné dále pracovat na zvýšení řádu přesnosti použitého schématu.
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Simulace napouštění reaktivního plynu do vakuové komory
Milada Krejčová1, Tomáš Kozák2

1 Úvod
Reaktivní magnetronové naprašování je jedna z možností přípravy tenkých vrstev, které
vznikají na substrátu reakcí atomů kovu rozprášených z terče s reaktivním plynem (např. kyslíkem) ve vakuové komoře (viz schéma na obrázku 1). Pro vysokovýkonové pulzní reaktivní
naprašování byla v nedávné době vyvinuta metoda efektivnějšího řízení procesu s využitím napouštění reaktivního plynu do oblasti mezi terčem a substrátem, viz Vlček, et al. (2013). Pro
vytvoření stechiometrické sloučeniny na substrátu je potřeba správný poměr toku atomů rozprášených z terče a atomů nebo molekul reaktivního plynu přítomných v oblasti plazmového
výboje.
Cílem této práce je vytvořit počítačový model výše zmíněného napouštění reaktivního
plynu, který umožní předpovědět rozložení reaktivního plynu v komoře a jeho tok na povrch
terče a substrátu v závislosti na zvoleném průtoku.

2 Matematický model a metoda řešení
Při reaktivním magnetronovém naprašování se používají tlaky řádově jednotky Pa, tzn.
Knudsenovo číslo Kn = λ/l > 1, kde λ je střední volná dráha a l je charakteristický rozměr
systému. Proto je nutno považovat proudění plynu za molekulární.
Pro popis molekulárního proudění se používá Boltzmannova rovnice, která má tvar


F~
δ(nS fS )
∂(nS fS ) ~
+ C · ∇r (nS fS ) + nS ∇C fS =
,
(1)
∂t
m
δt
sr.
kde nS je částicová hustota, fS je rozdělovací funkce rychlosti částic. Člen na pravé straně
vyjadřuje změnu rozdělovací funkce počtu částic v důsledku srážek.
Rovnici lze numericky řešit metodou Direct Simulation Monte Carlo (DSMC), popsaná
v Bird (1994), která aproximuje rozdělovací funkci pomocí N virtuálních částic. Úloha byla
řešena pomocí modulu dsmcFoam implementovaného v programovém balíku OpenFOAM.

3 Model napouštění vakuové komory a hlavní výsledky
Pro simulaci byla vytvořena výpočetní geometrie v programu SolidWorks a výpočetní sít’
v programu Gmsh. Pro zjednodušení byl celkový prostor komory zredukován na válec se základnami o průměru 10 cm, symbolizujícími povrch terče a substrátu, viz obr. 1. Celková výška
válce, tj. vzdálenost terče a substrátu, byla 10 cm. Plášt’ válce byl tvořen okrajovou podmínkou s pevným parciálním tlakem argonu 2 Pa. Reaktivní plyn je přiváděn trubičkou o vnitřním
1
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průměru 2 mm umístěnou 2 cm od terče s tryskami orientovanými směrem k terči. Na vstupu
trubičky byl tlak kyslíku nastaven tak, abychom dosáhli požadovaného průtoku napouštěcí trubičkou (10 až 50 sccm). Pro urychlení výpočtu se využilo symetrie úlohy vzhledem k rovině
kolmé na napouštěcí trubičku.
Obr. 2 ukazuje rozložení parciálního tlaku kyslíku v komoře při průtoku kyslíku napouštěcí trubičkou 10 sccm. Kvůli přehlednosti je na obrázku omezena stupnice do 2 Pa, a tudíž
není zobrazeno rozložení tlaku v trubičce (větší než 2 Pa). Orientace trysky směrem k terči vede
k výrazně vyššímu parciálního tlaku kyslíku u terče (0,1 Pa) oproti oblasti u substrátu (méně než
0,02 Pa). Ke zvýšenému toku reaktivního plynu na terč také přispívá vyšší driftová rychlost ve
směru k terči daná orientací trysky (280 m·s−1 u trysky, avšak se vzrůstající vzdáleností rychle
klesá). Zajímavým jevem je malý, přesto pozorovatelný zpětný toku argonu do napouštěcí trubičky vlivem difuze.
Substrát

O2

Ar

Terč
Magnetron

Obrázek 1: Schéma vakuové komory s vyznačenou
oblastí zobrazenou v detailu
na obr. 2.

Obrázek 2: Parciální tlak kyslíku po dosažení ustáleného
stavu při průtoku kyslíku 10 sccm (vybraný výřez).

4 Závěr
Byla vytvořena počítačová simulace napouštění reaktivního plynu do vakuové komory
metodou DSMC. Bylo vypočteno rozložení parciálního tlaku kyslíku v komoře v závislosti na
průtoku kyslíku napouštěcí trubičkou. Výsledky pro zkoumanou orientaci napouštění ukazují
lokální nárůst parciální tlaku kyslíku u terče, což povede ke zvýšení rychlosti chemisorpce
kyslíku na jeho povrchu.
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Statistické a rozhodovacı́ postupy při sázenı́
Tomáš Le Van1

1 Úvod
Aby bylo možné využı́t sportovnı́ kurzové sázenı́ jako investičnı́ nástroj, je potřeba nejen
správně odhadovat výsledky, ale také vhodně řı́dit zásobu peněz. V této práci je studováno
sázenı́ na výhru domácı́ch, remı́zu a výhru hostů u dlouhodobých fotbalových soutěžı́. Hlavnı́m
cı́lem je využitı́ prostředků teorie sázek (Cover (2006)) pro nalezenı́ efektivnı́ (přinášejı́cı́ zisk)
strategie sázenı́.

2 Postup řešenı́
V současné době bývá při odhadovánı́ výsledků často využı́váno Poissonova rozdělenı́
pravděpodobnosti (např. Marek et. al. (2014)). V této práci je problematika odhadovánı́
pravděpodobnostı́ z historických výsledků řešena členěnı́m zápasů do skupin podle vybraných
kritériı́. Tyto skupiny jsou vytvářeny předevšı́m na základě pořadı́ v tabulce, počtu vstřelených
gólů a jiných průběžných výsledků v soutěži. Rozdělené zápasy ve skupinách jsou považovány
za náhodné výběry z multinomického rozdělenı́ a odhady parametrů jsou kýženými odhady
pravděpodobnostı́ výsledků.
V práci je ukázáno, že s využitı́m bayesovské statistiky“ majı́ parametry multino”
mického rozdělenı́ rozdělenı́ Dirichletovo. Známé rozdělenı́ těchto parametrů pak umožňuje
hledat konfidenčnı́ oblasti. Tyto oblasti se využı́vajı́ předevšı́m u proporcionálnı́ho sázenı́, které
bylo představeno v Kelly (1956).
Porovnani oblasti

Dirichletovo rozdeleni v rovine p1 x p2
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(a) Konfidenčnı́ oblast na hustotě Dirichletova rozdělenı́ v rovině {p1 × p2 }.

(b) Porovnánı́ optimálnı́“ konfidenčnı́ oblast s 95%
”
spolehlivostı́ a aproximačnı́“ oblast se spolehlivostı́
”
alespoň 90 %.
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V práci se hledánı́ přesných“ konfidenčnı́ch množin pomocı́ řezů multinomickým
”
rozdělenı́m ukázalo jako numericky náročné. Z tohoto důvodu bylo využito rozdělenı́
nezávislých podı́lů (viz Johnson (2002)), které umožňuje najı́t aproximačnı́“ množinu pomocı́
”
osmi přı́mek, která má velmi podobné parametry spolehlivosti jako přesná množina.
Důležitým aspektem proporcionálnı́ho sázenı́ je také řı́zenı́ peněžnı́ zásoby, kdy při spra”
vedlivých“ kurzech je reinvestovánı́ celého sázkařova kapitálu log-optimálnı́ strategiı́ (maximalizována je střednı́ hodnota logaritmu výhry). V přı́padě kurzů s maržı́ již nenı́ reinvestovánı́
celého kapitálu log-optimálnı́ a nalezenı́ vhodného podı́lu pro reinvestovánı́ je již netriviálnı́
úlohou bez jednoznačně daného předpisu.
Kromě proporcionálnı́ho sázenı́ jsou v práci zkoumány strategie sázenı́ na nejpravděpodobnějšı́ variantu a modifikace sázky na domácı́. Ve všech přı́padech jsou voleny
poměry pro reinvestovánı́ z množiny {2%, 5%, 10%} a zkoušena různá kritéria pro vytvářenı́
homogennı́ch“ skupin.
”

3 Výsledky práce
Ačkoliv nebyl nalezen přesvědčivý model přinášejı́cı́ zisk, je v práci ukázáno, že je
možné využı́t multinomického rozdělenı́ pro odhadovánı́ výsledků (pravděpodobnostı́) zápasů.
Jak bylo zjištěno, klı́čovou překážkou v nalezenı́ strategie přinášejı́cı́ dlouhodobý zisk jsou
marže sázkových kancelářı́. Dále se ukázalo, že je možné navrženými modely dosahovat
výsledků lepšı́ch, než je ztráta průměrné velikosti marže. V přı́padě sázenı́ na kurzy upravené
právě o marži by bylo dosaženo zisku na datech Česka a Anglie za poslednı́ch 5 (resp. 7) sezón,
přičemž by bylo provedeno 894 (resp. 1444) sázek.
Důvodem pro simulovánı́ sázenı́ na kurzech upravených o marži je možnost kombinovat
sázenı́ u různých sázkových kancelářı́. Součástı́ práce je také seznam nevyřešených problémů,
jejichž vyřešenı́ by mohlo zlepšit představené modely a jejich výsledky.
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3D-0D modelování proudění krve v rekonstruovaných modelech
aneurysmat břišní aorty
Barbora Marešová1

1 Úvod
Aneurysma břišní aorty (AAA) představuje závažné onemocnění tepenného systému
postihující převážně muže-kuřáky vyššího věku a vykazující 80 až 90% mortalitu v důsledku
náhlé ruptury oslabené cévní stěny. V současné době je k operativnímu zákroku přistupováno
pouze na základě rozměru výdutě a rychlosti jejího růstu. Numerické simulace proudění krve
mohou být nápomocné při predikci ruptury AAA, protože zohledňují i vliv
hemodynamických faktorů, tvar výdutě, případně materiálovou strukturu cévní stěny. Při
simulaci proudění krve v cévách je problematické určit správné okrajové podmínky tak, aby
odpovídaly skutečné fyziologii cévního řečiště. V zahraničních studiích, např. Tsanas (2009),
je tento problém obvykle řešen s využitím víceškálového modelování. Cílem této práce je
provést numerické simulace proudění krve v 3D modelech AAA s použitím 0D modelu
(tříprvkového Windkessel modelu) jako výstupní okrajové podmínky.

2 Tříprvkový Windkessel model
Tvar tlakové vlny v lidské aortě během srdečního cyklu lze popsat tzv. Windkessel
modelem. Tento model je schopný zachytit jevy jako roztažnost elastických cév nebo odpor
periferního řečiště. Tříprvkový Windkessel model vychází z analogie s elektrickým obvodem
s dvěma odpory R1 a R2 a jedním kondenzátorem C, přičemž kondenzátor zde zastupuje
elasticitu aorty a odpory představují odpor proximální aorty a odpor periferních cév.
Elektrotechnické schéma tříprvkového WM je znázorněno na obrázku 1 a matematicky ho lze
popsat následujícími rovnicemi pro neznámé tlaky Pd(t) a P(t):
Q(t ) 

Pd (t )
dP (t )
 C (t ) d ,
R2
dt

P(t )  Pd (t )  Q(t ) R1 ,

(1)
(2)

Obrázek 1: Schéma tříprvkového Windkessel modelu.
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2 Identifikace parametrů Windkessel modelu
Připojením Windkessel modelů na výstupy 3D modelu aneurysmatu lze v závislosti na
průtočném množství Q(t) simulovat odpovídající tlakovou křivku. Ta je následně předepsána
na výstup rekonstruovaného modelu AAA (pressure-outlet). Poměrně náročným úkolem je
správně identifikovat parametry modelu R1, R2 a C. Z důvodu menší časové náročnosti byly
parametry naladěny nejprve na 1D modelu AAA (obrázek 2, vlevo) v Matlabu. Reálný model
AAA byl rozdělen na několik segmentů, na kterých bylo jednorozměrné proudění newtonské
kapaliny formulováno pomocí rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice (včetně uvažování
místních a třecích tlakových ztrát). Samotné naladění parametrů bylo provedeno pomocí
genetického algoritmu, jenž je jedním z nástrojů prostředí Matlab. Jako referenční tlak pro
naladění parametrů posloužil tlak na vstupu do modelu, převzatý z Khanafer et al. (2009), ze
kterého byly vypočítány ideální křivky na obou výstupech (obrázek 2, vpravo).

Obrázek 2: 1D/3D model AAA a identifikace parametrů na výstupech modelu.

3 Metodika 3D-0D modelování proudění krve v AAA
Reálné modely aneurysmat byly zrekonstruovány z CT snímků pomocí programu 3D
Slicer. Výpočetní síť byla vytvořena v softwaru ANSYS Meshing a následná simulace
proudění byla provedena v ANSYS Fluent. Pro každý 3D model AAA byl v Matlabu
připraven odpovídající 1D model, na kterém byly identifikovány potřebné parametry
tříprvkového Windkessel modelu. Okrajová podmínka v podobě Windkessel modelu byla do
Fluentu implementována pomocí user-defined function (UDF). Krev byla v případě 3D
proudění navíc uvažována jako nenewtonská kapalina, jejíž tokové vlastnosti byly popsány
Carreauovým-Yasudovým modelem viskozity, Sochi (2014).
Práce byla podpořena interním studentským grantem SGS-2013-026 na ZČU v Plzni.
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Aplikace Lévyho procesů ve finančním modelování
Jiří Panoš, MSc1

1 Úvod
Před více než čtyřmi dekádami, v roce 1973, Fisher Black a Myron Scholes představili
přelomový model finančního trhu vhodného k oceňování finančních derivátů (opce, forwardy,
etc.), který je dnes celosvětově znám jako Black-Scholesův model. Tento model je založen na
Brownově pohybu a později, v roce 1997, za něj Myron Scholes obdržel Nobelovu cenu za
ekonomii.
Brownův pohyb je spojitý náhodný proces se stacionárními a nezávislými přírůstky,
který má v každém čase 𝑡 > 0 normální rozdělení. To v důsledku znamená, že s BlackScholesovým modelem je inherentně spjat předpoklad normality logaritmických výnosů
podkladových finančních aktiv. Bezpočet empirických studií i léta praktického užívání ovšem
ukázali, že normální rozdělení není pro modelování finančních aktiv příliš vhodné, jelikož
rozdělení logaritmických výnosů má zpravidla zápornou šikmost a těžké konce. Užití BlackScholesova modelu má pak za následek nesprávné ocenění finančních derivátů a to zejména
těch, jejichž realizační cena je relativně vzdálená od aktuální (spotové) ceny podkladového
aktiva. Více o finančních derivátech, jejich oceňování a Black-Scholesově modelu lze najít ve
standardní literatuře.
Nicméně Brownův pohyb je pouze jedním z rodiny stochastických procesů se
stacionárními a nezávislými přírůstky. Takové procesy jsou souhrnně známé jako Lévyho
procesy. V posledních několika letech se tak začali objevovat modely založené na jiných,
exotičtějších Lévyho procesech, které jsou pro modelování finančních trhů vhodnější než
Brownův pohyb.

2 Lévyho procesy a nekonečně dělitelná rozdělení
Definice 1.1 (Lévyho proces) Stochastický proces {𝑋𝑡 ∶ 𝑡 ≥ 0} definovaný na
pravděpodobnostním prostoru (𝛺, ℱ, ℙ) nazveme Lévyho proces, pokud splňuje následující:
i.
ii.
iii.
iv.

𝑋𝑡+𝑠 − 𝑋𝑡 má stejné rozdělení jako 𝑋𝑠 pro 𝑠, 𝑡 ≥ 0, (stacionární přírůstky);
𝑋𝑡 − 𝑋𝑠 je nezávislé na {𝑋𝑢 ∶ 𝑢 ≤ 𝑠} pro 𝑡 ≥ 𝑠 ≥ 0, (nezávislé přírůstky);
ℙ(𝑋0 = 0) = 1;
Realizace náhodného procesu {𝑋𝑡 } je zprava spojitá a má limitou zleva
(‘càdlàg‘ vlastnost).

Z definice Lévyho procesu je ihned zřejmé, že pokud {𝑋𝑡 } je Lévyho proces, pak 𝑋𝑡 je
nekonečně dělitelná náhodná veličina pro všechna 𝑡 > 0. Velmi důležitý je ovšem fakt, že pro
každé nekonečně dělitelné rozdělení na ℝ existuje Lévyho proces, jehož přírůstky se řídí
příslušným rozdělením, což nám dává jednoduchý návod, jak konstruovat nové Lévyho
procesy. Více informací o Lévyho procesech a nekonečně dělitelných rozděleních lze nalézt
v Panoš (2014).
1
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Pro porovnání jejich vhodnosti pro aplikace ve finančním modelování byly zvoleny čtyři
různé Lévyho procesy (více informací o těchto procesech opět v Panoš (2014)):
i.
ii.
iii.
iv.

Brownův pohyb {𝐵𝑡 ∶ 𝑡 ≥ 0} ; 𝐵𝑡 ~ 𝑁(𝜇𝑡, 𝜎 2 𝑡) , kde 𝑁 je normální rozdělení
(odpovídá Black-Scholesově modelu, zvolen pro referenci);
Proces skokové difuze {𝐷𝑡 ∶ 𝑡 ≥ 0}; rozdělení 𝐷𝑡 je směsí normálního rozdělení a
složeného Poissonova rozdělení s normálně rozdělenými skoky;
‘Variance gamma‘ (VG) proces {𝑉𝑡 ∶ 𝑡 ≥ 0}; 𝑉𝑡 ~ 𝑉𝐺(𝜇𝑡, 𝜃𝑡, 𝜎√𝑡, 𝜐/𝑡), kde 𝑉𝐺 je
rozšířené ‘variance gamma‘ rozdělení;
‘Normal inverse Gaussian‘ (NIG) proces {𝐼𝑡 ∶ 𝑡 ≥ 0}; 𝐼𝑡 ~ 𝑁𝐼𝐺(𝜇𝑡, 𝛾, 𝛽, 𝛿𝑡) , kde
𝑁𝐼𝐺 je rozšířené ‘normal inverse Gaussian ‘ rozdělení.

Obrázek 1: FTSE 100 Index fit; Q–Q grafy (Panoš (2014))
Vybrané modely byly kalibrovány na měsíční logaritmické výnosy indexu FTSE 100 od
29. 8. 2004 do 28. 8. 2014. Na obr. 1 vidíme grafické porovnání kvality shody modelu
s reálnými daty v podobě Q–Q grafů. Připomeňme, že v Q–Q grafu by data měla ideálně ležet
na ose I. kvadrantu (modrá přímka). Je patrné, že modely ii., iii. a iv. významně lépe vystihují
charakter vybraných dat, zejména pak chování v koncích rozdělení. Kvalita shody byla dále
testována 𝜒 2 -testem dobré shody, jenž v ani jednom ze tří výše zmíněných modelů nezamítnul
hypotézu o tom, že data pochází z daného rozdělení.
V druhé fázi jsme se pak zaměřili na oceňování opcí evropského typu v rámci
vybraných modelů. Využili jsme techniku oceňování založenou na zpětné Fourierově
transformaci charakteristických funkcí a odvodili jsme tak semianalytický vzorec pro cenu
evropské call opce. To nám umožnilo kalibrovat modely v martingalové míře ze sady tržních
cen evropských call opcí na FTSE 100 index ze 4. srpna 2014. Opět bylo potvrzeno významné
zlepšení oproti Black-Scholesově modelu. Takovýmto způsobem v martingalové míře
kalibrované modely je možné následně využít k oceňování exotických derivátů například
metodami typu Monte Carlo.
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Použitı́ nespojité Galerkinovy metody pro řešenı́ úloh mechaniky
tekutin
Aleš Pecka1

1 Úvod
Nejrozšı́řenějšı́ numerickou metodou ve výpočtové mechanice tekutin je metoda konečných objemů, popsaná v práci Ferziger a Peric (2001). Tato metoda vycházı́ z diskretizace
integrálnı́ch tvarů rovnic vyjadřujı́cı́ zákony zachovánı́. Dı́ky tomu je metoda konzervativnı́ a
robustnı́, navı́c je snadno aplikovatelná na nestrukturované sı́tě. V základnı́ podobě je metoda
konečných objemů prvnı́ho řádu přesnosti v prostoru, přičemž s formálnı́m rozšı́řenı́m na druhý
řád se setkáváme poměrně často. Jejı́ významnou nevýhodou je však komplikovaná implementace vyššı́ch řádů přesnosti.
Dı́ky tomu se začı́najı́ využı́vat modernı́ numerické metody vyššı́ho řádu přesnosti, jejichž hlavnı́m zástupcem je nespojitá Galerkinova metoda konečných prvků, viz Cockburn a
Shu (1989) a Feistauer at al. (2003). Jedná se o zobecněnı́m metody konečných objemů,
která využı́vá rozvoje řešenı́ jako lineárnı́ kombinace zvolených bázových funkcı́, podobně
jako tomu je u klasické Galerkinovy metody konečných prvků, s tim rozdı́lem, že na hranici
element připouštı́me nespojitosti v řešenı́. Hlavnı́ nevýhodou nespojité Galerkinovy metody je
jejı́ vysoká výpočetnı́ náročnost.
Řád přesnosti nespojité Galerkinovy metody závisı́ na počtu stupňů polynomů zvolených
bázových funkcı́. Při použitı́ některého z explicitnı́ch schémat pro diskretizaci času, napřı́klad
Rungeovy-Kuttovy metody, viz Cockburn a Shu (2001), je velikost časového kroku omezena
CFL podmı́nkou, která je nutnou podmı́nkou konvergence metody. Tato podmı́nka se zpřı́sňuje
při použitı́ polynomů vyššı́ch řádů. Tomuto nepřı́jemnému omezenı́ se lze vyhnout využitı́m
některé implicitnı́ metody pro disktretizaci času, viz Feistauer et al. (2010). Implicitnı́ metody
jsou obzvláště výhodné u úloh hledánı́ ustáleného řešenı́, jelikož nám zde nezáležı́ na časovém
průběhu řešenı́, který může být volbou velkého časového kroku zkreslený.
V předložené práci je demonstrováno využitı́ nespojité Galerkinovy metody, za použitı́
implicitnı́ Eulerovy metody, k modelovánı́ prouděnı́ stlačitelných, nevazkých a tepelně nevodivých tekutin ve dvou dimenzı́ch. Matematickým modelem pro tekutinu s těmito vlastnostmi
je soustava Eulerových rovnic, viz Vimmr (2002), což je systém nelineárnı́ch parciálnı́ch diferenciálnı́ch rovnic prvnı́ho řádu.

2 Numerické výsledky
Pro otestovánı́ řešiče využı́vajı́cı́ nespojité Galerkinovy metody byla použita úloha s
názvem GAMM kanál. Tato úloha se často využı́vá k ověřenı́ správného fungovánı́ řešičů pro
modelovánı́ prouděnı́ stlačitelných tekutin, jelikož výsledky této úlohy byli naměřeny experimentálně. Jde o úlohu definovanou na obdélnı́kové oblasti s vyřı́znutou částı́ kruhu, tak jak je
vidět na obrázku 1. Na levém okraji obdélnı́ku je jako okrajová podmı́nka nastaven subsonický
vstup o stagnačnı́m tlaku p = 1, stagnačnı́ hustotě ρ = 1 a úhlu náběhu proudu α = 0. Na
1
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Obrázek 2: Výpočetnı́ sı́t’

Obrázek 1: Geometrie

Obrázek 3: Izočáry Machova čı́sla

Obrázek 4: Izočáry tlaku

pravém okraji je subsonický výstup o statickém tlaku p = 0.737. Zbytek okraje, čili hornı́ a
dolnı́ část obdélnı́ku i s vyřı́znutým kruhem, je nepropustná stěna.
V této práci je úloha řešena nespojitou Galerkinovou metodou 2. řádu, čili za použitı́
bázových funkcı́ až prvnı́ho stupně, s časovou diskretizacı́ pomocı́ implicitnı́ Eulerovy metody.
Na obrázku 3 jsou zobrazeny izočáry machova čı́sla a na obrázku 4 izočáry tlaku. Problematickou oblastı́ v této úloze je rázová vlna, která se vytvářı́ nad obloukem. Vzniká zde velká
nespojitost způsobujı́cı́ oscilace v přı́padě metod vyššı́ch řádů. V blı́zkosti rázové vlny je tedy
nutné použitı́ tlumenı́, které snı́ženı́m řádu přesnosti zamezuje nežádoucı́m oscilacı́m.

3 Závěr
Pomocı́ nespojité Galerkinovy metody můžeme dosáhnout libovolného řádu přesnosti v
prostoru. Za použitı́ tlumenı́ v problémových oblastech jako jsou rázové vlny nám nespojitá Galerkinova metoda poskytuje vhodný nástroj na řešenı́ úloh prouděnı́ tekutin. Vysokou výpočetnı́
náročnost metody lze obzvláště u úloh hledánı́ ustáleného řešenı́ kompenzovat volenı́m velkého
časového kroku za použitı́ některé z implicitnı́ch metod.
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Modelování přechodového proudění ve vnitřní aerodynamice
Helena Prausová1, Ondřej Bublík2, Jan Vimmr3

1 Přechodové proudění v úzké mezeře
Práce se zabývá modelováním proudění vzduchu v úzkých mezerách výšky 2 až 5 mm
a délky 10 mm, za kterými následuje výtok do volného prostoru. Proudění je vyvoláno podtlakem v prostoru za mezerou, na vstupu do mezery je atmosférický tlak. Porovnání numerických
simulací, provedených za předpokladu laminárního a plně turbulentního režimu proudění, s daty
získanými experimentálním měřením ukazuje, že ani jeden z těchto přístupů není vyhovující.
Průběh tlaku podél osy kanálku naznačuje v případě mezery výšky 2 mm spíše laminární režim proudění. Protože v úplavu za ní ale bude proudění určitě turbulentní, je potřeba vhodně
zachytit přechod z laminárního režimu do turbulentního.

2 Numerická simulace
Numerické modelování turbulentního proudění je v prezentované práci založeno na přístupu FANS, tedy středování systému Navierových-Stokesových rovnic podle Favra. Tento systém středovaných rovnic je potřeba doplnit vhodným modelem turbulence, který aproximuje
neznámé členy, jenž vzniknou v systému Navierových-Stokesových rovnic středováním. V této
práci je zvolen dvourovnicový model k − ω se členem příčné difuse podle Wilcoxe (2006). Pro
modelování přechodu z laminárního do turbulentního režimu proudění je dále doplněn modelem γ − Reθt podle Langtryho a Mentera (2009), tvořeným dvěma transportními rovnicemi,
jednou pro intermitenci γ a jednou pro Reynoldsovo číslo vztažené na hybnostní tloušt’ku Reθt .

Obrázek 1: Poměr statického a stagnačního tlaku podél osy kanálu výšky 2 mm (vlevo) a 5 mm
(vpravo); experimentální data: Ing. Martin Luxa, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR
1
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3
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Obrázek 2: Interferogram (vlevo) a izočáry hustoty vypočtené numerickou simulací (vpravo)
na konci mezery a ve volném prostoru za ní; experimentální data: Ing. Martin Luxa, Ph.D.,
Ústav termomechaniky AV ČR
Úloha je modelována jako dvourozměrná, což je možné díky dostatečné šířce mezery použité
pro měření. Uvedený matematický model je tvořen šesti transportními rovnicemi, pro jejichž
prostorovou diskretizaci je použita nespojitá Galerkinova metoda konečných prvků (DGFEM),
např. Cockburn a Shu (2001), a pro časovou integraci Rungeova-Kuttova metoda třetího řádu.

3 Závěr
Na obrázku 1 je zobrazen průběh poměru statického a stagnačního tlaku podél osy kanálu pro tři numerické simulace v porovnání s experimentálními daty. Z levého grafu pro mezeru
výšky 2 mm je vidět dobrá shoda přechodového výpočtu s naměřenými hodnotami. Laminární
ani plně turbulentní výpočet nevyhovuje. Při zvětšování výšky minikanálu se zvětšuje Reynoldsovo číslo a lze tedy očekávat, že proudění bude více turbulentní. Pravý graf na obrázku 1
ukazuje průběh poměru statického a stagnačního tlaku podél osy kanálu výšky 5 mm. Výsledky
z přechodového výpočtu se prakticky shodují s výsledky z plně turbulentní simulace. Tedy narozdíl od užší mezery zde dochází k přechodu do turbulentního režimu již na začátku mezery.
Obrázek 2 ukazuje interferogram pořízený během experimentu (vlevo) a izočáry hustoty získané z numerické simulace s přechodovým modelem (vpravo), obojí pro mezeru výšky 2 mm.
Struktura rázových vln vznikajících ve volném prostoru za mezerou je numerickou simulací
dobře zachycena. Dalším cílem práce je prozkoumat mezery různých šířek jak experimentálně,
tak numericky.
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Vysokoteplotní vrstvy Hf-B-Si-C(-N) připravené pulzní magnetronovou
depozicí
Michal Procházka1

1 Úvod
Velká část výzkumu v oblasti tenkých vrstev je v současnosti zaměřena na materiály na
bázi diboridů přechodových kovů. Vzhledem ke své specifické struktuře totiž vynikají
slibnými vlastnostmi jako je vysoká tvrdost, otěruvzdornost nebo oxidační odolnost. Právě
díky nim nachází tyto materiály uplatnění v širokém spektru aplikací. Vysokoteplotní
keramiku, do které řadíme právě materiály na bázi diboridů přechodových kovů, především
pak TiB2, ZrB2 a HfB2, můžeme podle práce Opeka et al. (2004) nalézt například na krytech
motorů a náběžných hranách křídel nadzvukových letadel a vesmírných raket.
Značná část studií z dřívějších let je věnována převážně materiálům TiB2 a ZrB2.
Důvodem byla hlavně nižší pořizovací cena titanu a zirkonia oproti hafniu. Vzhledem k vyšší
teplotě tání hafnia se však pozornost přesouvá na materiály na bázi HfB2, které slibují ještě
lepší oxidační odolnost a tepelnou stabilitu, jak uvádí Fahrenholtz et al. (2007).
Mechanické a tepelné vlastnosti tenkých vrstev lze ovlivnit různými depozičními
parametry. Jedním z nich je i rychlost průtoku reaktivního plynu. V našem případě se jedná o
dusík, který se během depozice zabudovává do vznikající vrstvy a ovlivňuje její oxidační
odolnost. Tato práce je tedy zaměřena na zvýšení oxidační odolnosti vrstev Hf-B-Si-C(-N)
pomocí regulace průtoku dusíku, a tím pádem zefektivnění jejich využití, aniž by došlo ke
zhoršení jejich mechanických vlastností.

2 Příprava vrstev
Vrstvy Hf-B-Si-C(-N) byly připraveny v laboratořích Katedry fyziky ZČU metodou
pulzní magnetronové depozice v aparatuře Balzers BAS 450 PM. Materiál byl naprašován
z B4C terče pokrytého proužky Hf (15 % erozní zóny terče) a Si (20 % erozní zóny terče).
Pracovním plynem byla směs Ar a N2, přičemž podíl dusíku ve směsi se pohyboval od 0 % do
50 %. Tlak byl konstantně 0,5 Pa. Křemíkové substráty s orientací (001), na které se vrstvy
naprašovaly, byly na plovoucím potenciálu a vyhřívané na 450 °C. Délka pulzu byla
nastavena na 85 µs, s frekvencí 10 kHz, což odpovídá střídě 85 %. Průměrný výkon na terči
byl konstantně 500 W. Struktura vrstev, mechanické a elektrické vlastnosti a oxidační
odolnost byly měřeny pomocí klasických analytických metod na přístrojích v laboratořích
Katedry fyziky ZČU.

3 Výsledky a diskuze
Vliv podílu N2 v pracovním plynu na tvrdost a elektrickou rezistivitu vrstvy můžeme
pozorovat na obrázku 1. Z něj je patrné, že vrstvy připravené s podílem N2 do 25 % si
zachovávají vysokou tvrdost v rozmezí 19 – 21 GPa. Ta je způsobená nanokompozitní
strukturou krystalů, které jsou od sebe odděleny amorfní fází. S rostoucím podílem N2 se
množství amorfní fáze zvyšuje na úkor krystalické fáze. Pokud je podíl N2 v pracovním plynu
1
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30 % a vyšší, tvrdost mírně klesá až na hodnotu 16,7 GPa při 50% podílu N2. To je dáno
právě amorfní strukturou materiálu vzniklou v důsledku velkého množství N ve vrstvě. Přesto
však můžeme hovořit o tvrdém materiálu. U elektrické vodivosti je zřejmý rostoucí trend
způsobený zvyšováním podílu N2 v pracovním plynu. Nejnižší rezistivitu pochopitelně měla
vrstva připravená v čistém argonu 2,8 × 10-6 Ωm. Při podílu N2 20 % a vyšším byla rezistivita
natolik vysoká, že se stala neměřitelnou.

Obrázek 1: Závislost tvrdosti a elektrické rezistivity na podílu N2 v pracovním plynu
Na obrázku 2 pak můžeme vidět změnu hmotnosti vrstev Hf-B-Si-C-N v závislosti na
teplotě. Ohřev probíhal rychlostí 10 °C/min na maximální teplotu 1300 °C. Zcela jasně
můžeme vidět posun počátku oxidace z 1000 °C při podílu N2 10 % na hodnotu 1100 °C pro
15% a 20% podíl N2. U vrstev 06 a 07 s podílem N2 25 % a 30 % nebyl počátek oxidace
zaznamenán ani při teplotě 1300 °C. Zároveň se snižuje hmotnostní přírůstek, u vrstvy 06 a
07 je prakticky nulový. Při ještě vyšším podílu N2 už je však záporný, což znamená, že
dochází k uvolňování N a CNx z vrstvy a vytěkávání oxidů, např. B2O3, NOx apod.

Obrázek 2: Změna hmotnosti vrstev Hf-B-Si-C-N v závislosti na teplotě

4 Závěr
Z této práce byly vybrány dva materiály pro bližší zkoumání. Vrstva 04 připravená při
15% podílu N2 v pracovním plynu, během jejíhož zahřívání nedominuje proces vytěkávání
nestabilních oxidů a zároveň je elektricky vodivá. A dále vrstva 06, která vykazuje vysokou
oxidační odolnost a nedochází u ní ke změně hmotnosti ani při teplotě 1300 °C.
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Řešenı́ akustického pole v kavitě kompresoru
Jan Skala1

1 Úvod
Potlačenı́ hluku produkovaného stroji s pohyblivými součástmi můžeme pokládat za optimalizačnı́ úlohu aplikovanou na konstrukce obklopujı́cı́ takové stroje. Popis šı́řenı́ tlakových
vln v uzavřeném prostoru (kavitě), jejich interakce s konstrukcı́ včetně prostupu do volného
prostoru je pak základem modernı́ho přı́stupu ke snı́ženı́ hluku emitovaného celým zařı́zenı́m.
Tato práce vycházı́ ze článku Dupal et al. (2013) a je věnována řešenı́ akustického pole bez
interakce s opláštěnı́m stroje.

2 Matematický model
Výpočtový model vycházı́ podle Temkin (2001) ze stacionárnı́ vlnové rovnice pro homogennı́ prostředı́, neboli Helmholtzovy rovnice, pro akustický tlak 𝑝 ve tvaru
𝑘 2 𝑝 + Δ𝑝 = 0.

(1)

Slabá formulace diferenciálnı́ rovnice (1) po aplikaci okrajových podmı́nek má tvar
)︀
(︀
∫︀
∫︀ 2
∫︀
∫︀
𝑝 d𝑆 + 𝑤 (−𝜌𝑖𝜔𝑣𝑛 ) d𝑆 = 0.
𝑤 −𝑖𝜔
𝑘 𝑤𝑝𝑑𝐱 − ∇𝑤 · ∇𝑝𝑑𝐱 +
𝑐
Ω

Ω

(2)

Γ𝑖𝑛

Γ𝑜𝑢𝑡

Ze vztahu (2) vyjdeme při hledánı́ rozloženı́ akustického tlaku jak pomocı́ metody konečných
prvků (MKP), tak Galerkinovy metody (GM). V přı́padě GM je akustický tlak aproximován
lineárnı́ kombinacı́ harmonických funkcı́ ve tvaru
𝑝(𝑥,𝑦)=

𝑁 ∑︀
𝑁
∑︀

sin 𝑗𝜋𝑦
+𝑏𝑖𝑗 cos 𝑖𝜋𝑥
sin 𝑗𝜋𝑦
+𝑐𝑖𝑗 sin 𝑖𝜋𝑥
cos 𝑗𝜋𝑦
+𝑑𝑖𝑗 cos 𝑖𝜋𝑥
cos 𝑗𝜋𝑦
.
[𝑎𝑖𝑗 sin 𝑖𝜋𝑥
𝑏
𝑎
𝑏
𝑎
𝑏
𝑎
𝑏
𝑎 ]

(3)

𝑖=1 𝑗=1

Pro nalezenı́ rozloženı́ akustického tlaku pomocı́ MKP provedeme lineárnı́ aproximaci tlaku na
prvcı́ch sı́tě. Soustava rovnic pro výpočet akustického tlaku ve 3D prostoru má tvar
(︀
)︀
1
1
𝑖𝜔𝐇 − 𝑖𝜔
𝐆 − 𝐅 𝐩 = 𝐟𝑝 .
(4)
𝜌
Řešenı́m soustavy algebraických rovnic (4) zı́skáme komplexnı́ amplitudy akustického tlaku v
uzlech sı́tě konečných prvků.

3 Výsledky výpočtů
Na testovacı́ úloze, jejı́ž schéma je na obrázku (1), byla provedena verifikace výsledků
zı́skaných pomocı́ MKP porovnánı́m s výsledky zı́skanými pomocı́ GM. Parametry úlohy jsou
𝜌 = 1,177
kg)︀ · m−3 , 𝑐 = 340 m · s−1 , 𝜔 = 50 rad · s−1 , 𝑏 = 1 m, 𝑎 = 2 m a 𝑣𝑛 (𝑥) =
(︀ 2𝜋𝑥
0,001 sin 𝑎 m · s−1 . Pro aproximaci tlaku pomocı́ GM bylo zvoleno 𝑁 = 8.
1
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Obrázek 2: Porovnánı́ výsledků zı́skaných pomocı́ GM (vlevo) a MKP (vpravo) na testovacı́
úloze.
Po verifikaci implementace MKP bylo provedeno řešenı́ akustického tlaku na zjednodušeném
modelu šroubového kompresoru.

Obrázek 3: Porovnánı́ výsledků vlastnı́ implementace MKP (vlevo) a komerčnı́ho SW.

4 Závěr
Výsledky vlastnı́ implementace MKP jsou prakticky totožné s výsledky zı́skanými komerčnı́m SW. Výhody vlastnı́ho řešenı́ jsou otevřenost kódu pro dalšı́ rozšı́řenı́ a rychlost
výpočtu. Dalšı́m krokem ve vývoji vlastnı́ho řešiče může být přidánı́ interakce s opláštěnı́m.
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Experimentálnı́ posouzenı́ vlivu nevyváženosti na dynamickou
odezvu turbodmychadla
Luboš Smolı́k1, Roman Kroft2, Zdeňka Rendlová3

1 Úvod
Modely nelineárnı́ch mechanických systémů je ve většině přı́padů možné věrohodně validovat a verifikovat pouze pomocı́ experimentu. Typickým přı́kladem nelineárnı́ho systému
je rotor turbodmychadla podepřený kluznými ložisky s plovoucı́mi kroužky. Tento systém je
možné linearizovat, což ukazuje např. Smolı́k et al. (2015), pouze za cenu zanedbánı́ některých
jevů, ke kterým ve skutečnosti docházı́, a proto je nelineárnı́ přı́stup výhodnějšı́.

2 Popis experimentu
Cı́lem experimentu bylo zı́skánı́ záznamů rotorových a ložiskových vibracı́ a údajů o otáčkách rotoru
turbodmychadla a plovoucı́ch kroužků v ložiscı́ch.
Testovaný rotor turbodmychadla byl umı́stěn
v ložiskové skřı́ni speciálně vyrobené pro měřenı́ a byl
poháněn plynovým hořákem, který do turbı́ny vháněl
studený vzduch. Do této skřı́ně, ukázané na Obr. 1,
bylo možné umı́stit měřicı́ čidla podle schématu
z Obr. 2. (Relativnı́) rotorové vibrace hřı́dele byly
snı́mány snı́mači výchylky pracujı́cı́mi na principu
vı́řivých proudů, který vysvětluje např. Fitzgerald et
al. (2003). (Absolutnı́) ložiskové vibrace byly snı́mány
standardnı́ třı́osým piezoelektrickým akcelerometrem
a speciálnı́m nábojovým piezoelektrickým akcelero- Obrázek 1: Speciálnı́ měřicı́ ložisková
metrem určeným pro měřenı́ za zvýšených teplot.
skřı́ň s kompletnı́ instrumentacı́.
Otáčky rotoru byly snı́mány na kompresorovém
kole pomocı́ otáčkové sondy standardu TTL. Plovoucı́ kroužek v radiálnı́m ložisku na straně
turbı́ny byl opatřen dvojicı́ magnetů, kroužek v ložisku na straně kompresoru jednı́m. Otáčky
kroužků byly měřeny na základě snı́mánı́ procházenı́ magnetu kolem instalovaného čidla.
Rotor turbodmychadla byl opatřen závity pro přidánı́ umělých nevývažků, jejichž poloha
je patrná z Obr. 2. Měřena byla odezva rotoru při celkem 120 výkonových stavech. Proměnnými
parametry byly otáčky rotoru (konstantnı́ i kolı́savé v rozsahu 500 – 2200 Hz), tlak mazacı́ho
oleje na vstupu do ložiskové skřı́ně (3 a 5 barů) a umělá nevývaha.
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Obrázek 2: Schématické uspořádánı́ rovin pro měřenı́ rotorových a ložiskových vibracı́ a
otáček rotoru a kroužků. V oběžných kolech rotoru jsou naznačeny závity pro umělé nevývažky.

Obrázek 3: Spektrogram najetı́ rotoru (rotorové vibrace, turbı́nová strana, snı́mač x).

3 Výsledky a závěry
Typický spektrogram najetı́ z otáček 500 Hz na 2000 Hz je ukázaný na Obr. 3. Z tohoto
diagramu je patrná značná nelinearita systému – při překročenı́ určitých otáček se skokově měnı́
kvalita odezvy. Výsledky korespondujı́ s experimenty, které dřı́ve provedli Schwiezer a Sievert
(2009). Navı́c byly měřeny úhlové rychlosti plovoucı́ch kroužků a zrychlenı́ skřı́ně; provedený
experiment tedy umožnı́ identifikovat některé jevy, které Schwiezer a Sievert (2009) neidentifikovali. Data budou dále použita pro verifikaci a validaci existujı́cı́ch výpočtových modelů.
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Přı́spěvek byl podpořen grantovým projektem SGS-2013-036.

Literatura
Fitzgerald, A. E., Kingsley, Ch., Jr. a Umans, S. D., 2003. Electric Machinery, 6. vyd, McGrawHill, New York.
Schweizer, B. a M. Sievert, 2009. Nonlinear oscillations of automotive turbocharger turbines.
Journal of Sound and Vibration, Vol. 321, s. 955-975.
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Market calibration under a long memory stochastic volatility
model
Tomáš Sobotka1

1 Introduction
We study a stochastic volatility model of financial asset dynamics firstly proposed by
Intarasit and Sattayatham (2011). Under the model, stock prices follow a jump-diffusion
stochastic process and its stochastic volatility is driven by a continuous-time fractional process that attains a long memory. Unlike many other ”classical” models of market dynamics this
approach should take into account most of the observed market aspects as volatility clustering,
leverage effect and pronounced skewness of the volatility smile.
The reason why many practitioners tend to use simpler and less realistic modelling approaches is due to the common knowledge that the more complex model one employs, more
restrictions one has to impose in order to use the model on practical tasks. The fractional
stochastic volatility model introduced in the following section, however, stays tractable and is
convenient for various practical tasks which will be illustrated on calibration from European
option markets.

2 Model and its option pricing formula
We consider a market with a risk-free and risky asset. One assumes that a price of the
former asset is compounded using a constant (and known) risk-free rate r continuously in time.
As the latter asset one might consider e.g. stocks, commodities or indexes. According to the
FSV approach, the risky asset is modelled by stochastic differential equations (1)-(2) which
under the risk-neutral measure take the following form
p
(1)
dS(t) = rSt dt + v(t)S(t)dW (t) + Y (t)S(t−)dN (t),
dv(t) = −κ [v(t) − v̄] dt + ξv(t)dB(t),
(2)
S(0) = S0 ; v(0) = v0 ,
(3)
where κ, v̄, ξ are model parameters, such that, κ is a mean-reversion rate, v̄ stands for an average
volatility level and finally, ξ is so-called volatility of volatility. Under the notation St− we
understand limτ →t− Sτ and N (t)t∈R+ , W (t)t∈R+ is a Poisson process and a standard Wiener
process respectively. B(t) is a fractional process with Hurst parameter H ∈ (0, 1). The process
has a long memory (unlike Wiener process) for H > 1/2. Thus we consider only values of the
Hurst parameter in this range. More information on the process and corresponding stochastic
differential dB(t) can be found in Pospı́šil and Sobotka (2015); Thao (2006).
Under the aforementioned market dynamics and standard assumptions, one can compute
a fair price of a contract that pays (S(T ) − K)+ at future time T where K is a known constant
1
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(Strike price). This contract is called a European call option and, according to the FSV model,
it should take value C(T, K) at time t < T ,
C(T, K) = St P1 (S(t), v(t), T − t) − e−r(T −t) KP2 (S(t), v(t), T − t),

(4)

where P1 , P2 are in the money probabilities that can be retrieved by inverse Fourier transform
from a characteristic function of the stock price process. The characteristic function that is used
to evaluate P1 , P2 was derived in Pospı́šil and Sobotka (2015).

3 Real market calibration
As the price evolution S(t) is a stochastic process, one cannot use the model to predict
future prices. Possible applications include evaluation of hedging ratios (i.e. to insure portfolio
against a value loss) and pricing over-the-counter financial derivatives. For both of these tasks
it is necessary to calibrate model parameters beforehand.
To test calibration performance we employed a data set that consists of 82 call options on
FTSE 100 index traded on 8th January 2014. By several optimization techniques we managed
to calibrate the FSV model with reasonable error measures, especially compared to a simpler,
but very popular Heston (1993) model.

(a) FSV model

(b) Heston model
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Vliv velkých sportovních akcí na akciové trhy
Lucie Štejrová1

1 Úvod
Tato diplomová práce se zabývá řešením otázky: „Mají velké sportovní události
prokazatelný vliv na akciové trhy?“ Motivací pro toto téma se stal článek společnosti
Goldman Sachs: The World Cup and Economics 2014. Součástí této publikace byla i kapitola
věnující se právě vlivu mistrovství světa na akciové trhy.
Pro účely této práce byly zvoleny největší sportovní události světového měřítka:
FIFA World Cup, UEFA European Championship a zimní a letní Olympijské hry. Vliv těchto
sportovních událostí byl zkoumán na burzovních indexech a vybraných akciích společností
sponzorujících tyto akce. Závěrem práce byl vytvořen obchodní model pro investici do akcií
podle předchozích poznatků a ověřen na historických datech.

2 Metodika zpracování
Nejprve byly zajištěny historické kurzy akcií a indexů. Následně byla data upravena
do stejného formátu a předzpracována pro další použití. Postup analýzy vlivu byl rozdělen
do tří částí:
 Vizuální analýza
 Porovnávací analýza
 Statistická analýza
Vizuální analýza měla přinést prvotní představu o chování dat. Proto byly pro každou
akcii nebo index vytvořeny grafy vývoje kurzu a denních výnosností, kde byly následně
vyznačeny sportovní události související s tímto instrumentem. Příklad takového grafu pro
akcii Adidas je uveden na obrázku 1.

Obrázek 1: Graf vývoje kurzu akcie Adidas
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Dalším krokem zkoumání vlivu bylo porovnávání výnosností indexů a akcií. Tento
způsob analýzy byl proveden podle výše zmíněného článku. Výnosnosti byly z historických
kurzů akcií a indexů odhadovány z časových řad vytvořených podle následujícího vzorce (1)
,

(1)

kde
je kurz akcie indexu,
je určitý obchodní den a
je počet obchodních dnů, pro který odhadujeme výnosnost.
Obecný postup porovnávání výnosností (pro akcie i indexy) byl rozdělen na dvě části. První
částí bylo porovnávání výnosností instrumentu v obdobích sportovní události nebo neprodleně
po jejím skončení s průměrnými historickými výnosnostmi. Druhým postupem bylo
porovnání výnosností za určitá období vůči výnosnostem světového indexu (v případě indexů)
nebo burzovního indexu (v případě akcií) ve stejném období. Příklad takového porovnávání
je uveden pro akcii Adidas v tabulce 1, kde zelené hodnoty značí výnosnosti vyšší než
průměrné, červené hodnoty naopak nižší a černé hodnoty znamenají kladné výnosnosti, které
ovšem nepřesáhly průměr.
Výnosnost akcie za dané období po skončení MS
Rok
1 měsíc
3 měsíce 6 měsíců
1 rok
zač-konec
2014
-21,04 % -24,93 %
X
X
1,20 %
2010
4,87 %
15,67 %
16,69 %
40,64 %
-5,59 %
2006
-4,78 %
0,35 %
0,86 %
27,15 %
2,18 %
2002
-3,08 % -18,41 %
0,00 %
-5,37 %
-5,48 %
průměr
-6,01 %
-6,83 %
5,85 %
20,81 %
-1,92 %

Tabulka 1: Příklad výnosností za dané období po skončení MS na akcii Adidas
V poslední části byly statisticky testovány denní výnosnosti akcií a indexů. Byly
použity testy, které porovnávají střední hodnoty (případně mediány) testovaných skupin dat.
Většinu použitých statistických testů lze nalézt v Reif (2000). Tímto mělo být ověřeno, jestli
existuje statisticky významný rozdíl mezi obdobími spojenými s konáním sportovní události
a jiným obdobím.

3 Závěr
Výsledky této práce nevykázaly žádný statisticky významný vliv sportovních akcí na
akciové trhy, který by byl pravidelný pro všechny zkoumané roky u dané události. Ověření
obchodního modelu bylo provedeno na letech 2010 a 2014 (pro MS) a 2008 a 2012 (pro ME).
Ani zde se neukázalo investování podle sportovních událostí vždy ziskové. Je tedy zřejmé,
že existují jiné vlivy ovlivňující akciové trhy více než velké sportovní události.
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2D - modelovánı́ reálné tekutiny s volnou hladinou s vlivem
povrchového napětı́ pomocı́ lattice Boltzmannovy metody
Iveta Študentová1

1 Úvod
Následujı́cı́ přı́spěvek se zabývá modelovánı́m pohybu tekutiny s volnou hladinou pomocı́ lattice Boltzmannovy metody (LBM). Tato poměrně nová metoda sloužı́ k numerickému
výpočtu a modelovánı́ dynamiky tekutin (CFD).

2 Princip lattice Boltzmannovy metody
Lattice Boltzmannova metoda byla odvozena ze dvou rozdı́lných přı́stupů, a to z principu
buněčných automatů LGCA, viz Succi (2000) , které popisujı́ pohyb tekutiny z pohledu jednotlivých částic, a dále pak z diskretizace spojité Boltzmannovy rovnice, která tekutinu popisuje
jako spojité kontinuum.
Princip metody spočı́vá v tom, že výpočtová oblast je rozdělena pomocı́ výpočtové sı́tě
na jednotlivé buňky a chovánı́ proudı́cı́ tekutiny je modelováno pomocı́ myšlených částic, které
se nacházejı́ v jednotlivých bodech mřı́žky a pohybujı́ se po nı́ pouze určitými směry. Pohyb
myšlené částice popisuje pravděpodobnostnı́ distribučnı́ funkce, která popisuje pravděpodobnost
výskytu částice v daném mı́stě x a čase t pohybujı́cı́ se určitou rychlostı́ eα (α popisuje směr
rychlosti částice). Průběh chovánı́ modelované tekutiny popisuje vývojová rovnice:
fα (x + eα δt, t + δt) = fα (x, t) −

1
[fα (x, t) − fαeq (x, t)] ,
τ

(1)

kde δt je časový krok, τ je relaxačnı́ parametr a f , resp. f eq , označujı́ nerovnovážnou a rovnovážnou distribučnı́ funkci. Nerovnovážná distribučnı́ funkce vyjadřuje malou výchylku distribučnı́ funkce ze svého rovnovážného stavu a relaxačnı́ parametr popisuje dobu, za kterou
se tato vychýlená funkce vrátı́ zpět do rovnováhy. Výpočet vývojové rovnice probı́há ve dvou
krocı́ch - kolize a propagace. V koliznı́m kroku docházı́ ke srážce distribučnı́ch funkcı́ a výpočtu
nových, postkoliznı́ch distribučnı́ch funkcı́. V propagačnı́m kroku jsou tyto nové funkce přesouvány do nejbližšı́ch sousednı́ch bodů ve výpočtové sı́ti.

3 Volná hladina s působenı́m povrchového napětı́
Při modelovánı́ prouděnı́ s volnou hladinou neboli dvoufázového prouděnı́ (kapalinaplyn) je zavedeno rozlišovánı́ typu buněk, a to na buňky plné (zcela zaplněné kapalinou), buňky
prázdné (obsahujı́cı́ pouze plyn) a buňky na rozhranı́, které jsou z části zaplněné kapalinou a
z části plynem a tvořı́ uzavřenou vrstvu mezi kapalinou a plynem. Výpočet se pak zaměřuje
pouze na buňky obsahujı́cı́ kapalinu, tedy plné buňky a buňky s rozhranı́m. Toto lze udělat
za předpokladu, že hustota plynu je mnohem menšı́ než hustota kapaliny a tudı́ž pohyb plynu
1
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kopı́ruje na rozhranı́ pohyb kapaliny, Körner et al. (2005). Na rozhranı́ byla dále aplikována
okrajová podmı́nka vyjadřujı́cı́ působenı́ povrchového napětı́ na volný povrch kapaliny.

4 Numerické výsledky
Numerické výsledky byly zı́skány implementacı́ LB metody ve výpočtovém softwaru
MATLAB. Na následujı́cı́ch obrázcı́ch je znázorněn časový průběh pádu kulaté kapky vody o
poloměru 0.2 m na pevné rovné dno, konkrétně v čase 0.35 s. Výpočet simulace byl proveden jak pro přı́pad tekutiny bez uvažovaného povrchového napětı́, tak pro tekutinu s vlivem
povrchového napětı́.

Obrázek 1: Výsledky modelu vypočteného Obrázek 2: Výsledky modelu vypočteného s
bez uvažovánı́ vlivu povrchového napětı́.
uvažovánı́m povrchového napětı́.

5 Závěr
Modelovánı́ prouděnı́ pomocı́ LBM má široké spektrum využitı́ at’ už v průmyslu nebo
v lékařstvı́. Metoda je stále vı́ce populárnı́, a to předevšı́m dı́ky jejı́ výpočetnı́ efektivitě, jednoduchosti implementace algoritmu a snadné paralelizaci. Dı́ky charakteru metody, kdy je průběh
prouděnı́ vypočı́táván přes kolize částic, lze metodu lehce rozšiřovat o různé fyzikálnı́ jevy,
jako je přenos tepla či vı́cefázové prouděnı́ vč. pohybu kapek a bublin, pouze úpravou koliznı́ch
procesů. Stabilita metody je omezena viskozitou modelované tekutiny. Nižšı́ viskozita znamená
menšı́ stabilitu metody, což se řešı́ aplikacı́ MRT modelu, který byl v této práci použit, turbulentnı́m modelem (např. LES), zmenšenı́m časového kroku či zjemněnı́m výpočtové sı́tě.
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Reaktivní vysokovýkonová pulzní magnetronová depozice
vrstev oxidů vanadu
Tomáš Vytisk1

1 Úvod
Spotřeba a úspora energie se stává v dnešní době globálním problémem. Zvyšují se nároky
na výrobu a společně s tím roste důraz na omezení plýtvání jakéhokoliv druhu energie. Řešení
jak zamezit energetické ztráty nabízí různé formy tepelné izolace. Přesto zde zůstává slabina
v tepelné izolaci oken. Zejména v oblastech, kde venkovní teploty stoupají vysoko, se díky
infračervenému záření dostává do vnitřních prostor nežádoucí teplená energie, s níž rostou
energetické náklady na klimatizování budov.
Možným řešením pro snížení těchto nákladů jsou termochromické materiály, které reagují
na změnu okolní teploty. Oxid vanadu patří mezi slibné transparentní materiály, které při
teplotě 67 °C, změní svoji vnitřní strukturu a přestane propouštět záření zejména v oblasti
infračerveného záření, aniž by došlo ke snížení jejich transparentnosti. Velkou výhodou
tohoto materiálu je, že tento proces je vratný. Cílem současného výzkumu je vytvořit takové
vrstvy oxidu vanadu, aby došlo ke snížení této přechodové teploty na v praxi využitelných
40 °C. Další potenciál využití termochrmomických vrstev oxidu vanadu, se nalézá v laserové
technice, bezpečnostních senzorů a tekutých krystalech.

2 Experiment
Tato práce je zaměřena na vysoko-výkonovou reaktivní magnetronovou depozici tenkých
vrstev oxidu vanadu VO2 s pulzním řízením toku reaktivního plynu – O2. Vrstvy byly
připravovány v atmosféře Ar + O2 při konstantním celkovém tlaku 1 Pa. Vanadový terč
(99,999%) byl zatěžován konstantním průměrným výkonem přes celou dobu depozice
< Sd > = 13 W/cm2. Byla vytvořena sada dvanácti vzorků pro tři délky pulzu napěťového
elektrického zdroje t1 = 40, 50 a 80 μs s konstantní střídou 1 % a polovina z nich byla
vyhřívaná na teplotu T = 400 °C po celou dobu depozice. Doba depozice se pohybovala mezi
1300 – 3000 s pro vytvoření požadované tloušťky vrstvy.
Vytvořené vrstvy byly podrobeny strukturní a fázové analýze pomocí RTG difrakce na
multifunkčním
práškovém
difraktometru
X’Pert
Pro
MPD
(PANalytical).
Pro spektroskopickou analýzu byl použit Ramanův spektroskop LABRAM (Horiba Jobin
Yvon). Pozorování termochromických vlastností bylo provedeno na vyhřívaném Ex–situ
spektroskopickém elipsometru VASE (J.A. Woollam).

3 Výsledky a závěr
Provedené analýzy ukázaly významný vliv ohřevu substrátu při depozici vznikajících
vrstev. Rentgenová difrakční analýza identifikovala amorfní strukturu všech vrstev, které
neměly vyhřívaný substrát během depozice. Vyhřívané vzorky mají vrstvy tvořené
1
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krystalickou strukturou s různými soustavami a stechiometrickým složením. Dobré výsledky
vykazuje vrstva, jejíž difraktogram je zobrazen na obrázku 1. Depoziční parametry této vrstvy
jsou: délka pulzu t1 = 80 μs, průměrný výkon na terči <Sd > = 13 W/cm2, teplota substrátu
T = 400 °C. Z difraktogramu lze vyčíst, že vrstva obsahuje tetragonální nebo monoklinický
oxid vanadu VO2, kterým přísluší píky na pozici 27,8° (110), 39,8° (020) a 57,4°(220), dále se
zde objevuje pík na 70° patřící křemíkovému substrátu. Na obrázku 2 je uvedena závislost
rozdílu elipsometrického úhlu Ψ - Ψmin na teplotě. Z průběhu tohoto rozdílu lze získat
informace o optických vlastnostech zkoumané vrstvy, tedy i její transmitanci pro danou
vlnovou délku záření. Termochromické chování této vrstvy, které je charakterizováno modrou
křivkou C na obrázku 2, je nejslibnější ze všech vytvořených vrstev. Přechodová teplota
Tt této vrstvy je přibližně 55 °C. Ostatní vrstvy, jejichž termochromické chování je
charakterizováno křivkou A, D, E, F a G, obsahují kromě VO2, také V2O5 nebo V4O9.
Výsledky zobrazené na obrázku 2 jsou tedy v souladu s doposavad získanými informacemi o
příznivých vlastností VO2 vrstev. Pro ilustraci je na obrázku 2 také zobrazeno chování
amorfních vrstev, které je popsáno křivkou B. Porovnáním dosažených výsledků s prací
od J. P. Fortier et al, která také studuje přípravu termochromických vrstev, lze úspěšně
konstatovat, že byla vytvořena vrstva lepších parametrů, zejména pokud jde o transparentnost
vrstev.

Obrázek 1: Difraktogram ukazující strukturu vytvořené vrstvy obsahující pouze VO2.

Obrázek 2: Závislost změny polarizace záření na teplotě. Přechodová teplota Tt ~ 55 °C.
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Teplotní namáhání rotoru v parních turbínách
Antonín Bouberle1

1 Úvod
V současné době se v energetickém průmyslu rozvíjejí především dva hlavní směry.
První z nich představuje problematika ubývání neobnovitelných zdrojů spojená s postupným
nahrazováním zdroji obnovitelnými. Druhým trendem je dosahování stále vyšší účinnosti,
životnosti a spolehlivosti u zařízení pro výrobu elektrické energie. Právě druhý směr je mimo
jiné spojen s monitorováním a diagnostikou těchto zařízení, neboť včasná detekce počínající
závady může ušetřit nemalé finanční prostředky. Velmi častý problém v parních turbínách
představuje ohyb rotoru, který je primárně spojen buď se vznikem kontaktu rotor/stator (tzv.
rubbing), nebo spíše častěji vzniká v důsledku nestejnoměrného teplotního pole - teplotní
namáhání. Obecně k největšímu teplotnímu namáhání dochází při najíždění turbíny ze
studeného stavu – tedy při najíždění na provozní otáčky a především pak na příslušný
nominální výkon turbíny. Toho je potřeba docílit za co nejkratší dobu, ovšem bez ohrožení
provozu stroje. Pochopitelně, že čím rychleji bude rotor zahříván, tím větší bude výsledné
teplotní namáhání. Cílem tohoto výzkumu, řešený ve spolupráci s průmyslovým partnerem
Doosan Škoda Power, je vytvoření teplotního modulu – algoritmu, který by na základě
měření dokázal počítat resp. odhadovat teplotní namáhání rotoru a který by mohl být dále
využit pro výpočet optimálního trendu zatěžování stroje či pro výpočet zbytkové životnosti
apod. Tento příspěvek je věnován výpočtu šíření teploty v průřezu rotoru a výpočtu jeho
teplotního namáhání.

2 Řešení a návrh algoritmu
Jak bylo zmíněno, rozložení jednotlivých teplot spolu s teplotním namáháním jsou
počítány pro příčný průřez rotoru. Navržený algoritmus lze rozdělit na dvě části. V první fázi
je na základě měření a metody konečných objemů (popř. diferencí) určováno teplotní pole
(pro daný časový okamžik). Ve druhé části je pak počítána samotná veličina teplotní
namáhání. Teplota je měřena pomocí termočlánku, který je umístěn v určité hloubce pod
povrchem kovu. Šíření tepla v rotoru (ve válci) popisuje následující diferenciální rovnice:
(

)

kde T je teplota, a je tepelná difuzivita, r je poloměr od středu válce (rotoru),
natočení a souřadnice z koresponduje s délkou rotoru, viz následující obr 1.

(1)
je úhel

obr.1: Cylindrický souřadnicový systém a i-tá vrstva rotoru
1
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Jelikož je v našem případě předmětem zájmu pouze rozložení teplot v příčném průřezu rotoru
je člen
v rovnici (1) roven nule a dále předpokládáme, že teplota T je nezávislá na úhlu
(pro dané r a jakékoliv
je teplota T konstantní – rotace rotoru), tedy
rovnice (1) přejde na následující tvar:

. Potom

(
)
(2)
Jedná se o diferenciální rovnici vedení tepla pro cylindrický souřadnicový systém (pro tuhé
homogenní látky bez vnitřních zdrojů tepla) popisující rozložení teplot v prostoru a v čase.
Exaktního řešení diferenciální rovnice vedení tepla lze dosáhnout pouze pro jednoduché
úlohy, a proto bylo získáno její numerické řešení. Diskretizací prostoru – průřezu rotoru na
jednotlivé vrstvy (tj. mezikruží, viz obr. 1, i-tá vrstva) a času byla aplikací metodou
konečných objemů (popř. diferencí) získána soustava algebraických rovnic pro výpočet teplot
v jednotlivých vrstvách v daném čase. Pro úplnost uveďme okrajové podmínky. Jednou z nich
je měřená teplota termočlánku v n-té vrstvě, druhá okrajová podmínka souvisí se samotným
středem rotoru, pro který platí
.
Ze získaného teplotního pole (pro daný časový okamžik) lze určit hodnotu teplotního
namáhání rotoru. Tato veličina představuje teplotní rozdíl mezi nejvyšší teplotou vyskytující
se v průřezu rotoru a tzv. teplotou středně integrální. Středně integrální teplota je dána jako
průměr teplot v jednotlivých vrstvách rotoru. Poznamenejme, že se jedná o vážený průměr,
neboť každá vrstva (mezikruží) má jiný obsah plochy resp. jiný objem (tzv. kontrolní objemy
– viz metoda konečných objemů).
Při odvozování algebraických vztahů pro výpočet teplot v jednotlivých vrstvách byly
vyzkoušeny obě verze metody konečných objemů (resp. diferencí) – tzv. explicitní a
implicitní. Explicitní verzí dostáváme výsledné vztahy v rekurentním tvaru, kdežto v případě
implicitní verze je potřeba řešit soustavu rovnic. Na druhou stranu stabilita explicitní verze
nemusí být vždy zajištěna, naopak implicitní verze je vždy stabilní. Na závěr poznamenejme,
že získané výsledky šíření tepla rotorem se naprosto shodovali s výsledky získanými ze
simulace v programu Ansys, což dokazuje správnost navrženého algoritmu.

obr.2: Vizualizace rozložení teplot v průřezu rotoru, časový průběh teplot v jednotlivých vrstvách
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Návrh řı́zenı́ kvadrotorové helikoptéry
Zdeněk Bouček1

1 Úvod
Kvadrotorová helikoptéra je druh vrtulnı́ku, jehož let je ovládán pouze změnou otáček
jednotlivých rotorů. Přı́mé řı́zenı́ vrtulnı́ku je velmi složité, jelikož i malá změna otáček může
mı́t za výsledek nekontrolovaný pád. Z tohoto důvodu jsou na základě matematických modelů
helikoptéry navrhovány řı́dı́cı́ algoritmy, které jsou schopny provádět stabilizaci helikoptéry.
Stabilizacı́ helikoptéry je většinou myšleno udržet výšku letu a požadovanou orientaci (natočenı́
helikoptéry).
Tato práce se zabývá návrhem řı́dı́cı́ho algoritmu, který je schopen řı́dit let kvadrotorové helikoptéry podle zadané letové trajektorie.

2 Řı́dı́cı́ systém
Řı́dı́cı́ systém lze rozdělit do několika dı́lčı́ch bloků. Schéma řı́dı́cı́ho systému je na obrázku 1.
Součástı́ systému jsou regulátory, které řı́dı́ rychlost otáčenı́ jednotlivých rotorů. Dále je ŘS doplněn o přepočet celkového tahu všech rotorů a momentů sı́ly na požadované otáčky rotorů.
O generovánı́ požadovaných momentů sı́ly se stará regulátor orientace helikoptéry. Generovánı́
řı́zenı́ v podobě tahu obstarává regulátor tahu. Jelikož ŘS nenı́ navržen za účelem stabilizace,
ale za účelem řı́zenı́ polohy, regulátor tahu je součástı́ regulátoru polohy.

Obrázek 1: Schéma řı́dı́cı́ho systému kvadrotorové helikoptéry
Regulátor polohy generuje potřebný tah pro udrženı́ výšky letu a požadované nakloněnı́
helikoptéry tak, aby se tah projevil nejen ve stoupánı́, ale i při letu do stran. Problémem je, že
s pootočenı́m helikoptéry je pohyb ovlivňován jinak, vztahy pro výpočet tahu a momentů sı́ly
jsou popsány v souřadnicovém systému helikoptéry.
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3 Regulátor polohy
V této práci byl problém vyřešen pomocı́ přepočtu regulačnı́ch odchylek polohy a rychlosti ze souřadnicového systému helikoptéry do inerciálnı́ho souřadnicového systému. Přepočet
byl proveden přenásobenı́m regulačnı́ch odchylek transponovanou rotačnı́ maticı́. Regulace
na základě přepočı́taných odchylek byla provedena pomocı́ lineárnı́ho regulátoru. Poté bylo
použito jednoduchých vztahů pro výpočet potřebného tahu a následně i požadovaných úhlů
náklonu helikoptéry na základě výstupu lineárnı́ch regulátorů.

4 Závěr
Funkčnost řı́dı́cı́ho systému byla ověřena pomocı́ simulace v prostředı́ Simulink na simulačnı́m modelu kvadrotorové helikoptéry (viz obrázek 2). Simulace byla provedena při počátečnı́
poloze, která se lišila od požadované. Simulovaná helikoptéra přesto na trajektorii navázala a
úspěšně ji sledovala.
r
r*

3
2.5
2

z[m]

1.5
1
0.5
0
−0.5
1.5
1

1.5

0.5

1
0

0.5
0

−0.5

−0.5

−1
y[m]

−1
−1.5

−1.5

x[m]

Obrázek 2: Let kvadrotorové helikoptéry po zadané trajektorii (požadovaná trajektorie je
označena červeně)
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Identifikace přı́znaků diabetické retinopatie z obrázků očı́
Lukáš Bureš1, Petr Neduchal2

1 Úvod
Diabetes mellitus, česky úplavice cukrová, krátce cukrovka, je souhrnný název pro skupinu chronických onemocněnı́, která se projevujı́ poruchou metabolismu sacharidů. Cukrovka
je chronická choroba, která je způsobena nesprávnou funkčnostı́ slinivky břišnı́, neprodukuje
dostatek inzulinu, nebo jej tělo nenı́ schopno správně zpracovat.

2 Diabetická retinopatie
Diabetická retinopatie je nezánětlivé onemocněnı́ očnı́ sı́tnice. Vzniká jako důsledek celkového postiženı́ cév u diabetu mellitu. Docházı́ k poškozenı́ krevnı́ch cév vyživujı́cı́ch sı́tnici
a v těžkých přı́padech ke krvácenı́ do sı́tnice a sklivce se závažnou poruchou zraku až slepotou. Typicky se vyskytujı́ na fundu mikroaneurysmata, zejména v centru. Nacházejı́ se zde
tvrdá ložiska i měkká (vatovitá) a četné hemoragie. Častým jizvenı́m pak může docházet až
k odchlı́penı́ sı́tnice. Počátečnı́ přı́znaky nejsou nápadné, proto je třeba u rizikových stavů
provádět vyšetřenı́ očnı́ho pozadı́ (oftalmoskopii).
Předpokládá se, že 347 mil. lidı́ na světě má nějakou z úrovnı́ nemoci. Přibližně 40-45%
američanů s cukrovkou trpı́ onemocněnı́m. V USA je diabetická retinopatie hlavnı́ přı́činou
oslepnutı́ u pacientů mezi 25-74 rokem. Přesná přı́čina vzniku nemoci nenı́ doposud známa.

Obrázek 1: Normálnı́ viděnı́.

Obrázek 2: Viděnı́ nemocného člověka.
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3 Definice úlohy a dat
Cı́lem je klasifikovat do jaké ze třı́d vstupnı́ obrázek patřı́. Tedy do jakého stádia pacient
patřı́ 0 (nejméně nemocný) až 4 (nejvı́ce nemocný).
Na Obr. 3 lze vidět ukázky obrázků, které je potřeba klasifikovat. Vzhledem k rozmanitosti dat má i zkušený specialista občas problém správně klasifikovat obrázek do správné úrovně
výskytu nemoci.

Obrázek 3: Ukázka stádiı́ diabetické retinopatie. Od nejzdravějšı́ (levo) po nejnemocnějšı́
(pravo).
Trénovacı́ množina obsahuje celkem 35126 obrázků (levých a pravých očı́ch), které jsou
oanotovány specialistou. Testovacı́ množina obsahuje 53576 obrázků. Obrázky byly pořı́zeny
různými zobrazovacı́mi metodami, proto je jejich kvalita a rozlišenı́ lišı́. Průměrná velikost
obrázku je 2473 × 3636 pixelů a celková velikost trénovacı́ch a testovacı́ch dat je 37.9GB +
57.8GB.

4 Experimenty
Vzhledem k velkému množstvı́ dat a kvalitě obrázků byly zvoleny jako jeden z vhodných
možných přı́stupů hluboké konvolučnı́ neuronové sı́tě. Jsou trénovány 4 neuronové sı́tě, které
vždy klasifikujı́ do dvou třı́d. Přesněji třı́dy 0 vs 1234, 01 vs 234, 012 vs 34 a 0123 vs 4 na
základě klasifikace těchto sı́tı́ bude vytvořena závěrečná hypotéza a zřazenı́ do třı́d.
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Řı́dicı́ systém robotického manipulátoru Sáva pro testovánı́
komplexnı́ch svarů potrubı́
Tomáš Čechura1

1 Úvod
V současné době jsou kladeny vysoké požadavky na obecnou bezpečnost. Výjimkou
nejsou ani průmyslové provozy a zejména jaderné elektrárny. V jaderných elektrárnách jsou
periodicky zkoušeny vybrané rizikové svary technologiemi nedestruktivnı́ho testovánı́ (NDT).
Množina takto sledovaných svarů v poslednı́ době roste společně se zaváděnı́m přı́snějšı́ch
bezpečnostnı́ch požadavků. Dalšı́ motivacı́ pro vývoj robotických aplikacı́ v tomto odvětvı́ je
důraz na zkrácenı́ pravidelných provoznı́ch zkoušek se značným ekonomickým dopadem.

2 Robotický manipulátor Sáva
Manipulátor Sáva je sériový NDT robot s pěti stupni volnosti pro testovánı́ svarů komplexnı́ch geometriı́ (svar nátrubku - Obrázek 1a, vnějšı́ a vnitřnı́ svar kolena - Obrázek 1b, obvodový svar). Naměřená data jsou následně offline zpracována a podrobena komplexnı́ analýze
na přı́tomnost necelistvostı́ v testovaném svaru.

(a) Svar nátrubku

(b) Svar kolena - intrados

Obrázek 1: Praktické zkoušky prototypu manipulátoru pro NDT testovánı́ komplexnı́ch svarů
1
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3 Řı́dicı́ systém manipulátoru
Řı́dicı́ systém byl vyvinut za použitı́ řı́dicı́ho systému reálného času REX, který podporuje ovládánı́ pohybu podle platné normy PLCopen Motion Control. Hlavnı́ struktura řı́dicı́ho
systému je tvořena rozdělenı́m na čtyři úzce propojené úlohy s různými periodami vzorkovánı́.
Nejkomplexnějšı́ úloha task axes spravuje většinu funkcı́ manipulátoru. Struktura robotu je zde definována včetně nezbytných přı́mých a inverznı́ch kinematických transformacı́
využı́vaných pro koordinovaný pohyb robotu ve světovém souřadném systému. Dalšı́ důležitou
součástı́ této úlohy je stavový automat ATMT Sequence. Tento automat je ovlivňován jak vnitřnı́m stavem manipulátoru, tak interakcı́ řı́dicı́ho systému s obsluhou pomocı́ uživatelského rozhranı́.
Task reg je úloha přidružená k driveru průmyslové sběrnice CAN a běžı́ s nejkratšı́ periodou vzorkovánı́ (4 ms). Úkolem této úlohy je komunikace s řı́dicı́mi jednotkami všech osazených motorů. V každé periodě jsou čteny důležité informace pro řı́zenı́ pohybu (aktuálnı́
poloha, rychlost, atp.) a zapisovány požadované polohy a rychlosti všech kloubů s přesnými
časovými značkami pro synchronizaci koordinovaného pohybu. Požadované polohy kloubů jsou
ještě dále interpolovány přı́mo v řı́dicı́ch jednotkách s ještě vyššı́ frekvencı́ kvůli požadavkům
na plynulý a bezrázový chod robotu.
Nedı́lnou součástı́ řı́dicı́ho systému je uživatelské rozhranı́ - Obrázek 2. Operátor s jeho
pomocı́ může jednoduše ovládat a konfigurovat manipulátor. Jedná se o webovou aplikaci vyvinutou s pomocı́ grafického vektorového editoru Inkscape, do kterého bylo implementováno
rozšı́řenı́ RexHMI.

Obrázek 2: Screenshot webového prohlı́žeče s uživatelským rozhranı́m

4 Závěr
Řı́dicı́ systém robotického manipulátoru Sáva je výsledkem mnoha iteracı́. Pro takto nestandardnı́ prototypové aplikace je naprosto zásadnı́ možnost operativně přizpůsobovat a vyvı́jet
vlastnı́ řı́dicı́ systém, což je i důvod, proč nebylo možné cı́lové zařı́zenı́ pouze poskládat z komerčně dostupných komponent.

Poděkovánı́
Tento článek byl podpořen z grantu SGS-2013-041.
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Detekce významných bodů na lidské tváři pomocí neuronové sítě
Ivan Gruber1

1 Úvod
Detekce významných bodů je často velmi složitý a náročný úkol. Obzvláště detekce
obličejových rysů se ukázala jako nesnadná a komplikovaná úloha, jelikož se velmi liší nejen
u jednotlivých osob, ale často i pro jediného člověka, a to díky velkému množství variací 3D
pozice (natočení, vzdálenost), světelných podmínek nebo výrazu tváře.
I přes všechny výše zmiňované problémy se v posledních letech jedná o vyhledávanou
úlohu, jelikož predikce pozice těchto bodů má široké využití: sledování tváře ve videu,
analýza výrazu obličeje, odhalování dysmorfických známek v obličeji pro lékařské účely a
nebo například biometrie.
Obvykle je přistupováno k detekci dvěma rozličnými způsoby. Prvním způsobem je
vyhledávání pomocí Support Vector Regresoru (SVR) trénovaného na predikci pozice bodů
z vhodného obrazového deskriptoru (obvykle založeného na LBP histogramech), viz současná
práce pána Taigmana a spol. (2014). Druhým přístupem je natrénování vhodné neuronové sítě
a detekce bodů s její pomocí. Tato práce dále popisuje pouze detekci bodů pomocí neuronové
sítě.

2 Použitá databáze a neuronová síť
Pro trénování neuronové sítě byla využita databáze MUCT, více viz Milborrow a spol.
(2008). Databáze obsahuje celkem 3755 RGB snímků s rozlišením 640x480 pixelů, které bylo
pro účely trénování neuronové sítě sníženo na pětinu (tedy na 128x96). V databázi je
zachyceno celkem 276 různých osob všech barev pleti, rozličného věku a obou pohlaví.
Každá osoba byla vyfocena simultánně z pěti kamer, přičemž každá fotila dotyčný subjekt
z jiného úhlu. Dále byla většina osob stejným způsobem zachycena ve třech různých
světelných podmínkách.
Na každém snímku výše uvedeném databáze bylo anotováno 76 významných bodů
lidského obličeje (viz Obrázek 1). Pokud na nějaké fotce daný bod nebyl viditelný, byla mu
přidělena souřadnice 0,0 (levý horní roh obrázku). Tyto body byly vynechány z pozdějšího
trénování neuronové sítě. Po této redukci nám zbylo 70 bodů pro každý obrázek. Všechny
obrázky byly dále rozděleny na dvě množiny, trénovací a development sadu, a to v poměru
3300 a 475 obrázků.
Pro samotnou neuronovou síť byl zvolen framework Caffe, více viz práce Yangquinga
a spol. (2014). Trénování sítě bylo optimalizováno pomocí euklidovy vzdálenosti nalezených
a anotovaných bodů. Během testování bylo vyzkoušeno několik architektur sítě, přičemž
nejlepší výsledky poskytovala architektura skládající se ze čtyř vrstev. L1 obsahovala
konvoluční vrstvu, ReLU a maxpooling, L2 a L3 se skládaly z dalších konvolučních a ReLU
vrstev, a poslední L4 se skládala z jedné fully-connected a ReLU vrstvy.
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Obrázek 1: Snímek z MUCT databáze se 70 anotovanými body

3 Výsledky a využití
Výsledná síť byla natrénována v celkem 20000 iteracích, přičemž na konci dosahovala
průměrné chyby 2 pixely na jeden bod na development datech. Detekce bodů při čelním
pohledu byla natrénována s minimální chybou, chyba při jiných pohledech byla větší.
Problémy síti činily především osoby tmavší pleti, a to nejspíše z důvodu nedostatku snímků,
na kterých by byly zachyceny. Výhodou celé sítě je především její rychlost, detekce bodů na
jednom snímku trvá v průměru 0.03 sekundy.
V budoucnu je plánováno tyto významné body využít k vypočtení pozice a natočení
neznámé lidské tváře pro následný fitting morfovatelného modelu lidské tváře. Vzhledem
k tomuto plánovanému využití jsou získaná data poskytnutá natrénovanou neuronovou sítí
naprosto postačující.

4 Závěr
Neuronová síť se prokázala být vhodným, rychlým a dostatečně přesným nástrojem
pro detekci klíčových bodů na lidském obličeji. Výsledky z tohoto experimentu budou
v budoucnu využity k dalším experimentům, a to především k experimentům
s morfovatelným modelem lidské tváře.

Poděkování
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3D vidění v oblasti robotického laserového zpracování materiálů
Michal Chaluš1

1 Úvod
Tento příspěvek slouží k ukázce začínající spolupráce s firmou LaserTherm spol. s r.o.
Ta se zabývá zejména laserovým zpracováním materiálů pomocí robotických manipulátorů,
viz Obrázek 1. Jedná se například o laserové kalení funkčních ploch licích a lisovacích forem
nebo o laserové svařování různých typů materiálů.

Obrázek 1: Vlevo robotický manipulátor s laserovou hlavicí. Vpravo ukázka formy určené
pro laserové kalení hran.
Laserové zpracování pomocí robotických manipulátorů má velké přínosy ve kvalitě,
výkonnosti a spolehlivosti. Další výhodou je i efektivita automatického provozu, která se ale
vytrácí ve chvíli, kdy se nejedná o sériový proces jako v případě firmy LaserTherm.
Opracovávané formy jsou často v jednotkách kusů. Trajektorie, jež musí být projety laserovou
hlavicí, mívají velmi složité tvary, které musí být operátorem ručně naprogramovány, což
zabírá až 90 % celkového času.
Naším cílem je vyvinout systém, který by byl schopen automaticky detekovat pracovní
prostor robota za pomocí hrubého 3D skenování. Na jeho základě s interakcí uživatele by byly
detekovány hledané tvary (střižné hrany, svary apod.), které by byly proměřeny detailněji. Dle
technologických požadavků na laserové opracování trajektorie bude nakonec vygenerován
řídicí kód pro robota. Tento problém přináší několik dílčích úkolů. V tomto příspěvku jsou
popsány možnosti 3D vidění v pracovním prostoru robota.

2 Optické vidění
Existuje mnoho možností pro získání 3D modelu povrchů forem, obrobků atd., které se
využívají především pro zpětnou kontrolu. V úloze robotického laserového svařování se
předpokládá využití optických bezkontaktních metod pracujících hlavně na těchto principech:
 Triangulace – nejpoužívanější technika v současné době.
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o Aktivní – na základě geometrie v triangulačním trojúhelníku mezi
zdrojem paprsku, objektem a snímačem je získána vzdálenost objektu.
o Pasivní – využívá principu lidského zraku za pomoci snímků z kamer
v různých polohách.
Interferometrie – založena na principu interference koherentního záření, které
bylo vysláno ze světelného zdroje a odraženo od referenčního a měřeného
objektu.
Time of flight – měření doby letu světelného paprsku od zdroje k objektu a zpět.

Jak již bylo výše zmíněno, systém by měl fungovat na principu hrubého skenování
celého pracovního prostoru robota, na jehož základě by pak došlo k přesnějšímu skenování
pouze částí, které budou laserově opracovány. Jelikož daný systém by měl být i komerčně
využitelný, je zde kladen požadavek na co nejnižší náklady. Z tohoto důvodu byl pro první
testování vybrán senzor Microsoft Kinect Xbox 360 pro hrubé skenování. Jedná se o snímač
určený především pro interaktivní hraní her, který je vybaven kamerou, infračerveným
zdrojem a snímačem pro získání hloubkové mapy a polem reproduktorů. Svojí funkčností a
finanční dostupností ale získal rychle i oblibu ve výzkumné části, například pro sledování
lidského těla nebo pro navádění robota v prostoru. V tomto případě je plánováno využití
hloubkové mapy, která bude zaznamenána z několika pohledů. Všechny body vytvoří tzv.
point cloud (mračno bodů), ze kterých se pomocí polygonální sítě zrekonstruuje povrch
objektu. Problémem je ale přesnost snímače, která se bez kalibrace pohybuje i v řádu
centimetrů, a různá odrazivost materiálů. Druhou možností se jeví využití tzv. Kinect Fusion,
který aktualizuje rekonstruovaný 3D model s nově příchozími daty z hloubkové mapy, viz
Izadi et al. (2011).
Pro přesné skenování byl testován snímač scanControl 2700-100 od firmy MicroEpsilon, což je 2D skener využívající triangulace. S tímto senzorem byla vyzkoušena detekce
svaru dvou rovnoběžných plechů.

3 Závěr
Vývoj tohoto systému je teprve v počátku a jsou identifikovány první možnosti, které
by se mohly využít. Pro začátek spolupráce byl vybrán dílčí úkol svařování plechů s offline a
online detekcí svaru, která by byla využitelná zejména při delších svarech, kde tepelným
zpracováním dochází k posunům původní trajektorie.
Poděkování
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Dialogový systém pro výuku řı́dı́cı́ch letového provozu založený na
diskrétnı́ simulaci
Adam Chýlek1

1 Úvod
Vývoj hlasových dialogových systémů přecházı́ z telefonnı́ch linek na mobilnı́ a webové
platformy. Tyto oblasti těžı́ z multimodality, předevšı́m ze spojenı́ hlasového a grafického či
dotykového ovládánı́. Pro vývoj multimodálnı́ch dialogových systémů byl navržen framework
založený na diskrétnı́ simulaci vycházejı́cı́ z představy, že dialog je posloupnostı́ událostı́ (např.
konec promluvy, interakce s grafickým rozhranı́m) mezi kterými se stav systému neměnı́.
Nad tı́mto frameworkem byl vytvořen dialogový systém pro výcvik řı́dı́cı́ch letového provozu (ATC). Tento výcvik dosud probı́hal tak, že ATC cvičil správné řı́zenı́ letadel a komunikaci
s tzv. pseudopiloty. Pseudopiloti jsou lidé s praxı́ z leteckého provozu, kteřı́ textovými přı́kazy
ovládajı́ letadla ve virtuálnı́m vzdušném prostoru a hlasem komunikujı́ s ATC, a právě pseudopiloty zastupuje navržený dialogový systém. Kromě hlasové komunikace tento systém musı́
být schopen přijı́mat i vstupy z grafického rozhranı́, které vidı́ ATC. To zobrazuje simulovanou
radarovou obrazovku a umožňuje ovládánı́ běhu cvičenı́ a zobrazenı́ dalšı́ch informacı́ o letadlech. Podobně pak instruktor dozorujı́cı́ cvičenı́ má k dispozici grafické rozhranı́ ve kterém
může měnit dráhy letu letadel a dalšı́ vlastnosti probı́hajı́cı́ho cvičenı́.

2 Diskrétnı́ simulace
Diskrétnı́ simulace využı́vá simulačnı́ procesy, události, prostředky a simulačnı́ čas. Simulačnı́ proces je aktivován po splněnı́ podmı́nek definovaných v simulačnı́ události, na kterou
čeká. Simulačnı́ události se udržujı́ v jedné množině společné pro celou simulaci a řı́dı́cı́ proces
vybı́rá z této množiny vždy jednu událost, která má nastat nejblı́že aktuálnı́mu simulačnı́mu
času. V reakci na svou aktivaci simulačnı́ proces změnı́ svůj stav a bud’ je vygenerovánı́m simulačnı́ události do jejı́ aktivace pozastaven, nebo skončı́. Diskrétnı́ simulace nemusı́ běžet v
reálném čase, udržuje si svůj vlastnı́ simulačnı́ čas a ten se měnı́ diskrétně při každé události
tak, že řı́dı́cı́ proces simulace nastavı́ simulačnı́ čas na hodnotu nejbližšı́ dalšı́ události z množiny
simulačnı́ch událostı́. Pro přı́pad interakce s člověkem či hardware je však třeba zaručit, že simulace v reálném čase poběžı́. Vzniká tı́m omezenı́ na simulačnı́ procesy, jejichž změna stavu
musı́ proběhnout v co nejkratšı́m čase, nebot’ v jednu chvı́li může běžet jen jeden proces.
Simulačnı́ procesy mohou žádat o sdı́lené simulačnı́ prostředky, přičemž pokud prostředek nenı́ k dispozici (jeho předem nastavený počet alokacı́ je vyčerpán), je proces pozastaven, dokud se prostředek neuvolnı́. Prostředky je třeba explicitně uvolnit, k jejich uvolněnı́
nedocházı́ např. zastavenı́m či pozastavenı́m procesu, který je alokoval.
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Obrázek 1: Návrh dialogového systému

Obrázek 2: Grafické rozhranı́

3 Dialogový systém
Dialogový systém pro výcvik řı́dı́cı́ch letového provozu využı́vá kromě frameworku pro
diskrétnı́ simulaci také systém pro automatické rozpoznávánı́ mluvené řeči (ASR) s modulem
pro porozuměnı́ mluvené řeči (SLU), syntézu řeči z textu (TTS) a systém simulujı́cı́ vzdušný
prostor (ATG). Simulovaná letadla, systémy ASR a TTS a uživatelé jsou reprezentováni ve
frameworku diskrétnı́ simulace jako simulačnı́ procesy.
Systémy ASR a TTS simulujı́ sdı́lený radiotelefonnı́ kanál alokovánı́m simulačnı́ho prostředku s kapacitou 1. Systém ASR po dokončenı́ rozpoznávánı́ předává dialogovému systému
kromě rozpoznané promluvy také mřı́žku sémantických entit (např. volacı́ znak letadla, přı́kaz,
letová hladina) zı́skaných modulem porozuměnı́ řeči, které jsou předány přı́slušnému procesu
letadel na základě volacı́ho znaku.
Procesy letadel čekajı́ na několik událostı́, předevšı́m na událost aktualizace radarových
dat a událost přı́kazu od ATC. Aktualizace radarových dat probı́há periodicky a v reakci na tuto
událost proces každého letadla aktualizuje definované vlastnosti letu (poloha, rychlost, apod.) a
přı́padně pošle systému ATG přı́kazy, které ATC některou z těchto vlastnostı́ podmı́nil. Reakcı́
na přı́kaz od ATC je zpravidla nejen provedenı́ přı́kazu odpovı́dajı́cı́mu sémantickým entitám
odeslánı́m požadavku na systém ATG, ale také syntéza odpovědi systémem TTS.
Uživatel využı́vá pro interakci s dialogovým systémem JavaScript klienta ve webovém
prohlı́žeči, který obsluhuje systémy ASR i TTS, a grafického uživatelského rozhranı́. Spojenı́ s
ASR je zajištěno přes SIP, syntéza probı́há přes HTML5 WebAudio a komunikace s dialogovým
systémem přes WebSockety. Samotný dialogový systém je v jazyce Python s modulem pro
diskrétnı́ simulace SimPy.

4 Závěr
Vývoj nad frameworkem diskrétnı́ simulace umožňuje vytvořit dialogový systém, který
je multimodálnı́ a vı́ceuživatelský. Systém prezentovaný v tomto přı́spěvku je praktickou ukázkou právě takového systému. V budoucnu lze navı́c systém rozšı́řit o dialog inkrementálnı́.
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Švec, J., Šmı́dl, L., 2014. Semantic Entity Detection in the Spoken Air Traffic Control Data.
Speech and Computer, Vol. 8773. pp 394–401.
Muller, K., Vignaux, T., 2003. Simpy: Simulating systems in python. ONLamp.com Python
Devcenter.

64

Repetitivnı́ řı́zenı́
Arnold Jáger1

1 Úvod
Jednou ze základnı́ch úloh v oblasti řı́dicı́ch systémů je přesné sledovánı́ referenčnı́ch
signálů v ustáleném stavu a to i za přı́tomnosti neznámých a neměřitelných poruch. Základnı́m
principem, ze kterého se vycházı́ při návrhu systémů sledujı́cı́ referenčnı́ signál, je tzv. princip
vnitřnı́ho modelu navržený autory Francis a Wonham v Francis a Wonham (1975).
V praxi se lze často setkat s přı́pady, kdy referenčnı́ signály, které se majı́ sledovat, a/nebo
poruchy, které majı́ být potlačeny, jsou periodické signály s pevnou periodou. S tı́mto typem
signálů se můžeme setkat napřı́klad u mechatronických systémů jako jsou průmyslové roboty,
CNC obráběcı́ stroje a obecně aplikace, kde se vyskytuje problematika řı́zenı́ pohonů a přesné
řı́zenı́ pohybu.

2 Princip repetitivnı́ho řı́zenı́
Podle principu vnitřnı́ho modelu lze sledovat či potlačit libovolný signál bez odchylky v
ustáleném stavu, pokud je tento signál výstupem autonomnı́ho generátoru, který je obsažen v
řı́dicı́m systému. Platı́ to i pro libovolný periodický signál, který lze generovat generátorem s
dopravnı́m zpožděnı́m v kladné zpětné vazbě s přenosem
FGP S (s) =

e−T s
.
1 − e−T s

(1)

Časová konstanta T dopravnı́ho zpožděnı́ odpovı́dá periodě generovaného signálu. Tento koncept repetitivnı́ho řı́zenı́ byl poprvé publikován Inoue et al. (1981).

Obrázek 1: Schéma systému s repetitivnı́m řı́zenı́m
Na obrázku 1 je znázorněno schéma systému s repetitivnı́m řı́zenı́m, kde R(s), Y (s) a
E(s) jsou po řadě Laplaceovy transformace referenčnı́ho vstupu r(t), výstupu systému y(t) a
chyby e(t). Dále G(s) značı́ ryzı́ přenosovou funkci řı́zeného systému. Takto navržený systém
repetitivnı́ho řı́zenı́ má ovšem dva zásadnı́ nedostatky. Jednak nezaručuje, že e(t) → 0 pro
t → ∞ a také je dokázáno, že je nemožné navrhnout repetitivnı́ řı́zenı́, které by exponenciálně
stabilizovalo systém repetitivnı́ho řı́zenı́, pro striktně ryzı́ systém.
1
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Hara et al. (1988) navrhli modifikované repetitivnı́ řı́zenı́, kde k dopravnı́mu zpožděnı́ v
generátoru periodického signálu byl přidán low-pass filtr, který výše zmı́něné nedostatky řešı́.
Filtr ovšem na úkor satability pro vysoké frekvence zmenšuje frekvenčnı́ pásmo pro vysledovánı́
referenčnı́ho signálu na nı́zké fekvence. Jelikož nı́zké frekvence bývajı́ dominantnı́ v referenčnı́
signálech, nenı́ tato skutečnost tak omezujı́cı́. Hlavnı́m úskalı́m použitı́ repetitivnı́ho řı́zenı́ je,
že model generátoru periodického signálu (1) zanášı́ do systému nekonečně mnoho komplexně
sdružených pólů na imaginárnı́ ose, tedy na mezi stability. Návrh stabilizujı́cı́ch regulátorů pro
takové systémy je pak vı́ce než obtı́žný, zejména z důvodu interakce vysokofrekvenčnı́ch pólů
s nemodelovanými dynamikami. Zařazenı́ low-pass filtru tento problém částečně řešı́, ovšem na
úkor kvality vysledovnánı́.

3 Repetitivnı́ řı́zenı́ v praxi
Mohlo by se zdát, že sledovánı́ periodického referenčnı́ho signálu pomocnı́ repetitivnı́ho
řı́zenı́ je bezproblémová záležitost a bude často nasazována v průmyslových regulátorech. Opak
je však pravdou. Dle dostupných informacı́ pouze firma B&R Automation implementovala repetitivnı́ řı́zenı́ ve výše zmı́něné formě s low-pass filtrem do rychlostnı́ smyčky kaskádnı́ regulace
řı́dicı́ch jednotek ACOPOS (viz. obrázek 2) za účelem aktivnı́ho potlačenı́ periodických poruch.
Při laděnı́ repetitivnı́ho regulátoru musı́ uživatel zadat periodu poruchy a hlavně citlivě zvolit
meznı́ frekvenci low-pass filtru tak, aby byla zachována stabilita regulačnı́ smyčky.

Obrázek 2: Schéma kaskádnı́ regulace s repetitivnı́m řı́zenı́m v rychlostnı́ smyčce implementované v řı́dicı́ch jednotkách ACOPOS firmy B&R Automation.

4 Závěr
Výše nastı́něná problematika sledovánı́/potlačenı́ periodických poruch ukazuje, že ač se
jedná o velice zajı́mavý a užitečný přı́stup např. pro přesné řı́zenı́ polohy, komplikace při návrhu
stabilnı́ho repetitivnı́ho řı́zenı́ výrobce zatı́m stále odrazuje od nasazenı́ do průmyslu. Cı́lem
našeho dalšı́ho výzkumu je nalézt takové schéma repetitivnı́ho řı́zenı́, aby ho bylo možné implementovat do regulačnı́ch smyček ve formě autotuneru.

Literatura
Francis, B., Wonham, W., 1975. The internal model principle for linear multivariable regulators.
Applied Mathematics and Optimization, Springer-Verlag, Vol. 2. pp 170-194.
Hara, S., Yamamoto, Y., Omata, T., Nakano, M., 1988. Repetitive control system: a new type
servo system for periodic exogenous signals. IEEE Transactions on Automatic Control,
Vol.33. pp 659-668.
Inoue, T., Nakano, M., Iwai, S. 1981. High accuracy control of servomechanism for repeated
contouring. Proceedings 10th Annual Symposium - Incremental Motion Control Systems and
Devices, pp 285-292

66

Vědecký potenciál zařı́zenı́ pro záznam pohybu
Pavel Jedlička1

1 Úvod
Systémy pro záznam pohybu (Motion capture či MoCap) sloužı́ k zı́skánı́ informace
o umı́stěnı́ objektu v prostoru a jeho pohybu v čase. Tyto systémy zažı́vajı́ v poslednı́ rozvoj předevšı́m dı́ky filmovému průmyslu, kde se využı́vajı́ jako nástroj pro animátory. Cı́lem
našı́ práce je využitı́ systému pro zı́skánı́ dat pro následnou syntézu znakové řeči pro neslyšı́cı́.
Dalšı́mi zkoumanými oblastmi jsou napřı́klad sport, uměnı́, zdravotnictvı́ a ergonomie.

2 Metody záznamu pohybu
Existuje celá řada přı́stupů pro řešenı́ úlohy záznamu pohybu. Mezi nejrozšı́řenějšı́ patřı́
optické systémy. Tyto se dále dělı́ na markerové nebo bezmarkerové. Bezmarkerové systémy
využı́vajı́ zpravidla hledánı́ hranic objektů na základě změny jasu nebo změny vzdálenosti. Nejrozšı́řenějšı́m bezmarkerovým systémem je Kinect od společnosti Microsoft. Zástupcem optického systému, využı́vajı́cı́ho markerový přı́stup, je T-Series od společnosti VICON. Princip
markerového systému je ve sledovánı́ značek, umı́stěných na sledovaný objekt, soustavou kamer. Dı́ky informaci o přesné vzájemné poloze a orientaci kamer, zı́skané kalibracı́, dokáže
systém vypočı́tat přesnou polohu značek v prostoru. Windolf (2008)

3 Technické parametry systému
Pro výzkum máme k dispozici 8 kamer VICON T-series 20, jedná se o kamery s
rozlišenı́m 2 Mpx, pracujı́cı́ v infračerveném spektru s frekvencı́ snı́mkovánı́ až 2000 fps. Objektivy umožňujı́ dosah až 15 m. Tyto kamery umožňujı́ pracovat i ve venkovnı́ch podmı́nkách.
S touto sestavou lze zaznamenat pohyb až dvou osob na prostoru cca 5m2 . Přesnost se kterou je
možné body sledovat je v řádu desetin milimetrů.
Dalšı́m zařı́zenı́m pro záznam pohybu, které máme k dispozici je Cara od společnosti
VICON. Jedná helmu se soustavu čtyř kamer (1 Mpx) umı́stěných na konzolı́ch a zaměřených
na obličej herce. Zařı́zenı́ sloužı́ k záznamu pohybu obličejových svalů. Vicon (2015).

4 Potenciál systému pro vědecké účely
Jednou z úloh pro kterou je použitı́ systému vhodné je syntéza znakové řeči. Zařı́zenı́
je pro účely této úlohy použito k záznamu jednotlivých výrazů znakové řeči. Takto vzniklá
databáze výrazů je pak použita pro následnou syntézu. Výhodou znaků vzniklých za pomocı́
MoCap zařı́zenı́ je možné dosáhnout přirozenějšı́ gestikulace, která je tudı́ž srozumitelnějšı́.
V lékařstvı́ je mnoho možnostı́, jak systém využı́t, vzhledem k vysoké přesnosti záznamu.
Systém má potenciál stát se jednou z diagnostických metod, Hyun Mu Heo, at al. (2015). Jedná
1
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Obrázek 1: Ilustračnı́ foto z nahrávánı́.
se napřı́klad měřenı́ pohybových stereotypů pro účely ortopedie, viz Davenport (2014). Dalšı́m
přı́kladem je sledovánı́ pohybu pacientů s kloubnı́ náhradou a kontrola úspěšnosti operace.
Pro průmyslovou praxi je využitı́ napřı́klad v ergonomii, kde záznam pohybu v kombinaci s modely zatı́ženı́ lidského organizmu umožňuje optimalizaci návrhů pracovnı́ch linek.
Systém může najı́t využitı́ i ve sportovnı́ch odvětvı́ch, kde lze přesně zaznamenávat
napřı́klad pohyb a techniku fotbalistů při kopu do mı́če nebo tenisty při servisu, viz Ahmadi
(2009). Takto zı́skaná data lze pak po analýze využı́t pro zlepšenı́ pohybového stereotypu a tı́m
ke zlepšenı́ sportovnı́ho výkonu.
Využitı́ může mı́t systém i ve výuce hranı́ na hudebnı́ nástroj, kde různý postoj těla hudebnı́ka má vliv na výsledný zvuk nástroje nebo lze takto předejı́t špatným návykům a zabránit
vzniku zdravotnı́ch problémů.

5 Závěr
Systémy pro záznam pohybu vzhledem k jejich rozvoji a zvyšovánı́ jejich přesnosti
zı́skávajı́ potenciál pro využitı́ v různých vědnı́ch disciplı́nách např. v lékařstvı́, ergonomii,
sportu a dalšı́ch. Cı́lem našeho výzkumu je uplatněnı́ systému v některých z těchto oblastı́.
Poděkovánı́
Práce je podpořena studentskou grantovou soutěžı́: Inteligentnı́ metody strojového
vnı́mánı́ a porozuměnı́ 2 (SGS-2013-032).
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Šachový robot jako platforma pro výuku
M. Jiřík1

1 Úvod
Bouřlivý vývoj na poli elektrotechniky slibuje do budoucna zajímavé aplikace v nejrůznějších oblastech lidského konání. Intenzivně je zdokonalována nejen elektrická část každého
zařízení, ale stále důležitější roli sehrává kvalitní programové vybavení i těch nejjednodušších
strojů. Neustálé zesložit’ování elektronických zařízení však klade zvýšené nároky na vzdělávání
příštích odborníků. Úkolem vzdělávacích institucí a jejich pracovníků je nalézt atraktivní formu,
která povzbudí zájem mladých studentů o technické obory. Jednou z možných cest představuje
robotika. Tento obor představuje spojení hardwaru se sofwarem. V dalším textu je dokumentován případ stavby robotu pro hraní šachů s ohledem na možnosti výuky.

2 Historie šachových automatů
Pokusy o vytvoření stojového hráče šachů sahají do hluboké minulosti. V 18. a 19. století
přitáhl velkou pozornost mechanický šachový automat „Turek“. Zařízení bylo tvořeno modelem toza lidské postavy, která sedí u uzavřeného stolu. Ve skutečnosti se však o žádný automat
nejednalo. Uvnitř skříně byl ukryt živý hráč a pohyboval figurkami pomocí jedné ruky torza,
jež byla ovládána pákovým mechanizmem. Více se lze dočíst v knize (Levitt (2000))
V moderní době byly pokračují pokusy zejména od osmdesátých let. V roce 1997 pak
sehrál nejlepší hráč světa - Garry Kasparov utkání se strojem Deep Blue Campbell et al. (2002).
V tomto utkání stroj zvítězil.

3 Výhody šachovového robota
V sočasné době patří mezi populární prostředky výuky malé autonomní roboty, které bývají řízeny jednočipovým mikropočítačem. Nezřídka jsou osazeny množstvím senzorů, které
umožňují stroji vnímat jeho bezprostřední okolí a interaktivně na něj reagovat. Stroj takového
druhu připravuje staviteli možnost seznámit se se základy programování, elektrotechniky, ale
i se základy kybernetiky (Richard (2010)). Častým zadáním bývajá projíždění bludiště, nebo
jízda po čáře, či jiné značce. Překážkou v návrhu smysluplnější a komplikovanší úlohy bývá
nedostatečný výkon výpočetní jednotky a rovněž potřeba hlubšího porozumnění celé problematiky strojového vnímání trojrozměrného prostoru a řízení interakcí stroje s okolím. To může být
jednou přednost, jindy nevýhoda.
Na základě spolupráce se Střední průmyslovou školou v Klatovech byla jsme se proto
rozhodli pro spolupráci s jejími studenty využít právě robotiky, avšak zvolili jsme stavbu jednoduššího modelu - robotu pro hraní šachů. Pracovní prostor takového robotu je omezen na
plochu šachovnice a její přilehlé okolí. Díky tomu se významně redukuje náročnost strojového
1
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Obrázek 1: Konstrukce robotu
vnímání a řízení. Úloha je tak dostupnější i bez pokročilých znalostí.
Výhodou je dobrá škálovatelnost takové úlohy. Na jedné straně lze řešit jednoduchou
úlohu, kdy robot pouze podle zadání přesunuje figurku ze zadané pozice na požadovanou souřadnici. Na druhé straně škály je možné s minimálními změnami hardwaru řešit hru živého
hráče proti šachovému automatu.

4 Stavba
Základem konstrukce je portál, který posouvá elektromagnet pod povrchem šachovnice.
Figurky budou vybaveny malým kouskem feromagnetického materiálu. Vlastní stavba je realizována pomocí stavebnice typu Merkur. Pro pohony jsou použity upravená modelářská serva.
Vlastní robot je řízen jednočipovým mikropočítačem Arduino.

5 Závěr
V průběhu konstrukce robota bylo pro studenty možné získat řadu praktických poznatků
z oblasti návrhu elektroniky, přípravy hardwaru, ale i návrhu softwaru. V první fázi jsou posouvány figurky dle zadání obsluhy. Šachový robot bude dále rozvíjen.
Poděkování
Tato práce byla podpořena grantem SGS-2013-032: "Inteligentní metody strojového vnímání a porozumění"
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První experimenty s náhradou hlasu pro pacienty po LE
Markéta Jůzová1

1 Úvod
Řeč je považována za jednu z běžných součástí našeho života, jedná se také o nejpřirozenější způsob komunikace mezi lidmi. Pozitivní nález rakoviny hrtanu a jeho následné odstranění
(totální laryngektomie, LE) však může člověka o hlas připravit. Spolu s hrtanem jsou totiž odstraněny i hlasivky, které jsou jeho součástí.
V rámci projektu zkoumajícím možnosti pacientů po totální laryngektomii se ve spolupráci s klinikou ORL Fakultní nemocnice v Motole snažíme o zlepšení kvality jejich života
(Romportl et al. (2015)). Jednou z možností, jak těmto pacientům umožnit přirozený způsob
komunikace, tedy řeč znějící jako jejich ztracený hlas, je konzervace hlasu ještě před radikální
operací a následná tvorba syntézy řeči (Matoušek et al. (2004)). Tu je pak možné využívat
k běžné komunikaci s okolím prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu či počítače.

2 Postup tvorby syntézy řeči
Prvním krokem tvorby syntézy řeči je příprava textového korpusu. Jedná se o sadu vět
připravených tak, aby obsahovaly co nejvíce různých řečových jednotek s vysokou četností
(řečovou jednotkou může být např. fonén nebo difón, Matoušek et al. (2008)), a to v různých
prozodických pozicích (Romportl (2006)). Tato sada v případě obecné syntézy (tedy ne pro
pacienty před LE) obsahuje obvykle kolem 10 000 vět a je nahrávána profesionálním řečníkem ve zvukové komoře. Nahrávky jsou rozděleny na jednotlivé řečové jednotky, z nichž se
pak spojováním tvoří syntetická řeč. Uved’me tři základní typy syntézy používané na našem
pracovišti:
• HMM syntéza - jedná se o statistické modelování vlastností řečových jednotek, syntetizovaná řeč vzniká spojováním natrénovaných modelů
• Konkatenační syntéza s jedním reprezentantem (SUI) - pro každou řečovou jednotku je
vybrán průměrný reprezentant, pro dosažení požadované prozodie se signál modifikuje
• Konkatenační syntéza s více reprezentanty (MUI) - pro každou řečovou jednotku uložíme
všechny reprezentanty, při syntéze se vybírá jejich optimální posloupnost; je obecně pokládána za nejpřirozenější syntézu nejvíce podobnou skutečné řeči člověka, ale vyžaduje
dostatečné pokrytí všech jednotek v korpuse
2.1 Modifikace obecného postupu
Pro účely úlohy konzervace hlasu před radikální operací bylo třeba obecný postup částečně modifikovat, nebot’ se objevilo několik závažných problémů způsobených specifickými
podmínkami a požadavky. Prvním, a také největším z nich je jistě nedostatek času - max. 1-2
týdny od diagnózy po operaci. V tomto krátkém časovém období je třeba pacienta nahrát. Jelikož ne všichni mají možnost přijet na naše pracoviště, je možné nahrávat v nemocnici, testujeme
1
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i nahrávání doma. Nicméně oba alternativní způsoby vedou ke zhoršení kvality nahrávek a tím
i samotné syntézy.
Pacienti také nebývají zkušenými řečníky, někteří z nich mají problémy s ovládáním počítače (jedná se často o starší osoby), takže je pro ně nahrávání dosti komplikované. Z toho důvodu byl pro ně připraven nový, speciální textový korpus, obsahující pouze jednodušší a kratší
věty (max. 8 slov). Při výběru vět byl zohledněn i fakt, že množství vět, které bude konkrétní
pacient schopen nahrát, není předem známé. Proto výběr probíhal v několika krocích, aby bylo
zajištěno maximální možné pokrytí řečových jednotek pro libovolný počet nahraných vět. Podrobněji je příprava takového textového korpusu popsána v Jůzová et al. (2015).
Velký vliv na kvalitu výsledné syntézy řeči mají řečnické schopnosti jednotlivých pacientů. Jak již bylo zmíněno výše, většinou se nejedná o zkušené řečníky, a tak dochází během
nahrávání k častým přeřekům, zadrhávání v řeči, nádechům uprostřed vět. Důležitým krokem
před samotnou segmentací je proto ruční kontrola nahrávek, tj. zda text přesně odpovídá nahraným větám, a případná oprava všech nesrovnalostí. Pacienti mají často také bolesti při mluvení,
mohou mít chrapot, velmi patrná je i únava hlasu pacientů v průběhu nahrávacího sezení.

3 Zhodnocení dosavadního průběhu projektu
V rámci projektu bylo zatím nahráno několik pacientů a byla pro ně rovněž vytvořena
jejich vlastní syntéza. Vzhledem k různému (často nízkému) počtu vět nebylo vždy možné
použít MUI metodu, tu lze využít jen u pacientů, kteří nahrají alespoň 1 000 promluv. Pokud
pacient nahrál jen několik set vět, zkoušely se aplikovat další dvě zmíněné metody. Obecně
nelze říct, zda je v takovém případě lepší SUI nebo HMM metoda, záleží vždy na konkrétním
hlase, jeho vlastnostech a také na subjektivním vnímání každého z nás.
První pacienti již používají syntézu řeči na svých mobilních zařízeních v běžném životě.
Na základě našich dosavadních zkušeností je syntéza řeči přijímána pozitivně a pomáhá pacientům překlenout obtížné období a usnadnit jim komunikaci s okolím. Kladné reakce dostáváme
i od rodinných příslušníků, kteří oceňují to, že jejich blízký si s nimi povídá hlasem velmi
podobným jeho ztracenému hlasu.
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Systém pro měření, zpracování a analýzu dat
Karel Kalista1

1 Úvod
V oblasti energetických systémů stoupá poptávka po nástrojích umožňujících měření a
ukládání data a zároveň jejich online zpracování a vyhodnocení popř. sledování. Dále je také
často vyžadováno, aby takový systém dokázal provádět off-line analýzu nad uloženými daty.
A k tomu všemu by měl takto komplexní systém být uživatelsky příjemný a snadno
obsluhovatelný.
Řada komerčních nástrojů, které výše uvedené nabízejí v nejrůznější formě. Nicméně
žádný z nich není otevřený, aby do něj uživatel mohl přidávat vlastní funkčnost a nějak jej
rozšiřovat.
V současnosti je naše pracovní skupina DiagEn, zabývající se diagnostikou
v energetice, doslova zahlcena projekty, jejichž výstupem je více či méně komplexní aplikace,
a pokaždé se musí začínat od nuly. Proto byl vznesen požadavek navrhnout a implementovat
komplexní systém, který by se s minimálními úpravami dal použít pro různé úlohy, a jeho
funkcionalita se dala snadno rozšiřovat dle potřeby.

2 Struktura
Každý systém se skládá s řady prvků, které reprezentují jeho strukturu resp. nastavení.
Při porovnání nejrůznějších datových struktur se jeví jako nejvýhodnější ukládat nastavení
systému do stromové struktury, která je sice náročnější na implementaci, zato ale umožňuje
rychlé vyhledávání v porovnání např. s polem.
Na datovou strukturu musí navazovat jednotlivé procesy, které provádějí dílčí úlohy od
akvizice dat, po jejich zpracování, ukládání a vyhodnocování. Pro dodržení modulárnosti
aplikace musí platit, že každý proces je samostatná entita, která je nezávislá. V případě
procesu to znamená, že vyhodnocení situací jako např. chyba, nevalidní data či špatný vstup
je plně v jeho režii a nadřazený systém je pouze informován o výsledku.

3 Tok dat
Jak je naznačeno v úvodu, takový komplexní diagnostický systém se skládá z celé řady
modulů resp. procesů, jejichž činnost je potřeba synchronizovat, a které realizují řetězce
funkcí nad daty. Tento cíl lze splnit centralizovanou distribucí dat, která je znázorněná na
obrázku 1. Připomeňme, že musí být zaručeno pravidlo, že každý proces zodpovídá sám za
sebe. Poté lze tok dat popsat následujícími pravidly:
 Má-li proces výstupy (data) k dispozici, pošle je distributoru.
 Distributor příchozí data rozesílá všem procesům.
 Proces se sám rozhodne, zda data přijme.
 Proces sám určí, kdy má všechna data pro výpočet a provede ho.
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Obrázek 1: Tok dat
Nová data, která jsou do systému dodávána např. procesem měření (DAQ), musí být
označena časovou značkou, která umožní dalším procesům v řetězci rozhodnout, zda jsou
všechna data ke zpracování pro daný časový okamžik k dispozici. Výstupní data procesu mají
stejnou značku, jako data vstupní tj., že se vztahují ke stejnému časovému okamžiku. Pokud
doba čekání na všechna data pro jeden časový okamžik překročí předem definovanou dobu,
jsou data zpracována s ohledem na chybějící vstupy.
Díky tomuto přístupu mohou být přidávány funkce (procesy) do systému dynamicky.

4 Implementace
Pro implementaci byl zvolen programovací jazyk LabVIEW, který umožňuje snadnou
tvorbu paralelních procesů v kombinaci s objektovým programováním. Aplikace je
realizována v architektuře Actor Framework, jejíž předností je flexibilita a snadná
rozšiřitelnost. Obrázek 2 ukazuje možnosti LabVIEW v oblasti uživatelských rozhraní.

Obrázek 2: Uživatelské rozhraní
Poděkování: Příspěvek byl podpořen grantovým projektem SGS-2013-041.
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iGEM : Input-Output Yeast Diploids
Hynek Kasl1, Daniel Georgiev1

1 Introduction
Synthetic Biology is a novel and a prospective field of science, where biologists and
engineers join forces to pursue goals previously thought unachievable. The idea is to use
knowledge of current living organisms and genetic engineering methods to create completely
new organisms, that could accomplish tasks previously unimaginable. The International
Genetically Engineered Machine competition (iGEM) is a world-class competition in
Synthetic Biology aimed at undergraduate student teams from all over the world. Given a kit
of biological parts, each team has to design a novel systém and improve the current parts.
Our iGEM team is a student-run undergraduate multidisciplinary team sponsored by the
Georgiev lab, Faculty of Applied Sciences at UWB, and joined by students from Faculty of
Medicine and Faculty of Science, Charles University. We represent the first Czech team, but
we believe with our highly experienced supervisors, we can establish the university in the
iGEM competition.
The team is composed of six undergraduate students and several advisors across several
disciplines (Control Engineering, Molecular Biology, Electronic engineering, Medicine).
Using expertise and knowledge from all three fields of study we will create a project
incorporating design elements from these disciplines to speed up the bioengineering process.
The iGEM competition attracts highly involved and passionate students and grants them
the opportunity to experience a diverse and cooperative working environment where they can
develop their practical skills and pursue their goals. Our recent human practices have allowed
the team to share and collaborate with fellow iGEM teams around the world in finding
solutions to their own design dilemmas. Hence there is a networking aspect to the
competition, through which stronger ties between students and experts are developed.

2 Our Project
While many great things have been created using synthetic biology, we are slowly
approaching a limit to what we can do. Working genetically engineered machines can usually
only be constructed from less than 6 modifies genes. After that point, the natural nonlinearity
of biological systems takes over, and the machine doesn’t work. The nonlinearity is also
problematic because the systems are not modular, i.e., adding another part to a synthetic
pathway may completely change the behavior of other parts.
In our project, we would like to change this precedent. We would like to synthetically
create a set of different input-output yeast diploids (so called IODs), each with a different
genetical program . Each of these diloids would be completely autonomous, and its behavior
would be defined by a set of input-output rules. Diploids would communicate amongst
themeselves and their surrounding to weave a complex communication web. Because each
diploid would be autonomous there would be no problem to make the system as modular as
neccessary.
1
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Apart from working on the actual system we are trying to come up with ideas on where
to use IODs. It is clear that a modular way of building genetically engineered machines would
be useful in many different areas of science and industry. Implications in medicine would also
be plentiful. So far ideas have been proposed to use IODs as a quick and easy way to detect
diseases from blood and to use IODs as means of collecting toxins or valuable chemicals from
solutions. Another possibility is to use IODs to build complex shapes on a microscopic level
(see Figure 1).

Figure 1: IODs forming complex shapes
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Odhad polohy pohybujı́cı́ho se objektu z obrazových dat
Lukáš Királ’1

1 Úvod
Hlavnı́m cı́lem této práce je vytvořit systém pro sledovánı́ pohybujı́cı́ho se objektu v
mı́stnosti na základě obrazové informace. Požadován je běh v reálném čase a co možná největšı́
přesnost odhadu. Prvnı́m úkolem je detekce objektu v obraze. Dále jsou využity dvě kamery
pro stereovizi a následně je provedena triangulace. Tı́m zı́skáme polohu objektu v prostoru.
Součástı́ práce je také filtrovánı́ naměřených dat pomocı́ Kalmanova filtru.

2 Navrhovaný postup
Pro detekci pohybu v obraze lze použı́t 2 přı́stupy:
• rozdı́l snı́mků (frame difference)
• modelovánı́ pozadı́ (background substraction)
Metody založené na rozdı́lu snı́mků jsou obecně výpočetně méně náročné, ale neposkytujı́ tak
dobré výsledky, jako modelovánı́ pozadı́, protože se objekt nalezne pouze částečně. Proto se
v této práci použı́vá tato druhá možnost. Z důvodu požadavku na běh v reálném čase byla
implementována část zabývajı́cı́ se zpracovánı́m obrazu pomocı́ OpenGL. Tı́m bylo dosaženo
potřebné rychlosti. Aktualizace modelu pozadı́ v čase je založená na práci Ng a Delp (2011).
Tento přı́stup je velmi vhodný pro paralelnı́ zpracovánı́ pomocı́ GPU.
Po zı́skánı́ pozice sledovaného objektu v obraze z obou kamer je potřeba zı́skat prostorové souřadnice v reálném světě. Pro tento účel byla využita iterativnı́ lineárnı́ triangulaci podle
Hartley a Sturm (1994).
Zı́skané souřadnice budou samozřejmě nepřesné. Chyby vznikajı́ šumem v obraze, nedokonalou detekcı́ objektu, nepřesnostı́ při kalibraci kamer, při triangulaci atd. Proto je nutné tyto
výsledky filtrovat. K tomu byl použit Kalmanův filtr.

3 Výsedky
Systém byl testován pomocı́ dvou webkamer umı́stěných přibližně 30 cm od sebe. Sledovaným objektem byl vláček ve vzdálenosti zhruba 2 metry, který jezdil v kruhu po kolejı́ch.
Potom bylo možné snadno porovnat zı́skaný odhad se skutečnou hodnotou.
Celý program běžı́ poměrně rychle a je omezen spı́še snı́mkovacı́ frekvencı́ kamery. Ta
je ale dostatečná pro sledovánı́ pohybu.
Po vytvořenı́ modelu pozadı́ byla také přesnost sledovánı́ velmi dobrá. Maximálnı́ chyba
dosahovala pouze několika centimetrů a po většinu času byla odchylka výrazně menšı́.
1
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Obrázek 1: Testovánı́ výsledného programu
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Nová metoda pro odhad vlastností poruch působící na inerciální senzory
Oliver Kost1

1 Úvod
Moderní metody zpracování signálu, detekce poruch či automatického řízení vyžadují
detailní matematický model uvažovaného systému či procesu. Kvalita modelu je klíčová
pro získání kvalitního odhadu signálu, poruchy nebo řízení. Špatný popis systému či procesu,
jehož výsledkem je nesprávný model, který je použitý při zpracování signálu nebo
automatickém řízení, v lepších případech působí zhoršení kvality odhadu signálu nebo řízení.
V horších případech způsobí nesprávný odhad signálu nebo v případě automatického řízení
i nestabilitu řízeného systému.
Matematický model popisující systém se skládá jak z deterministické, tak i stochastické
části, jak bylo diskutováno v M. Šimandl (2011). Deterministická část popisuje vztahy či
zákony, které jsou známé v dané oblasti, ať už z fyziky, chemie, kinematiky nebo ekonomiky.
Stochastická část popisuje či kvantifikuje neznalost či neurčitost působící na systém, kterou
lze reprezentovat jako poruchu. Problém s touto stochastickou částí lze spatřit jak v popisu či
modelu poruchy, tak i ve způsobu jeho nalezení.
Otázkou tedy je, jak zjistit vlastnosti poruch. Od 70. let minulého století existuje snaha
zjistit popis poruch pro stavově reprezentované popisy systému. Od té doby vzniklo mnoho
metod, které mají ovšem mnoho předpokladů, vlastností a omezení, jež jsou pojednávány
například v B. J. Odelson et al. (2006) a J. Duník et al. (2009). Je důležité říci, že tyto metody
jsou v mnoha případech numerické a tím pádem v mnoha případech nelze dokázat nestrannost
odhadu metody. Proto je zde také rozvíjena metoda navržená v B. J. Odelson et al. (2006).
Tato autokovarianční metoda pro odhad kovariančních matic poruch, v anglicky psané
literatuře označovaná autocovariance least-squares method, zkráceně ACLS, je analyticky
odvozená a poskytuje, na rozdíl od většiny ostatních metod, nestranné odhady.

2 Rozšířená metoda ACLS pro odhad poruch působící na inerciální senzory
Metoda ACLS využívá chyby odhadu lineárního filtru a popisu dynamiky chyby
predikce. Metoda byla navržena pouze pro lineární časově invariantní stavově popsané
systémy, na které působí poruchy mající bílý charakter jak ve stavu, tak i v měření. Tento
předpoklad je ale omezující pro systémy, kde porucha měření je časově korelovaná,
jako příklad mohou být uvedeny inerciální senzory. Ty se dnes hojně využívají v mnoha
aplikacích sahajících od mobilních telefonů po komplexní navigační systémy.
V diplomové práci proto byla metoda ACLS rozšířena o složitější poruchy působící
na rovnici měření ve smyslu jejich struktury. Tato struktura byla navržená tak, aby odpovídala
struktuře poruch, jež působí na inerciální senzory. Pro takto zvolenou poruchu rozšířená
1
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metoda ACLS dává nestranné odhady. Jako ilustrační příklad byl nasimulován systém
bez dynamiky, na jehož výstupu působila kombinace bílého (tj. časově nekorelovaného) a
Gauss-Markovského (tj. časově korelovaného) procesu. Pro odhad bylo využito milión vzorků
měření a deset tisíc Monte Carlo simulací. Výsledky jsou vyobrazeny v následujícím
histogramu:

Obrázek 1: Odhady rozšířené metody ACLS, systém bez dynamiky
Na obrázku je vidět červený křížek, jenž označuje skutečné parametry poruchy a
odhadnuté parametry. Je též vidět, že metoda nám poskytla nestranné odhady.
Pro odhad poruch působících na inerciální senzory se dnes standardně využívá metody
založené na Allanově varianci diskutované například v J. A. Farrell (2008). Tuto identifikační
metodu využívá též firma Honeywell, která svou činností zasahuje do mnoha odvětví,
mimo jiné i do navigace a řízení letadel, kde metodu založenou na Allanově varianci využívá
pro kalibraci inerciálních senzorů. Proto jsme v rámci společného projektu požádali firmu
Honeywell, aby nám vyhodnotila ta samá naměřená data, jež byla využita pro identifikaci
pomocí rozšířené metody ACLS a vykreslena na obr. 1. Porovnání výsledků těchto dvou
metod lze vidět v následující tabulce.
Skutečné parametry Allanova variance
Rozšířená ACLS
2.5013
2.4761
2.5013
1
1.0157
1.0000
0.999
0.9991
0.9990
Tabulka 1: Výsledky metody Allanovy variance a rozšířené metody ACLS
Jak je vidět v tab. 1, rozšířená metoda ACLS nám poskytla nestranné odhady vlastností
poruch, kdežto metoda založená na Allanově varianci nám poskytla solidní, avšak stranné
odhady vlastností poruch.
Výsledky této práce byly též shrnuty v odborném článku jež byl přijat na konferenci
Fusion 2015.
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Nový přı́stup ustavovánı́ vačkových polotovarů
Alois Krejčı́1, Martin Goubej2

1 Úvod
Geometrická přesnost kontur vaček je zcela zásadnı́. Vačky jsou realizovány s výstupnı́m
členem s posuvným (zvedák) nebo rotačnı́m (vahadlo) pohybem. Speciálně dvojvačky s rotačnı́m
pevným dvojvahadlem jsou s ohledem na možnou vysokou dynamiku pohybu a polohovou
přesnost stále bezkonkurenčnı́m rovinným trojčleným mechanismem. Na geometrickou přesnost
kontur je však kladen náročný požadavek. Pro rychloběžné mechanismy je tak požadována tolerance kontur ± 0,01 [mm].

2 Polohová přesnost kontury vaček
Problematiku polohové přesnosti kontury radiálnı́ vačky, resp. zdroj polohových odchylek lze rozdělit do dvou základnı́ch skupin:
• Geometrický zdroj chyb - Zde se jedná o výrobnı́ chyby, které jsou způsobeny excentricitou upı́nače, nevhodnou tolerancı́ středové dı́ry vačky a průměru upı́nače (obrázek 1.1),
nevhodnou konstrukcı́ upı́nače a natočenı́m vačky vzhledem k definovanému souřadnému
systému výrobnı́ch dat (obrázek 1.2). Tyto chyby se dajı́ minimalizovat, ale nelze je zcela
potlačit. Obrázek 1.3 ukazuje skutečný stav po upnutı́ vačky - vačka je jednak vyosena a
dále natočena vzhledem k definovanému souřadnému systému.
• Technologický zdroj chyb - Tento zdroj chyb je často principiálnı́ skutečnostı́. Kontura
vačky má proměnný poloměr křivosti a brusný kotouč zabı́rá proměnnou plochou. V oblastech malých kladných poloměrů křivosti je vačka podbrušována, v mı́stech s malou
zápornou křivostı́ (musı́ být většı́ než rádius brusného kotouče) je naopak kontura nedobrušována (kotouč je odtlačován).

Obrázek 1: Geometrické chyby
1
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(a) Schéma měřeného systému

(b) Měřicı́ hlava s pohony

Obrázek 2: Systém měřenı́ vačkového polotovaru

3 Algoritmus ustavovánı́ vačkového polotovaru
V současnosti se pro ustavovánı́ vačkových polotovarů použı́vá úchylkoměr úchylkoměr
- ručnı́ nastavenı́. Tato metoda je značně zdlouhavá, přesnost úchylkoměru bývá 0,01 [mm].
Z tohoto důvodu je navržen nový algoritmus ustavovánı́ vačkových polotovarů založený na bezkontaktnı́m měřenı́ kontury vačky. Pro měřenı́ se použı́vá bezkontaktnı́ laserové čidlo firmy
Keyence LK-G502 s katalogovou přesnostı́ 2 [µm]. Řadou experimentů se zjistilo, že této
přesnosti nelze dosáhnou, zásadnı́ problém způsobuje náhodné prouděnı́ vzduchu. Proto je
nutné zajistit konstantnı́ prouděnı́, pracovnı́ prostor čidla je nutné umı́stit do trubky s konstantnı́m prouděnı́m vzduchu. Konstantnı́ prouděnı́ se zajistilo foukánı́m vzduchu do trubky
pomocı́ větráku.
Klı́čovou úlohou celé aplikace je preciznı́ nastavenı́ čidla, které je nutné umı́stit velmi
přesně vzhledem ke středu otáčenı́ vačkového polotovaru - systém se třemi stupni volnosti. Prvnı́
stupeň volnosti určuje pracovnı́ rozsah čidla, nastaven ručně - přesnost cca v [mm] - dostačujı́cı́,
pracovnı́ prostor čidla 50 [mm]. Jako druhý stupeň volnosti vystupuje výška čidla vzhledem
k základně stroje a vyžaduje přesnost polohovánı́ v řádech [µm], což nenı́ možné nastavit ručně.
Obdobná situace nastává pro třetı́ stupeň volnosti a to rotaci v ose x, opět potřebujeme velmi
přesné polohovánı́. Proto je nutné čidlo umı́stit na speciálnı́ platformu sestavenou z lineárnı́
a rotačnı́ho pohonu. Lineárnı́ho pohon dosahuje přesnosti 0,2 [µm] a rotačnı́ pohon 0,001 [◦ ].
Celá situace je znázorně na obrázku 2. Vačka je upnuta na vřeteno stroje a čidlo umı́stěno
ve vhodné vzdálenosti od profilu vačky.
V dalšı́ fázi nastává kalibrace čidla, která se provádı́ pouze při prvnı́m měřenı́. Kalibrace je velmi složitá, jelikož paprsek musı́ svı́tit přesně na střed upı́nacı́ho trnu. Pro tyto účely
byl trn speciálně upraven do tvaru kužele. Kalibrace paprsku se poté provádı́ přı́mo na špičku
tohoto trnu. V dalšı́m kroku je změřena kontura posunuté a orotované vačky - špatně upnuté.
Z naměřených dat lze spočı́st pootočenı́ vačky a posun. V algoritmu pro obráběnı́ se provede
pouze korekce výrobnı́ch dat vačky a může se přistoupit k samotnému procesu obráběnı́.

4 Závěr
Byl navržen nový přı́stup pro ustavovánı́ (upı́nánı́) vačkových polotovarů na obráběcı́
vřeteno. Klasické ručnı́ ustavovánı́ pomocı́ úchylkoměru bylo nahrazeno speciálnı́ měřı́cı́ platformou sestavenou z laserového čidla umı́stěného na dvojici elektrických aktuátorů. Navržený
přı́stup zrychluje proces obráběnı́ a umožňuje výrobu vaček s vyššı́ polohovou přesnostı́. Nynı́
probı́há přı́prava žádosti o uznánı́ užitného vzoru.
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Vývoj laboratornı́ho modelu pro demonstraci algoritmů
automatického řı́zenı́ – kyvadla na vozı́ku
Lubomı́r Kristek1

1 Úvod
Kybernetika je multidisciplinárnı́ vědnı́ disciplı́na, která se zabývá zkoumánı́m zákonitostı́
v technických, přı́rodnı́ch i společenských systémech a vztahy mezi nimi. Zmı́něné zákonitosti
jsou následně využité pro řı́zenı́ zkoumaného systému. Pod pojmem řı́zenı́ můžeme rozumět
cı́lené ovlivňovánı́, které dovede systém do požadovaného stavu.
Vývoj laboratornı́ho modelu pro stabilizaci kyvadla na vozı́ku dává nahlédnout na široké
spektrum oborů, které je nutné pro aplikaci kybernetiky obsáhnout. Namátkou se jedná o čı́slicové
řı́dicı́ systémy, výkonovou elektroniku, matematicko-fyzikálnı́ modelovánı́, tvorba algoritmů
automatického řı́zenı́, programovánı́ průmyslových počı́tačů nebo vývoj webových aplikacı́.

2 Fáze vývoje modelu
Životnı́ cyklus projektu vývoje kyvadla na vozı́ku lze rozdělit do fázı́: přı́prava hardwaru,
výpočet stabilizačnı́ho algoritmu, návrh řı́zenı́ modelu a vývoj ovládacı́ho rozhranı́.
Hardware soustavy obsahuje vozı́k spojený klı́novým pásem s třı́fázovým asynchronnı́m
motorem a na vozı́ku kyvadlo na volné hřı́deli. Cı́lem je vyhoupnout kyvadlo do hornı́ vertikálnı́
polohy a udržet jej v této poloze.
Řı́zenı́ zajišt’uje průmyslová jednotka WinPAC opatřená vstupnı́ kartou s čı́tačem a analogovou výstupnı́ kartu. Do vstupnı́ karty jsou připojeny výstupy z IRC snı́mače na kyvadle
a elektromotoru. Analogová výstupnı́ karta sloužı́ pro nastavenı́ požadovaných otáček motoru.
Schéma je naznačené na obrázku 1a.
Zjednodušeně lze řı́ci, že na základě počtu impulzů z IRC snı́mačů kontrolér určı́ úhel
kyvadla a polohu vozı́ku. Z těchto dvou veličin vygeneruje akčnı́ zásah, který vyústı́ v pohyb
vozı́ku. Přednostně je stabilizováno kyvadlo, když je pádu kyvadla zabráněno, vracı́ se vozı́k
pomalu do výchozı́ polohy uprostřed kolejnice.
Výpočet stabilizačnı́ho algoritmu obnášı́: matematické modelovánı́ soustavy, návrh
požadovaného chovánı́ a nalezenı́ vztahu pro přiřazenı́ požadovaného stabilnı́ho chovánı́ systému.
Matematickým modelovánı́m soustavy byla zı́skána soustava diferenciálnı́ch rovnic prvnı́ho
řádu. Linearizacı́ v pracovnı́m bodě byla zı́skána stavová reprezentace ẋ = Ax + Bu:
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kde m je hmotnost kyvadla, M hmotnost vozı́ku, g konstanta gravitačnı́ho zrychlenı́, l délka
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(a) Ilustrace hardwarového zapojenı́

(b) Ovládacı́ rozhranı́

závěsu kyvadla, x1 poloha vozı́ku, x2 rychlost vozı́ku, x3 úhel nakloněnı́ kyvadla a x4 úhlová
rychlost kyvadla.
Protože stabilizace byla provedena formou lineárnı́ stavové zpětné vazby, zákon řı́zenı́
hledáme ve tvaru u = F x. Řı́zenı́ má za cı́l přiřadit soustavě stabilnı́ póly pi = [−1, −2, −3, −4],
tedy změnit chovánı́ systému na stabilnı́. Řešenı́ spočı́vá v přiřazenı́ Jordanovy formy stavovou
zpětnou vazbou. Požadavek na chovánı́ systému lze formulovat také jako: A + BF = T LT −1 ,
kde L je matice požadované formy. Rovnici A + BF = T LT −1 můžeme tedy přepsat jako
AT − T L + BH = 0, kde H = F T −1 . Rovnice AT − T L + BH = 0 pak může být řešena
v programu MATLAB přı́kazy:
H=rand(1,4);
X=lyap(A,-L,B*H);
F=H*inv(X);
Tento postup vede na koeficienty zpětné vazby F = [3.3598, 6.9995, −74.0653, −18.0727].
Zı́skaný zákon řı́zenı́, který stabilizuje kyvadlo v hornı́ vertikálnı́ poloze bude mı́t tvar:
U = [3.3598

6.9995

− 74.0653

− 18.0727] · x

(2)

Návrh řı́zenı́ modelu obsahuje kromě již nalezeného stabilizačnı́ho mechanismu sekvenci pro nahozenı́ kyvadla, ošetřenı́ meznı́ch stavů a soubor logických kombinačnı́ch pravidel
pro snadnou obsluhu pomocı́ tlačı́tek Start“ a Stop“. Řı́dicı́ algoritmus lze rozdělit do třı́ stavů:
”
”
Klidový stav: na výstupu algoritmu je 0, sloužı́ pro bezpečné uvedenı́ do provozu a shozenı́ kyvadla.
Nahazovánı́: po stisku Start“ je na výstup algoritmu generován nahazovacı́ sinusový
”
signál s frekvencı́ rovnou rezonančnı́ frekvenci systému. Nahazovánı́ je ukončeno automaticky
pro zapnutı́ regulace, nebo ručně tlačı́tkem Stop“ ve vizualizaci.
”
Regulace: do tohoto stavu se algoritmus přepne ze stavu nahazovánı́ po tom, co kyvadlo
překročı́ meze pro aktivaci regulace. V tomto stavu je na soustavu působeno podle nalezeného
předpisu řı́zenı́ u = F x. Algoritmus ve stavu regulace setrvá do stisku tlačı́tka Stop“, nebo
”
dokud nenı́ kyvadlo silou či poruchou vyhozeno mimo regulačnı́ meze (±10◦ ).
Ovládacı́ rozhranı́ je řešeno formou interaktivnı́ webové stránky. Jsou přı́tomna tlačı́tka
Start“ a Stop“ pro ovládánı́, indikace stavu řı́zenı́ (nahazovánı́/stabilizace), rychlost otáčenı́
”
”
motoru a grafická reprezentace polohy vozı́ku a natočenı́ kyvadla (obrázek 1b).
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Systém vyhodnocenı́ parametrů jednoho kmitu hlasivek
Lukáš Kroupa1

1 Úvod
Hlas jako prostředek verbálnı́ komunikace umožňuje člověku zapojenı́ do společnosti.
Hlasová porucha znemožňujı́cı́ komunikaci tak má zásadnı́ vliv na kvalitu života a je proto
důležité hlasové poruchy včas diagnostikovat.
Záměrem této práce je přispět do systému včasné diagnostiky hlasových poruch a navrhnout systém zaměřený na pacienty s problémy, u kterých nelze běžnými vyšetřovacı́mi postupy
určit jednoznačně jejich přı́činu nebo ji zachytit pozorovánı́m pohybu hlasivek. Charakteristické
pro tyto problémy je, že se při vyšetřenı́ projevujı́ napřı́klad náhodným zakmitánı́m hlasivek
nebo občasnou asymetriı́ pohybu levé a pravé hlasivky.

2 Analýza záznamu fonace
Pro záznam fonace je nejprve určena metodou Harmonic Product Spectrum základnı́
frekvence hrtanového tónu, která odpovı́dá rychlosti kmitánı́ hlasivek. Ze základnı́ frekvence
je poté vzhledem k vzorkovacı́ frekvenci odvozen očekávaný počet vzorků periody a jednotlivé
periody jsou detekovány. Během fonace docházı́ k frekvenčnı́mu kolı́sánı́ (jitter) a je proto nutné
počı́tat s proměnlivým počtem vzorků period.
Shoda nebo odlišnost jednotlivých kmitů fonace je hodnocena porovnánı́m se standardnı́m
kmitem. Standardnı́ kmit, respektive jeho odhad, by měl vhodně reprezentovat tvar period pravidelných kmitů fonace. V rámci práce byly navrženy následujı́cı́ metody určenı́ standardnı́ho
kmitu v časové oblasti: Průměrná hodnota vzorků periody a Medián vzorků periody na stejnolehlé pozici. Dále byly navrženy metody ve frekvenčnı́ oblasti, které jsou založeny na provedenı́ Fourierovy analýzy periody a určenı́ normalizovaného amplitudového spektra. Metoda
Minimálnı́ eukleidovská vzdálenost mediánu amplitudového spektra vycházı́ z mediánu amplitud jednotlivých harmonických frekvencı́, pro které je hledán nejbližšı́ existujı́cı́ kmit ve fonaci. Metoda Skóre četnosti amplitudového spektra je založena na určenı́ histogramu amplitud
jednotlivých harmonických frekvencı́. Periody fonace jsou poté ohodnoceny součtem četnostı́
amplitud, které odpovı́dajı́ dané periodě a perioda s maximálnı́ hodnotou je zvolena jako standardnı́.

Obrázek 1: Zvukový signál fonace s označenými nestandardnı́mi kmity.
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Odlišnost vzorků je hodnocena opět v časové a frekvenčnı́ oblasti. Metody časové oblasti jsou: Průměrná odchylka vzorků periody , Vzdálenost vzorků periody, kdy chápeme jednotlivé periody jako vektory a Skóre vzorků mimo pásmo σ, tedy hodnocenı́ podle počtu vzorků
spadajı́cı́ch mimo interval směrodatné odchylky. Ve frekvenčnı́ oblasti je odlišnost hodnocena
podle Vzdálenost amplitudového spektra a Vzdálenost Fourierových deskriptorů, kdy je amplitudové spektrum použito ve smyslu vektoru. V přı́padě Fourierových deskriptorů je amplitudové
spektrum upraveno pro zajištěnı́ invariance vůči posunutı́ a změně měřı́tka, viz Markuzziová
(2008).

Obrázek 2: Hodnoty odlišnosti určené metodou Vzdálenost amplitudového spektra

3 Závěr
Navrhované metody určenı́ standardnı́ho kmitu a metody detekce odlišných kmitů byly
implementovány a ověřeny na vybraných reálných záznamech vyšetřenı́ pacientů. V záznamech
byly vybrány subjektivně vizuálně odlišné kmity a úspěšnost metod byla poté hodnocena porovnánı́m označených kmitů s hodnocenı́m odlišnosti navrhovanými metodami.
Navrhované metody ve všech přı́padech ohodnotily označené nestandardnı́ kmity maximálnı́mi hodnotami odlišnosti v rámci záznamu a lze je tak využı́t při diagnostice hlasové
poruchy.
Metody jsou implementovány v experimentálnı́m softwaru, který umožňuje podle výsledků
detekce nestandardnı́ch kmitů podrobně analyzovat videozáznam hlasivek a porovnat průběh fonace z hlediska zvukového záznamu, EGG záznamu a videokymogramu (viz Švec et al. (1999)).
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Zı́skánı́ metadat z obrazových souborů a jejich uchovánı́ v RDF
Martin Kryl1

1 Úvod
V současné době existuje velké množstvı́ formátů souborů, do kterých lze zapisovat data.
Datový soubor může kromě samotných dat obsahovat i popis dat, tzv. metadata. Přečtenı́m a
pochopenı́m metadat lze zı́skat informace užitečné pro dalšı́ zpracovánı́ souborů, jejich analýzu
nebo vyhledávánı́.
Struktura metadat je většinou definována pouze pro konkrétnı́ formát souboru nebo malou množinu formátů. Jeden formát souboru může navı́c obsahovat několik typů metadatových
struktur. Metadata z různých struktur se mohou významově překrývat.
Cı́lem této práce je vytvořit plugin pro program MetaMed, který je vyvı́jen na Katedře
informatiky a výpočetnı́ techniky v rámci výzkumné skupiny Medicı́nské informačnı́ systémy.
Plugin umožnı́ čı́st metadata z obrazových souborů JPEG, TIFF a PNG. Extrahovaná metadata
budou zapsána do RDF (Resource Description Framework) modelu.

2 Popis řešenı́
Otázka extrakce metadat z obrazových souborů nenı́ nová a existuje řada aplikacı́ či
knihoven, které problém řešı́. Na základě srovnánı́ množin čtených metadat a dalšı́ch vlastnostı́
nástrojů Exiv2, ExifTool a Metadata Extractor je vybrán Metadata Extractor ke čtenı́ metadat
v projektu. Nástroj neřešı́ otázku zápisu zı́skané informace do RDF modelu. Výstup v podobě
namapovaných metadat na RDF vlastnosti nabı́zı́ z nalezených nástrojů pouze framework Aperture, který nevyhovuje požadovanému rozsahu zpracovatelných metadat.
Byly hledány RDF slovnı́ky a ontologie definujı́cı́ pojmy použitelné k zapsánı́ zı́skaných
metadat. Největšı́ množinu užitečných pojmů poskytla sada ontologiı́ NEPOMUK Information
Element. Dále jsou použity Dublin Core, Geo, Friend of a Friend. Slovnı́ky, které jsou definovány pro Extensible Metadata Platform vycházejı́cı́ z konceptu RDF, nemohou být použity
z důvodu nedostupnosti jejich serializace. Pro metadata, která nemohla být namapována na existujı́cı́ vlastnost, byla v ontologii http://mre.kiv.zcu.cz/ontology/2015/03/image.owl vytvořena
patřičná vlastnost. Ontologie dále obsahuje definici vlastnostı́, které majı́ charakter kontrolovaných slovnı́ků. NEPOMUK Exif ontologie napřı́klad požaduje ve vlastnosti resolutionUnit
hodnotu 2, pokud je jednotkou rozlišenı́ DPI. Pro uživatele je užitečné zapsat i hodnotu, které
kód odpovı́dá. Proto je zı́skaná hodnota zapsána jak do této vlastnosti, tak do vlastnosti v nově
vytvořené ontologii.
Za účelem definovánı́ způsobu mapovánı́ zı́skaných metadat na RDF vlastnosti byla
vytvořena ontologie http://mre.kiv.zcu.cz/ontology/image-mapping.owl. Pro každý metadatový
tag, který Metadata Extractor zná, je definována instance RDF třı́dy imageMetadata. V instanci
lze určit vlastnost, na kterou je mapováno, a typ uzlu, ke kterému je vlastnost přiřazena. Dále
1
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je možné nastavit transformaci čtené hodnoty, složenı́ výsledné hodnoty z vı́ce čtených hodnot, rozdělenı́ čtené hodnoty na vı́ce podřetězců, či zapsánı́ hodnoty jako prvek kontrolovaného
slovnı́ku. Je zaveden mechanismus pro vytvořenı́ vı́ce definic zapsánı́ jednoho tagu.
Při implementaci bylo zavedeno 16 transformacı́ extrahovaného řetězce. Některé z nich
jsou obecné a bylo by je možné použı́t při vytvářenı́ nových mapovacı́ch definic. Jde napřı́klad
o funkci k odstraněnı́ pı́smenných znaků z řetězce, převod racionálnı́ch čı́sel na desetinná, dělenı́
celého čı́sla jiným nebo výběr řetězce ze zadané množiny, který je na indexu odpovı́dajı́cı́mu
čtené hodnotě. Implementace dále řešı́ jednoznačné pojmenovánı́ vytvářených RDF zdrojů na
základě jejich vlastnostı́. Zdroj popisujı́cı́ fotoaparát použitý k vytvořenı́ série snı́mku je tak ve
výsledném RDF modelu pouze jednou a všechny zdroje odpovı́dajı́cı́ snı́mkům ze série na něj
odkazujı́.

3 Výsledek
Řešenı́ bylo testováno na sadě 277 obrazových souborů o celkové velikosti 680 MB.
Konfigurace testovacı́ho stroje byla Intel Core i3-2100 3,1 GHz, 8 GB RAM, OS Windows 7,
64 bitová verze. Zpracovánı́ bylo dokončeno za 16,4 vteřiny, z toho 10,7 vteřin trvalo čtenı́
metadat knihovnou Metadata Extractor. V přı́padě, že soubory již byly načteny v paměti po
předešlém běhu programu, se doba zpracovánı́ zkrátila na 8,4 vteřiny. Jeden soubor byl zpracován průměrně za 59 ms při prvnı́m čtenı́ a 30 ms při opakovaném čtenı́.
V tabulce 1 uvádı́m souhrnně počty metadatových tagů, se kterými se práce zabývá. Makernote tagy jsou specifické tı́m, že jde o proprietárnı́ metadatové formáty výrobců zařı́zenı́,
které nejsou zdokumentovány. Některé z nich byly popsány pomocı́ reverznı́ho inženýrstvı́.
V tabulce jsou jako mapované uvedené takové tagy, kterým odpovı́dá vlastnost některého z existujı́cı́ch slovnı́ků. Pro zbylé jsou použity vlastnosti vytvořené ontologie. V poslednı́m sloupci
je počet tagů, které se vyskytujı́ alespoň v jednom ze souborů testovacı́ sady.
Typ metadat Známé Mapované Ve vzorku
Makernote
722
107
600
Ostatnı́
430
207
276
Tabulka 1: Tabulka s počtem tagů, které Metadata Extractor zná, které jsou v řešenı́ mapovány
na existujı́cı́ RDF vlastnosti, resp. které se vyskytovaly v testovacı́m vzorku.
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Monitoring volých částic v primáním okruhu JE
Sven Künkel1

1 Obecný princip 3D lokalizace
Primární okruh JE je tvořen reaktorovou nádobou a soustavou potrubí, v níž cirkuluje
voda. Při provozu se v něm může uvolnit těleso (např. matka apod.), které může svojí
přítomností ohrozit bezpečnost elektrárny. Přirozeným požadavkem je při provozu
monitorovat eventuální výskyt těchto volných těles.
Jedním z řešení je použití soustavy akcelerometrů upevněných na vnějším plášti
reaktorové nádoby a potrubí. Využívá se pak toho, že těleso unášené proudem cirkulujícího
média při svém pohybu naráží do vnitřních stěn a budí akustické vlny šířící se z místa nárazu
dále po povrchu potrubní soustavy. Povrch soustavy je spojitý, tudíž lze každou takovou
rázovou vlnu detekovat na každém snímači. Protože se ale různí vzdálenost místa vzniku rázu
k jednotlivým snímačům, bude vlna detekována na každém snímači v obecně různém čase.
Jednoduché algoritmy lokalizace volných částí se zaměřují pouze na jednoduché
objekty a úloha lokalizace je řešena ve 2D. Pro precizní řešení lokalizace volných částí je
nutné řešit tuto úlohu ve 3D, což umožňuje její řešení i v případě geometricky složitých těles.
Každý bod soustavy má svoji specifickou kombinaci vzdáleností k jednotlivým čidlům a tedy
i specifickou kombinaci časů (časových zpoždění), v nichž čidla detekují vlnu šířící se
z daného místa.
Ze znalosti STL modelu analyzovaného objektu je možné napočítat příchody
akustických vln ke každému snímači ze všech bodů objektu zahrnutých do jeho modelu.
Stačí znát rychlost šíření akustické vlny (tabulková hodnota) a vzdálenost ke všem čidlům.
Pro výpočet nejkratší vzdálenosti na povrchu obecného 3D tělesa existuje mnoho algoritmů,
ale ne všechny jsou pro popisovanou metodu vhodné.

2 Srovnání algoritmů pro výpočet nejkratší vzdálenosti na 3D tělese
Prvním testovaným algoritmem byl Dijkstrův algoritmus. Poznamenejme, že model
reaktoru byl reprezentován trojúhelníkovou sítí, na kterou lze pohlížet jako na graf, jehož
hrany jsou ohodnocené svojí délkou. Dijkstrův algoritmus je výpočetně nenáročný, ovšem
nevede k dostatečně přesným výsledkům. Nalezená nejkratší cesta totiž vždy vede po hranách
(viz obr. 1, zelená čára) a její přenosti je velkou mírou omezena jemností modelu daného
objektu.
Jako druhý byl použit algoritmus popsaný autory Chen a Han (1981). Tento algoritmus
nalezne skutečnou nejkratší cestu na obecném trojúhelníkovém povrchu (viz obr. 1, červená
čára).
Cenou za přesný výsledek Chenova-Hanova algoritmu je značná výpočetní náročnost.
Tento aspekt však není příliš omezující vzhledem k tomu, že výpočet vzdáleností je proveden
jednorázově (offline) a samotná 3D lokalizace následně používá pouze výsledek v podobě
vektoru napočítaných vzdáleností.
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Obrázek 1: Nejkratší cesta. Dijkstrův algoritmus (zelená čára) a ChenůvHanův algoritmus (červená čára).

Výsledky
Správná funkčnost algoritmu je testována pro nejrůznější případy simulovaného rázu
(časové okamžiky jsou spočítány buďto teoreticky nebo převzaty z výsledků některého
z algoritmů popsaných výše) i na reálných vibračních datech dodaných firmou Areva.
Následující obrázek znázorňuje výsledek, který byl získán na základě analýzy dat
změřených při experimentálním měření na skutečné tlakové nádobě. Tři zelené tečky
znázorňují polohu čidel, fialovou tečkou je označeno skutečné místo rázu a modrou barvou je
označeno maximum výsledné kriteriální funkce vyjadřující očekávané místo rázu.

Obrázek 2: Výsledek 3D lokalizace nad reálnými daty.
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The Influence of Thresholding Strategy on Multi-label Topic
Identification
Jan Lehečka1

1 Introduction
The task of multi-label topic identification is to associate each text document in a corpus
with one or more relevant label describing the topic (or class, category etc.) of the document.
The task is usually solved by a supervised document classifier trained from a set of manually
labeled documents. Given an input document, the trained classifier outputs a soft prediction,
i.e. a vector of scores, one score for each topic, denoting how likely it is the topic is present in
the document.
To specify the set of labels to be associated with a document, soft prediction has to be
converted to a binary vector (hard prediction), with true only for few most relevant topics and
false for others. The set of rules of how to convert a soft prediction into a hard prediction, is
called a thresholding strategy.

2 Thresholding strategy
A thresholding strategy describes the way how to select a set of relevant labels from a
set of K possible labels L = {lk }K
k=1 for an arbitrary document d given it’s soft prediction
. Our approaches are mainly based on learning thresholds from the soft predictions of the
training data set, which have been obtained by classifying the training data set after training the
classifier, because for this data, we also know the correct hard prediction (true labels).
We tried several approaches to label-wise thresholding, where for each label lk ∈ L , one
threshold tk is set based on division of obtained scores into two sets:
• Sktrue - set of lk -scores from all documents, where lk is the true label,
• Skothers - set of lk -scores from all documents with labels other then lk .
Then, for each tested document d and for each label lk , the thresholding strategy is to assign lk
to d if the the score of lk is higher then:

tmean1
k
tmean2
k

=

=

ttrue
= min(Sktrue ),
k

(1)

= max(Skothers ),
tothers
k

(2)

0.5[min(Sktrue )

+

max(Skothers )],

(3)

+

mean(Skothers )].

(4)

0.5[mean(Sktrue )

Another strategy we have tried is sample-wise thresholding, where the threshold td for
each document d is obtained from a linear regressor R trained from the soft predictions of the
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training data set. Target values for training the regressor were set in the middle of mean score of
document’s true labels and mean score belonging to an irrelevant labels (i.e. in the spirit of (4)
but in a sample-wise manner). After the regressor R is trained, it produces a suitable threshold
for each document given it’s soft prediction. We also tried sorting the scores for each document
before training the regressor, i.e. we didn’t care which label is relevant for the document d , but
we rather trained the regressor from differences between successive scores. We denote these
thresholds as tRsort
.
d

3 Results
In this paper, we are demonstrating the influence of described thresholding strategies on a
multi-label topic identification of Czech news articles in our large web-mined corpus described
in Švec at al. (2011). Our training data set consists of 205k documents (70M words total) with
vocabulary size 700k and 21k different labels. Because of the lack of training data assigned to
low-frequency labels, we used only labels assigned to at least 30 documents, which decreased
the number of labels to 1843. Our testing data consists of 44k documents.
As a baseline strategy, we used simple and widely used topN strategy, also known as
RCut (rank-based thresholding), which selects N most probable labels. We set N to the average
number of labels in the training data set, which was 3.
As a document classifier, we used SVC with linear kernel function and for a data representation, we used sublinear tf-idf vector space model. As a metric to measure multli-label
topic identification performance, we used sample-wise average precision P , recall R and it’s
harmonical mean F1 score.
Table 1: Multi-label topic identification performance with different thresholding strategies

strategy
top3 (baseline)

P
0.759

R
0.607

F1
0.655

ttrue
k
tothers
k
tmean1
k
tmean2
k

0.269
0.784
0.765
0.758

0.755
0.468
0.639
0.672

0.376
0.554
0.668
0.685

tR
d
tRsort
d

0.811
0.772

0.635
0.683

0.684
0.695

Obtained results are sumarized in Tab. 1, where can be seen, that we can improve (in
terms of F1 score) the performance of multli-label topic identification on our data by 4.58% relatively when using label-wise thresholding (tmean2
) and roughly the same when using samplek
R
wise thresholding (td ). An interesting result is that in the case of sample-wise thresholding, the
performance can be further improved just by sorting scores on the input of the trained regressor.
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Využitı́ grafických karet pro akceleraci parametrizace řeči
Josef Michálek1

1 Úvod
Postupem času se vyvı́jı́ stále nové metody zpracovánı́ řeči. Jejich zdokonalovánı́ probı́há
současně se zdokonalovánı́m technologie a je vhodné pro zpracovánı́ řeči použı́vat nejmodernějšı́ prostředky. Jednı́m z nejrychleji se vyvı́jejı́cı́ch dı́lů domácı́ch počı́tačů jsou grafické
karty, které jsou schopny paralelně vykonávat velké množstvı́ operacı́. Narozdı́l od procesoru
mohou na grafické kartě běžet najednou stovky vláken a přepı́nánı́ mezi nimi je téměř okamžité.
Výpočetnı́ výkon na jedno vlákno je velmi malý, ale celkový výkon všech vláken je několikanásobně
vyššı́. Vhodně navržený algoritmus je schopný tento výkon využı́t a zpracovat velké množstvı́
dat rychleji než procesor. V této práci se zabývám úpravou algoritmů parametrizace řeči pro
použitı́ na grafických kartách.

2 Parametrizace řeči
Parametrizace řeči je proces, kterým se pro každý úsek řečového signálu zı́ská vektor přı́znaků popisujı́cı́ tento úsek řeči. V práci se zabývám metodami MFCC (Mel-frequency
cepstral coefficients), PLP (Perceptual linear predictive analysis) a TRAPS (Temporal patterns).
Tyto metody majı́ několik společných kroků:
• Rozdělenı́ vstupnı́ho signálu na segmenty pevné délky
• Fourierova transformace
• Filtrace bankou filtrů
Pole vzorků zvukového signálu

Pole mikrosegmentů
Prázdné mı́sto
kvůli zarovnánı́
paměti

Obrázek 1: Znázorněnı́ segmentace
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Poté každá metoda se segmenty pracuje rozdı́lně, ale důležitá je jedna společná vlastnost:
segmenty se zpracovávajı́ nezávisle na sobě. To umožňuje algoritmus výpočtu paralelizovat
a proto jsou grafické karty pro tuto úlohu velmi vhodné.
Nejdřı́ve bylo třeba přesunout vstupnı́ data do vhodného uspořádánı́, viz obr. 1. Poté
byly jednotlivé kroky algoritmů analyzovány a vyladěny pro optimálnı́ dobu výpočtu. Výsledná
implementace byla nejdřı́ve vytvořena pro platformu CUDA a poté přepsána pro OpenCL.

3 Výsledky
Výsledkem práce je program pro operačnı́ systémy Windows i GNU/Linux dostupný na
adrese http://sourceforge.net/projects/accelfeatextr/. Program umožňuje
parametrizovat zvukové soubory pomocı́ výše uvedených metod na platformách CUDA, OpenCL
a také na procesoru. V tabulce 1 jsou časy zpracovánı́ 4 různých korpusů pro metodu MFCC.
Každý obsahuje soubory určité délky a vzorkovacı́ frekvence, celková délka každého korpusu
je 10 hodin. Porovnánı́ bylo provedeno s programy HTK a OpenSMILE, výsledky této práce
jsou ve sloupci nadepsaném Afet.
Z tabulky je vidět, že pro všechny přı́pady bylo dosaženo velkého urychlenı́. V nejlepšı́m přı́padě bylo celých 10 hodin dat zpracováno dokonce za 6,1 s, to odpovı́dá 0.00017
RTF (Real time factor). Také bylo ověřeno, že pro malé soubory může SSD disk zpracovánı́
několikanásobně urychlit. Zpracovánı́ dat je oproti HTK v nejlepšı́m přı́padě až 20krát rychlejšı́, porovnánı́ s OpenSMILE vycházı́ ještě lépe. Z důsledné analýzy programu bylo zjištěno
že pro metodu MFCC připadá z celkové doby zpracovánı́ pouze 6,8 % času na samotný algoritmus parametrizace, zbytek času jsou převážně vstupněvýstupnı́ operace. Dalšı́ zrychlenı́
algoritmů by se proto na výsledku už přı́liš neprojevilo. Pro dalšı́ 2 implementované metody
vycházı́ výsledky srovnatelně.
HDD → HDD

SSD → SSD

SSD → HDD

HDD → SSD

Vstup

HTK

oS

Afet

HTK

oS

Afet

HTK

oS

Afet

HTK

oS

Afet

Krátký 8 kHz
Dlouhý 8 kHz
Krátký 44 kHz
Dlouhý 44 kHz

143.2
109.3
364.6
272.2

347.3
282.9
998.2
875.7

37.5
6.1
172.3
46.8

109.2
88.6
273.8
252.6

346.4
281.9
1002.5
875.1

28.6
6.0
57.1
28.9

61.1
88.6
275.3
254.2

346.5
283.4
997.1
874.2

33.9
6.5
63.1
28.4

137.1
97.5
336.7
266.6

344.6
283.2
1001.0
873.9

29.7
6.1
109.1
37.9

Tabulka 1: Doba zpracovánı́ souborů metodou MFCC v sekundách
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Tento přı́spěvek byl podpořen grantovým projektem SGS-2013-032 (Inteligentnı́ metody
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Systém automatické kontroly odevzdávaných semestrálnı́ch pracı́
(SAKo)
Petr Neduchal1, Lukáš Bureš2

1 Úvod
Jak studentům i sobě usnadnit odevzdánı́ semestrálnı́ práce tak, aby nemuseli řešit způsob
odeslánı́? Nebylo by také hezké zprostředkovat jim automaticky alespoň orientačnı́ hodnocenı́
bez toho, aby museli čekat na opravu práce vyučujı́cı́m? A jak to všechno ideálně udělat v
jednom jediném kroku?
Přesně to jsou otázky, které jsme si s kolegou začali pokládat při výuce předmětů. Postupem času se objevila myšlenka vytvořenı́ systému pro automatickou kontrolu odevzdávaných
pracı́ (dnes pojmenovanou zkráceně SAKo). Impulzem k vytvořenı́ byla ještě dalšı́ otázka. Jsme
vůbec schopni takový systém vytvořit? Jak se ukázalo tak jsme.

2 O systému SAKo
SAKo je systém, který je zaměřen na semestrálnı́ práce naprogramované v jazyce Python.
Odevzdávanou úlohu je schopný jednak nahrát na server a navı́c je schopný spustit validaci,
která studentovi přidělı́ body a tı́m mu dá představu o tom, jestli se výsledky semestrálnı́ práce
shodujı́ s výsledky, které systém očekává.
Přı́stup, který jsme zvolili má i své nevýhody. Napřı́klad semestrálnı́ práce musı́ mı́t
jasně zadaný výstup a pokud by bylo cı́lem použı́t výhradně automatickou validaci bez následné
opravy vyučujı́cı́m, pak musı́ existovat přesná ground truth data, jejichž dosaženı́ by znamenalo
zisk plného počtu bodů.
Systém SAKo je založen na protokolu HTTP, tedy na stejném jako komunikace při
prohlı́ženı́ webových stránek na internetu. Celý systém je rozdělen na serverovou část a klienta, obě části budou popsány v následujı́cı́ch odstavcı́ch.

3 Serverová část
Server systému SAKo představuje spolupráci dvou skriptovacı́ch jazyků. Po navázánı́
spojenı́ se nejdřı́ve zavolá skript v jazyce PHP (viz Vrána (2010)), který se stará o bezpečnou
(viz Huseby (2006)) autentizaci odevzdávajı́cı́ho uživatele, kontrolu existence dané úlohy a
splněnı́ jejich parametrů. V dalšı́m kroku je zavolán python skript Bandit 1 , který sloužı́ ke kontrole bezpečnosti nahraných skriptů. Navı́c je ho možné nastavit v přehledném konfiguračnı́m
souboru.
Poté je řı́zenı́ předáno validátoru, který má každá úloha vytvořený na mı́ru. Tato část
1
studentka navazujı́cı́ho (bakalářského, doktorského) studijnı́ho programu Aplikované vědy a informatika,
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je implementována v programovacı́m jazyce Python. Úkolem této části je spustit kód nahraný
uživatelem a zhodnotit jeho výstup. S tı́m souvisı́ dalšı́ obtı́ž při zadávánı́ úlohy. Je totiž nutné,
aby soubory a obsažené funkce (resp. třı́dy a metody) měly přesně zadané neměnné názvy,
parametry a výstupy. Vzhledem k opravovánı́ úlohy je taková definice na druhou stranu spı́še
výhodou.
3.1 Definice validátoru
K definovánı́ validátoru sloužı́ v systému SAKo v současné době dva základnı́ soubory. Skript validator.py, který obstarává samotnou validaci a využı́vá služeb knihovny
SAKoTools - tedy knihovny starajı́cı́ se o načı́tánı́ uživatelských skriptů ve správném adresáři
atp. Druhým souborem je validator.json, ve kterém je uvedeny informace o validátoru a
úloze. V součassné době má soubor následujı́cı́ tvar:
{
"name": "Copy",
"desc": "Kopirovani souboru na server",
"open": "2015-03-01 00:00:00",
"deadline": "2015-12-02 00:00:00",
"bantime": "2"
}
Popořadě je zadáno jméno validátoru, jeho popis, datum a čas otevřenı́ a uzavřenı́ validace úlohy
a čas po který nenı́ možné opakovat odevzdánı́. Tı́m je vytvořen validátor a nynı́ je možné využı́t
klienta k odevzdánı́ úlohy.

4 Klientský skript
Klient systému SAKo se ve verzi 1.0. sestává z jedné třı́dy obstarávajı́cı́ práci se složkou
a z odevzdávacı́ funkce submit, jejı́ž volánı́ po připojenı́ klienta SAKo vypadá následovně:
SAKo.submit(’zarazeni’, ’adresar’, ’login’, ’heslo’, ’uloha’)
Parametry majı́ zleva následujı́cı́ význam. Zařazenı́ studenta do předmětu (např. zdo), cesta k
adresáři se soubory k odevzdánı́, přihlašovacı́ jméno, heslo a nakonec název úlohy, kterou chce
student odevzdat. Název úlohy musı́ být definovaný v zadánı́ úlohy.

5 Závěr
Systém je již v testovacı́m provozu nasazen. V současné době je připravovaná nová verze
serveru i klienta. Na straně klienta bude hlavnı́ novinkou možnost volat přı́mo skript SAKo.py
a ne jen metodu submit. Na straně serveru pak dojde k rozšı́řenı́ definice validátoru, který bude
napojen na systém upozorňujı́cı́ na odevzdané práce a dále je v plánu vytvořenı́ subsystému pro
automatický výpočet a vizualizaci výsledků a statistik ve webovém rozhranı́ systému.
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Čištěnı́ zpravodajských webových stránek
Jaromı́r Novotný1

1 Úvod
Nejvı́ce použı́vaná možnost publikovánı́ informacı́ jsou webové stránky, kde je obsaženo
ohromné množstvı́ snadno dostupného gramaticky správného textu. Hlavnı́ důvod, proč čistit
zpravodajské webové stránky, je vytvořit jazykové modely. Samozřejmě aby se jazykové modely nemuseli vytvářet manuálně, je vhodné tento proces zautomatizovat. Tedy zde bude uvedena jedna možnost (algoritmus) pro automatické čištěnı́. Dále také dvě možnosti ohodnocenı́
výsledků tohoto algoritmu.

2 Automatický čistı́cı́ algoritmus
Algoritmus je psán v Pythonu. Hlavnı́ inspirace je z článku (Marek , 2008, Victor: the
Web-Page Cleaning Tool). Vstupem algoritmu jsou html (webové) stránky. Algoritmus provádı́
následujı́cı́ kroky: přı́prava webových stránek ke zpracovánı́ (zahrnuje i načtenı́ stránek), trénovánı́
(pouze v přı́padě, že nenı́ natrénován nebo že se chce vyzkoušet jiná trénovacı́ sada dat),
přiřazovánı́ (čištěnı́) a ohodnocenı́ výsledků. Důležitá část algoritmu obsahuje algoritmus podmı́něného
náhodného pole (CRF - Conditional Random field). Byl použit již existujı́cı́ algoritmus (Okazaki
, 2013, CRFsuite) CRF (psaný v c++) a knihovna do Pythonu (Korobov , 2014, Python-crfsuite)
dovolujı́cı́ použı́vat algoritmus (Okazaki , 2013, CRFsuite).
2.1 Přı́prava webové (html) stránky ke zpracovánı́
K načtenı́ stránek je využı́vána knihovna do Pythonu (Richard , 2013, Beautiful Soup).
Po načtenı́ stránek algoritmus vybere části (opět využitı́ BeautifulSoup), které jsou ohraničeny
tagy (včetně): < h1 >< \h1 >, < li >< \li >, < p >< \p >. Inspirace k tomuto postupu pocházı́ z (Mingsheng , 2012, An Approach for Text Extraction From Web News Page).
Dále se jednoduchým parserem odstranı́ tagy v datech a tedy zůstane čistý text. Předpokládá
se, že mezi začı́najı́cı́m a konečným tagem je odstavec a tedy jsou data ve formě odstavců
textu (samozřejmě některé odstavce jsou např. odkazy nebo reklamy a proto je důležité provést
čištěnı́). Takto připravená data jsou vstupem bud’ trénovánı́ nebo přiřazovánı́ (čištěnı́).
2.2 Trénovánı́
V přı́padě trénovánı́, se použijı́ připravená data. Trénovánı́ probı́há manuálně a to tak, že
program vypı́še odstavec ze vstupnı́ stránky na monitor a uživatel se rozhodne zda mu přiřadı́
HEADER, TEXT a nebo OTHER. Po dokončenı́ přiřazenı́ všech odstavců ze vstupu (ze všech
stránek ve složce Vstup) je spuštěno trénovánı́ CRF.
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2.3 Přiřazovánı́ (čištěnı́)
Opět vstupem jsou připravená data (ovšem testovacı́ nikoli trénovacı́ jako v přı́padě
použitı́ trénovánı́). Zde je každému odstavci přiřazena (dı́ky CRF) hodnota HEADER, TEXT
nebo OTHER. Odstavce dané stránky s označenı́m HEADER a TEXT (tedy vyčištěná data) se
následně zapı́šı́ do souboru se stejným názvem jako má daná vstupnı́ webová stránka.
2.4 Ohodnocenı́ výsledků
Pro tento účel byla vybrána Levenshteinova vzdálenost, což je nejčastěji použı́vaná mı́ra
pro porovnánı́ dvou řetězců. Dále jsou počı́tány hodnoty Přesnost, Úplnost a F-skóre. Aby vůbec
výsledky zı́skané z čistı́cı́ho algoritmu mohli být ohodnoceny je potřeba mı́t manuálně vyčištěné
texty z webových stránek, které chceme ohodnotit.

3 Výsledky
Vstupnı́ data zı́skány ze čtyř zdrojů: denik.cz (DEN), lidovky.cz (LID), ihned.cz (IHN)
a idnes.cz (IDS). Z každého zdroje je vytvořena sada jak trénovacı́ch tak testovacı́ch dat. K
testovacı́m datům je vytvořena také sada dat (manuálně vyčištěných) potřebná k ohodnocenı́.
Natrénovánı́ a testovánı́ je provedeno jak pro každý zdroj zvlášt’ tak pro všechny dohromady.
Výsledky porovnány v Tabulce 1, kde L. vz. značı́ Levenshteinovu vzdálenost, P je přesnost, R
je úplnost a F je f-skóre. Výsledné hodnoty představujı́ průměr přes všechna data.

L. vz.
P
R
F

DEN
LID
IHN
748.3 1023.45 616.5
0.918 0.789 0.837
0.734 0.820 0.621
0.874 0.795 0.782

IDS
All
921.9 668.293
0.828
0.853
0.694
0.751
0.797
0.830

Tabulka 1: Tabulka ohodnocenı́ automatického čistı́cı́ho algoritmu pro dané vstupy

4 Závěr
Tento čistı́cı́ algoritmus je stále ve fázi vývoje, ale z výsledků v Tabulce 1 je vidět, že
tento algoritmus by podle mého názoru mohl po dalšı́m vyladěnı́ být vcelku užitečný. Dalšı́m
cı́lem do budoucna je tento algoritmus porovnat s jinými a tı́m lépe zı́skat přehled o jeho kvalitě.
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Hodnocení autorů obsažených v kolekci Web of Science
Michal Nykl1

1 Hodnocení autorů vědeckých publikací
Pořadí autorů vědeckých publikací, které je vytvořeno dle jejich hodnot vědecké
kvality, může být použito při vyhledávání nebo porovnávání expertů v určené oblasti, při
výběrových řízeních, udílení odměn nebo ocenění apod. Dále zmíníme, jaké metody pro
hodnocení autorů jsme použili v článku (Nykl et al., 2015). Hlavním algoritmem, který pro
hodnocení autorů používáme, je iterační algoritmus PageRank (Brin a Page, 1998), který
využívá významnosti citujících vrcholů v citačním grafu (web-stránky, publikace, autoři
apod.) pro určení významnosti vrcholů citovaných. Jak zmiňuje Ding (2011), díky svým
vlastnostem může být PageRank použit jako dobrý ukazatel prestiže autorů – prestižní autor je
citován hodně citovanými autory. Často používaný počet citací ona označuje jako dobrý
ukazatel popularity – populární autor je hodně citován normálními autory. Ideu odlišení
popularity a prestiže znázorňuje obrázek 1, na kterém autora A můžeme označit za prestižního
a autora C za populárního. Autor A je také významnější než autor B.

Obrázek 1: Rozdíl mezi popularitou (počet citací) a prestiží (PageRank).

2 Použitá datová kolekce a referenční seznamy oceněných autorů
Pro testování našich metod jsme použili zakoupenou bibliografickou kolekci Web of
Science. Ta obsahuje všechny časopisecké články z let 1996-2005, které byly v Journal
Citation Reports 2009 obsažené v kategoriích počítačových věd. Abychom porovnali kvalitu
našich metod, vytvořili jsme referenční seznamy významných autorů a vypočtená pořadí
autorů porovnávali na základě průměrné pozice, kterou tito autoři obsadili. Vypočtená pořadí
obsahující autory z celé oblasti počítačových věd (tzv. globální hodnocení) jsme porovnali na
základě osob Association for Computing Machinery (ACM) Fellows. Pořadí obsahující pouze
autory ze zvolených oblastí Umělá inteligence a Hardware jsme porovnali na základě držitelů
ocenění, která udílejí ACM Special Interest Groups v odpovídajících oblastech.
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3 Naše metody pro hodnocení autorů
Naše metody pro hodnocení autorů shrnuje obrázek 2, na kterém obdélníky zastupují
postupy či algoritmy hodnocení a šipky vyjadřují, jakým způsobem jsou vypočtené hodnoty
využity při hodnocení autorů.

Obrázek 2: Naše metody pro hodnocení autorů obsažených ve Web of Science.

4 Shrnutí poznatků
Nejlepší naší metodou byla metoda (5a7p1j), která využívá PageRank časopisů jako
personalizaci (statická část) PageRanku v citačním grafu publikací a hodnoty publikací
následně rozděluje jejich autorům. Tato metoda byla nejlepší jak pro globální hodnocení, tak
pro hodnocení v kategoriích, proto můžeme konstatovat, že nedošlo k přetrénování metod.
Hodnocení autorů na základě prestiže (PageRank) bylo lepší, než jejich hodnocení na základě
popularity (počet citací), vyspělosti (h-index) nebo produktivity (počet publikací). Také bylo
lepší vyhodnocovat citační graf publikací než graf autorů a hodnoty publikací rozdělovat
autorům uniformně (každý autor získá z publikace stejnou hodnotu) než jiným způsobem.
Personalizace publikací dle hodnot časopisů byla také lepší než jiné použité personalizace.
Výzkum, který jsme zde shrnuli, navazuje na článek (Nykl et al., 2014) a jeho výsledky
budou publikovány v (Nykl et al., 2015). Oba články byly podpořeny grantem ZČU
SGS-2013-029 „Pokročilé výpočetní a informační systémy“.

Literatura
Brin, S., and Page, L. (1998). The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine.
Computer Networks and ISDN Systems, Vol. 30. pp 107–117.
Ding, Y. (2011). Applying weighted PageRank to author citation networks. Journal of the
American Society for Information Science and Technology, Vol. 62. pp 236–245.
Nykl, M., Ježek, K., Fiala, D., and Dostal, M. (2014). PageRank variants in the evaluation of
citation networks. Journal of Informetrics, Vol. 8. doi:10.1016/j.joi.2014.06.005
Nykl, M., Campr, M., and Ježek, K. (2015). Authors ranking based on personalized
PageRank. Journal of Informetrics. Článek je ve schvalovacím řízení.
100

Zpracovánı́ obrazu a klasifikace s využitı́m neuronové sı́tě pro
Android aplikaci rozpoznávajı́cı́ plodnice vysokých hub
Lukáš Picek1

1 Úvod
Houbařenı́ je v zemı́ch střednı́ a východnı́ Evropy jedna z nejrozšı́řenejšı́ch lesnı́ch aktivit. Dle údajů českého statistického úřadu každý rok vyrazı́ na houby minimálně 70% populace.
Nicméně průměrný houbař s jistotou rozpozná kolem 20 druhů hub, což je mizivá část z celkového množstvı́ 2700 velkých hub. Tento článek popisuje návrh a část řešenı́ aplikace, která
se zabývá rozpoznávánı́m hub na základě fotografie zı́skané fotoaparátem v mobilnı́m telefonu
a s tı́m spojenou asistencı́ houbaři při sběru konkrétnı́ch druhů plodnic.

2 Definice problému a navrhnuté řešenı́
Jelikož rozpoznávánı́ jednotlivých druhů hub je při existenci velkého množstvı́ třı́d a
zároveň špatné rozlišitelnosti u některých druhů téměř nemožné i pro zkušeného mykologa,
je hlavnı́m cı́lem vytvořené aplikace co nejvı́ce přiblı́žit jednotlivé druhy hub uživateli a pomoci mu s jejich rozpoznánı́m. Zároveň je potřeba informace poskytnuté aplikacı́ vnı́mat jako
užitečnou pomůcku, nikoliv jako bezchybný zdroj informacı́.
2.1 Elementárnı́ popis plodnice dle přı́znaků
Při analýze problému bylo nejprve potřeba vyčlenit nejrelevanntnějšı́ přı́znaky pro klasifikaci hub. Mezi ty se řadı́ zejména barva, tvar kloubouku/třeně a druh výtrusného rouška,
kde nám rouška udává, jestli se jedná o plodnici s lupeny, nebo rourky. Je zřejmé, že poslednı́
zmı́něný přı́znak nám rozdělı́ klasifikačnı́ prostor na dvě části a tı́m zvětšı́ pravděpodobnost
správné klasifikace. Dalšı́ podstatnou informacı́ bylo zjištěnı́, že okolnı́ prostředı́ nehraje při
klasifikaci žádnou roli, spı́še naopak.
2.2 Klasifikace
S přihlédnutı́m, k stále se zlepšujı́cı́m výsledkům při klasifikaci různých variacı́ obrazových dat za pomocı́ neuronových sı́tı́ souvisejı́cı́ s roustoucı́mi výkony osobnı́ch počı́tačů a
mobilnı́ch telefonů, jsem se rozhodl využı́t právě této metody klasifikace.
2.3 Zpracovánı́ dat pro neuronovou sı́t’
Dle prvotnı́ho výběru informativnı́ch přı́znaků a pozorovánı́ v průběhu experimentovánı́
s neuronovou sı́tı́, byla zjištěna velká chybovost klasifikace, zapřı́čeněná podobným typem pozadı́ u různých druhů hub. Z tohoto důvodu je zapotřebı́ při trénovánı́ i klasifikaci neznámého
snı́mku, vysegmentovat pouze tu část snı́mku, kde se nacházı́ plodnice. Na základě nedostatku
1
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trénovacı́ch dat, bylo potřeba spolu se segmentacı́ vytvořit ke každému snı́mku 3-4 syntetické
obrázky, u kterých došlo k náhodného otočenı́ v rámci malého úhlu a zároveň k drobnému
posunutı́ vysegmentované houby.
2.4 Použitı́ mobilnı́ aplikace
Základem každé mobilnı́ aplikace by mělo být přehledné uživatelské rozhranı́ s co nejjednoduššı́m postupem pro použitı́, proto jsem se při jejı́m návrhu snažil o automatizaci veškerých
kroků. Jediné co je od uživatele zapotřebı́, je zı́skánı́ co nejlepšı́ho snı́mku houby pomocı́ fotoaparátu ve svém mobilnı́m telefonu. Následně je uživatel informován o druhu plodnice s největšı́
shodou, spolu s dalšı́mi méně pravděpodobnými možnostmi, ve formě grafu. Po rozkliknutı́
jednotlivých možnostı́ se uživatel může na základě porovnánı́ s referenčnı́m obrázkem a jeho
popisu ujistit, jestli rozhodnutı́ klasifikátoru bylo správné.

Obrázek 1: Grafický návrh funkce mobilnı́ aplikace

3 Závěr
Hlavnı́m cı́lem této práce bylo navrhnout funkčnı́ řešenı́ pro mobilnı́ aplikaci použitelnou
k rozpoznávánı́ hub. Součástı́ návrhu byla studie informativnı́ch přı́znaků hub, analýza možných
klasifikačnı́ch metod a zı́skánı́/zpracovánı́ trénovacı́ch dat. V dalšı́ části jsem se již zaobı́ral
řešenı́m jednotlivých úloh. Nejprve jsem v programovacı́m jazyku Python napsal univerzálnı́
script, který upravuje a vytvářı́ syntetická trénovacı́ data pro neuronovou sı́t. Na takto vytvořených datech jsem poté provedl jejı́ natrénovánı́ a analýzu úspěšnosti pro připravená data.
Největšı́ úspěšnost při klasifikaci měla sı́t’, která vycházela z vysegmentovaných hub s černým
pozadı́m. Konkrétně byly zı́skány poměrně přijatelné výsledky (85% úspěšnost rozpoznánı́ na
7 třı́dách obsahujı́cı́ch vždy po 100 snı́mcı́ch), které by se změnou architektury neuronové sı́tě
a zkvalitněnı́m/zvětšenı́m trénovacı́ch množin mělo dle odhadu zlepšit o přibližně 10%.
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BlackBox – zařízení pro optické měření vlnitosti laku
Ivan Pirner 1

1 Úvod
V minulém ročníku konference jsem prezentoval systém pro optické měření vlnitosti
laku ve fázi vývoje, kdy byla provedena studie proveditelnosti a analyzovány vstupní
podmínky implementaci konečného řešení. V tomto článku se budeme zabývat implementací
programu včetně grafického rozhraní a použitým hardwarem.

2 Definice problému
Potřebujeme vyvinout systém pro optické vyhodnocení lokální vlnitosti v laku
dýhových pohledových lišt do interiérů osobních automobilů. Požadujeme, aby řešení bylo
replikovatelné, čili abychom kdykoli mohli sestavit další měřící jednotku se stejnou
funkčností jako prototyp. Tato měření musí být co nejpřesnější s co nejmenší odchylkou při
opakování. Dále specifikujeme požadavky na minimální velikost měřené plochy (Obr. 1) tak,
abychom systém mohli v budoucnu použít i pro jiné typy lakovaných dílů.
Použité programové prostředky by měly být ideálně freeware, tak aby nezvyšovaly
cenu zvoleného řešení. Ta by měla být samozřejmě co nejnižší při zachování kvality funkce.

3 Metody
Stejně jako v návrhové studii jsme použili zobrazovací panel a kameru. Tentokrát však
průmyslový zobrazovací panel Philips o úhlopříčce 46“ a 5Mpix průmyslovou kameru IDS
Imaging. Použitý panel má vysoký statický kontrast a dovolí nám tak snímat lak i u povrchů,
které jsou světlé. Průmyslová kamera s pevným objektivem nám pak umožní nastavit všechny
parametry snímání jako je rychlost závěrky, analogové zesílení, časování pixelů a další. Tyto
periferie jsou připojeny k běžnému výkonnému PC s OS Windows. Činná část je pak ukryta v
hliníkovém boxu, který je uzavíratelný, a nepropouští tak dovnitř žádné okolní světlo. Vnitřek
boxu je pro zamezení nežádoucích odrazů vylepen sametovou tapetou. Držák je tvarován tak,
aby každé založení lišty bylo provedeno vždy stejně.
Základní princip výpočtu vlnitosti zůstal zachován. Kvůli požadavkům zákazníka jsme
však implementovali kromě horizontálního i vertikální měření, neboť určité typy dřevin
mohou mít léta uspořádaná v kolmém směru. Nově přibylo snímání struktury dřeva pod
lakem. Při tomto snímání je třeba lištu co nejvíce osvítit, ale zároveň zamezit odlesku na laku.
Toho docílíme tím, že lištu postupně osvěcujeme tmavými pruhy na světlém pozadí a
výsledný obraz skládáme jen z těch míst, kde se zrcadlí tmavý pruh. Získáme tím ambientní
(okolní, rozptýlené) osvětlení, kdy se lak neleskne. Jako způsob vizualizace tvaru
jednotlivých měřených segmentů se osvědčila tzv. „zebra“ s černými a šedými pruhy. Nově
tedy v obou směrech. V GUI zobrazujeme kromě celkových hodnot i dílčí hodnoty
student doktorského studijního programu Aplikované vědy a informatika, obor Kybernetika e-mail:
pirner@ntis.zcu.cz
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jednotlivých segmentů. Jako poslední zobrazovací modalita pak slouží tzv. mapa vlnitosti,
kdy jednotlivé hodnoty vlnitosti jsou v obraze interpolovány a pomocí pseudobarevného
zobrazení s nastavitelným rozsahem je tak ihned patrné, kde se nalézají extrémy ve vlnitosti a
případně trendy. Všechny tyto modality jsou zobrazené na Obr. 1. Pro softwarovou
implementaci jsme použili knihovny OpenCV, Qt v jazyce C++ a pro zobrazení grafů
QCustomPlot. Pro snazší distribuci vytváříme instalační balíčky .msi pomocí programu
Advanced Installer.

Obrázek. 1: Hlavní obrazovka GUI a zobrazovací modality

4 Výsledky
Výsledky jednotlivých měření se zobrazují jak číselně, tak vizuálně. Je třeba však
souhrnně srovnávat více měření. Pro tento účel slouží záložka Report v GUI. Operátor zvolí,
zda je měření v pořádku a přiřadí mu status OK, NOK nebo FAIL. Systém automaticky
vyhodnotí, zda je v mezích střední a maximální vlnitost. Tato tři kritéria se pak zobrazí
barevně v přehledné tabulce.

5 Závěr
Realizovali jsme navržený systém pro optické vyhodnocení vlnitosti lakovaných dílů.
Zvolený hardware a software odpovídá požadavkům na opakovatelnost měření a
replikovatelnost zařízení, které se tak může vyrobit ve více kopiích a produkovat data, která
lze navzájem porovnávat.
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Modelling and experimental validation of signalling pathways with
relevance to homologous mammalian systems
Tereza Puchrova1, Daniel Georgiev2
Budding yeast Saccharomyces cervisiae exists in either haploid or diploid states that
possess one or two copies of each chromosome, respectively. Haploid cells are of two mating
types MATa or MATα. Two haploid cells can mate, fuse, and form a single diploid cell of
MATa/α type. Haploids use special proteins, called pheromones, for communication in order
to mate efficiently. Each haploid type produces a mating type-specific pheromone and is also
able to sense the pheromone of the opposite mating type. The type of receptor that recognizes
the pheromone in yeast belongs to a well-described family of so called GPCRs (G proteincoupled receptors). GPCRs are present in mammalian cells enabling the sense of smell, the
immune system response, etc. In this work, we present a mechanism for tuning the receptor
sensitivity. The receptor activity is regulated in a feedback mechanism by the Sst2 protein.
It has been shown that mutants lacking Sst2 exhibit hypersensitivity to pheromone, see Yi et
al. (2003). We introduced a simple mathematical model of the corresponding mechanism in
the yeast pheromone pathway and we show that it is possible to dynamically tune the sensor
sensitivity by varying the feedback strength corresponding to Sst2 protein expression levels.

Figure 1: Simulation results show that the maximum receptor activation increases with decreasing levels of Sst2 and leads to ”hepersensitive” receptor responses at the low levels. In
contrary, increasing the Sst2 levels will decrease the receptor sensitivity and increase the level
of pheromone (α factor) necessary for the receptor activation.
1
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Simulace procesů neceločı́selného řádu založená na disktretizaci
přesné skokové odezvy
Jan Reitinger1

1 Úvod
V poslednı́ch letech se ve vědeckých pracı́ch čı́m dál vı́ce využı́vá takzvaného neceločı́selného počtu (anglicky Fractional Calculus – FC). FC je matematické odvětvı́, které vzniklo
z tradičnı́ teorie o výpočtu integrálů a derivacı́ pro celočı́selné řády. Vznik tohoto počtu je datován již do roku 1695. Postupem času vznikala teorie, která vedla k systémům neceločı́selného
řádu (Fractional Order – FO).
Tyto systémy jsou mnohem vı́ce flexibilnı́ při popisovánı́ reálných procesů. Přitom však
stále patřı́ mezi lineárnı́ systémy. S velkou oblibou se FO využı́vajı́ napřı́klad při matematickém
popisu teplotnı́ch nebo chemických dějů, které svou povahou spı́še odpovı́dajı́ tomuto popisu
než tradičnı́mu celočı́selnému. Ačkoliv jsou teoretické podklady známé již dlouho, využı́vajı́
se počı́tačové simulace FO až v poslednı́ch několika letech. Je to pochopitelně způsobeno
výpočetnı́mi nároky. Simulace v reálném čase jsou stále ještě velkou výzvou. Často se FO
systémy aproximujı́ celočı́selnými filtry vysokého řádu (viz Charef et al. (1992)). Tyto aproximace však nemohou být nikdy přesné, jelikož pro přesnou aproximaci je potřeba filtr nekonečného řádu. Přı́klady podobných aproximacı́ filtry lze nalézt napřı́klad v Oustaloup et al.
(1996) nebo Monje C. A. (2010).

2 Simulace systémů s vı́ce póly neceločı́selného řádu
Předpokládejme systém s přenosem
P (s) =

K
p
Q

(τi s +

,

(1)

1)ni

i=1

kde p je libovolné přirozené čı́slo a K, τi jsou reálná čı́sla pro i = 1, 2, . . . , p. Na rozdı́l od celočı́selných systémů, kde ∀ni ∈ Z platı́ pro FO systémy, že ∀ni ∈ R. Dı́ky tomu je napřı́klad možné
dosáhnout v amplitudové frekvenčnı́ charakteristice jiného sklonu, než jsou obligátnı́ násobky
20 dB/dec. Pro budoucı́ účely připomeňme, že výstup lineárnı́ho systému y(t) je definován jako
konvoluce vstupnı́ho signálu u(t) a impulsnı́ funkce h(t)
Z∞
y(t) = h(τ )u(t − τ )dτ.
(2)
0

Cı́lem práce tedy bude určit impulsnı́ charakteristiku systému (1), která bude diskretizována
pro danou vzorkovacı́ periodu T . Kvůli zachovánı́ statického zesı́lenı́ je vhodné diskretizovat
přechodovou charakteristiku, kterou lze spočı́st jako
Zt
Zt
gMFP (t) = hMFP (τ )dτ = K ((h1 (τ ) ∗ h2 (τ )) ∗ · · · ∗ hp (τ )) dτ,
(3)
0
1

0
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Obrázek 1: Porovnánı́ přechodových charakteristik FO systémů s celočı́selnými.
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Obrázek 2: Porovnánı́ diskrétnı́ simulace procesu s filtrem, kterým byl proces aproximován, a
reálným procesem.
kde hMFP je impulsnı́ charakteristika přenosu (1), ∗ značı́ konvoluci a
hi (t) =

tm−1 −t/τ
e
τ m Γ(m)

(4)

jsou obměnou vztahů pro impulsnı́ charakteristiky systémů celočı́selného řádu zı́skané Laplaceovou transformacı́. Gamma funkce Γ(m) je zobecněnı́m faktoriálu pro reálná čı́sla.
Po zı́skánı́ hodnot přechodové charakteristiky pro danou vzorkovacı́ periodu T lze spočı́st
výslednou diskrétnı́ impulsnı́ charakteristiku
hdMFP (kT ) = gMFP (kT )|k=0 = gMFP (kT ) − gMFP ((k − 1)T ) |k>0 .

(5)

Tento postup byl implementován v prostředı́ Matlab/Simulink. Výsledky simulovaných FO
systémů jsou porovnány s celočı́selnými systémy a aproximacemi FO filtry vysokého řádu na
obrázcı́ch 1 a 2.

3 Závěr
V této práci byl vytvořen skript, který offline vypočte impulsnı́ charakteristiku podle
zadaných parametrů systému. Dále tuto charakteristiku diskretizuje s požadovanou periodou a
nakonec ji využije k online simulaci FO systému pomocı́ konvoluce se vstupem systému.
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Porovnánı́ automaticky inicializovaných segmentačnı́ch metod
Tomáš Ryba1

1 Úvod
Segmentace obrazu je jednı́m z fundamentálnı́ch problémů, který je zapotřebı́ vyřešit
téměř v každém systému počı́tačového viděnı́. Z hlediska množstvı́ zásahů uživatele je možné
segmentačnı́ metody rozdělit na interaktivnı́ (semiautomatické) a automatické. Uživatelem zanesená informace je velmi často jediným vodı́tkem pro správné vyřešenı́ úlohy, bohužel ne vždy
je nasazenı́ interaktivnı́ch metod možné.
Cı́lem této práce je srovnánı́ několika segmentačnı́ch metod, ve kterých byla role uživatele
nahrazena automatickou procedurou. Přesnost zı́skaných výsledků je ověřena pomocı́ benchmarku
obsahujı́cı́ho manuálnı́ segmentace.

2 Automatická inicializace
Rolı́ uživatele při inicializaci algoritmu bývá nejčastěji označenı́ zájmových částı́ obrazu,
tzn. označenı́ jednotlivých objektů v obraze. Cı́lem prezentované práce je otestovat navrženou
metodu, která by v této úloze dokázala uživatele zastoupit.
Tato metoda je založena na principu narůstánı́ oblastı́, přičemž potřebný počátečnı́ bod
je vybrán automaticky. K tomuto bodu jsou postupně přidávány okolnı́ body, jejichž vzdálenost
od počátečnı́ho bodu nenı́ většı́ než předem stanovený práh. Vznikne tak oblast, jež nazýváme
oblast vlivu počátečnı́ho bodu.
Důležitým krokem je inteligentnı́ vybı́ránı́ dalšı́ch počátečnı́ch bodů způsobem, který
bude potlačovat umist’ovánı́ bodů do stejných oblastı́ či do oblastı́ s vysokým gradientem obrazu. Z tohoto důvodu je počı́tána akumulativnı́ energie, která penalizuje oblasti vlivu již definovaných počátečnı́ch bodů.
Obrázek 1 zobrazuje proces postupného definovánı́ počátečnı́ch bodů a jim přı́slušných
oblastı́ vlivu.

3 Srovnávané segmentačnı́ metody
Navrženým postupem byly inicializovány dvě interaktivnı́ segmentačnı́ metody - Random Walker (RW) viz Grady (2006) a Graph Cut (GC) viz Boykov (2001). Dále byly tyto
metody srovnány s dvěmi plně automatickými metodami - FH Cut (FHC) viz Felzenszwalb
(2004) a Normalized Cuts (NC) viz Shi (2000).

4 Vyhodnocenı́
Obecná segmentace obrazu je silně subjektivnı́ proces, což dokazuje Berkeleyho benchmark manuálnı́ch segmentacı́. Vzhledem k této skutečnosti bylo pro porovnánı́ segmentačnı́ch
1
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Obrázek 1: Ve vstupnı́m obrázku (a) byly postupně určovány počı́tečnı́ body a přı́slušné oblasti
vlivu (b)-(e). Obrázky (f)-(j) zobrazujı́ vývoj akumulativnı́ energie.
Tabulka 1: Mı́ra PRI výsledků segmentačnı́ch metod na 50 obrázcı́ch.
GC

RW

FHC

NC

stř. hodnota

0.733 0.709 0.662 0.718

rozptyl

0.127 0.141 0.249 0.144

metod použito mı́ry PRI (z angl. probabilistic rand index) viz Unnikrishnan (2007). Mı́ra PRI
nabývá hodnot od nuly (maximálně odlišné výsledky) do jedné (identické výsledky). Hlavnı́
výhodou této mı́ry je možnost srovnánı́ výsledku konkretnı́ metody s několika manuálnı́mi segmentacemi, dı́ky čemuž je potlačen subjektivnı́ vliv anotátorů.
Srovnávané metody byly testovány přibližně na 50 obrázcı́ch. Z výsledků zapsaných v tabulce 1 je zřejmá převaha interaktivnı́ch metod, které byly inicializovány navrženým postupem.
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Nástroj pro prezentaci významných výsledků z Fakulty
aplikovaných věd pro širokou veřejnost
Ondřej Severa1, Daniel Soutner2

1 Úvod
Vzhledem k demografickému vývoji našeho obyvatelstva jsme se dostali do obdobı́, kdy
rapidně klesajı́ počty studentů nejenom technických oborů. Proto je nutné zvýšit intenzitu aktivit, které technické vzdělánı́ přiblı́žı́ současným studentů střednı́ch škol a zároveň přispějı́ k propagaci i široké veřejnosti. V rámci přı́prav Dne otevřených dveřı́ na Fakultě aplikovaných věd
pro rok 2015 bylo rozhodnuto zhotovit exponát, který prováže jednotlivé obory na našı́ fakultě.
Tento abstrakt a následná přednáška popı́še postup vzniku a vývoj speciálnı́ho informačnı́ho
kiosku, který ma za úkol propagaci významných výsledků z jednotlivých pracovišt’ zábavnou
formou.

2 Informačnı́ kiosek – Bludiště
Klı́čovým bodem zadánı́ nového modelu bylo propojenı́ jednotlivých oborů vyučovaných
na fakultě. Model bludiště symbolizuje klikatou cestu, kterou musı́ naši studenti projı́t. V jednotlivých stanovištı́ch jsou jim prezentovány zajı́mavé výsledky, které byly na daném pracovišti
realizovány.

(a) Bludiště

(b) Pohled na webové rozhranı́

Obrázek 1: Informačnı́ kiosk - bludiště
1
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3 Konstrukce
Model je sestaven z hlinı́kových profilů, na zakázku bylo potřeba vyrobit pouze kloub,
na kterém se otáčı́ samotná deska. Spı́nánı́ jednotlivý bodů je realizováno pomocı́ indukčnı́ch
snı́mačů. Na obrázku 2 (a) je zobrazeno základnı́ schéma. Jednotlivé senzory jsou připojeny k
mikro počı́tači RaspberryPi, ten je propojen pomocı́ sı́t’ového kabelu s notebookem. Notebook
se využı́vá jako zobrazovacı́ jednotka, protože se ukázalo, že Raspberry nenı́ pro tuto funkci
dostatečně výkonné. Obrázek 2 (b) zobrazuje rozmı́stěnı́ senzorů na modelu.

Notebook

Monitor

Bludiste

Raspberry Pi

(a) Hlavnı́ komponenty

(b) Schéma rozmı́stěnı́ senzorů

Obrázek 2: Schéma modelu bludiště

3.1 Software
Informace o jednotlivých částech fakulty jsou prezentovány formou videa, přı́padně obrázků.
Pro vhodnou prezentaci bylo nutné vytvořit speciálnı́ webové stránky, které jsou propojeny
se senzory v bludišti. Na Raspberry Pi je nainstalován operačnı́ systém Raspbian Linux, nad
nı́m běžı́ řı́dicı́ systém REX, který je spoluvytvářen na katedře kybernetiky. Výsledné webové
stránky využı́vajı́ modernı́ webové technologie zahrnuté ve standardu HTML5. Komunikace
mezi řı́dicı́m systémem a webovou stránkou probı́há přes webové sockety.

4 Závěr
Tento abstrakt a následná prezentace majı́ za úkol ukázat současným studentům Fakulty aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni, jakým způsobem je možné přiblı́žit
výsledky výzkumu široké veřejnosti. Jako modelový přı́pad je vybrán informačnı́ kiosek, který
obsahuje hernı́ prvky.
Poděkovánı́
Tato práce byla podpořena z projektů SGS-2013-041 a PVBV – CZ.1.07/2.3.00/45.0007
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Metoda odhadu chyby výpočtu koncentrace glukózy
Jan Strnádek1

1 Úvod
Diabetes mellitus, česky úplavice cukrová, je velmi rozšı́řené nevyléčitelné autoimunitnı́
onemocněnı́, které postihuje 8.3 % IDF Diabetes Atlas (2013) světové populace. Původem
nemoci je bud’ nefunkčnost slinivky břišnı́, která produkuje málo inzulı́nu, nebo když je produkován a tělo na něj nereaguje. Při tomto onemocněnı́ je nutné přesné dávkovánı́ inzulı́nu,
aby se předešlo závažným komplikacı́m. Tato práce se zabývá diabetem prvnı́ho typu, kde
si pacient dávkuje inzulı́n podle samoměřenı́ krve a podle toho, co jedl nebo jak se cı́tı́. Při
velmi pokročilém rozvoji nemoci má inzulı́novou pumpu, která se řı́dı́ údaji z přı́stroje pro
kontinuálnı́ měřenı́ hladiny cukru z podkožı́. Je proto nutné nalézt vztah mezi naměřenými hodnotami z podkožı́ a skutečnou hladinou glukózy v krvi. Aby tento vztah byl naprosto přesný,
museli bychom modelovat celé tělo a to pro každého, což zatı́m nenı́ možné, a proto se snažı́me
nalézt pouze optimálnı́ odhad. Účelem této práce bylo implementovat několik metod, do již
existujı́cı́ho programu, pro predikci koncentrace glukózy v intersticiálnı́ tekutině podkožı́ a rekonstrukci koncentrace glukózy v krvi, dále se zabývá jejich efektivitou a chybovostı́.

2 Metoda odhadu chyby
Protože aproximujeme reálná data modelem, potřebujeme vědět, jak moc přesná tato
aproximace je. Odhady chyby můžeme zı́skat z aplikovaných matematických postupů u jednotlivých modelů nebo pomocı́ metriky. Metriku můžeme chápat jako rozdı́l mezi dvěma množinami
prvků - v našem přı́padě mezi naměřenými a vypočı́tanými koncentracemi glukózy. Budeme-li
na obě množiny aplikovat metriku, dostáváme tzv. metrický prostor, což je zobrazenı́ M ×M →
R. Přı́kladem metriky může být průměr, medián, nebo si můžeme navrhnout vlastnı́.
2.1 Model Steil-Rebrinové
Po nástupu zařı́zenı́ch umožňujı́cı́ neinvazivnı́ metodou měřit hladinu glukózy v intersticiálnı́ tekutině podkožı́ (dnes již normálně použı́vané CGM), bylo nutné nalézt vztah mezi
intersticiálnı́ tekutinou a krvı́. Jednı́m z prvnı́ch modelů byl v roce 2000 představen Steilem s
Rebrinovou Rebrin K. a Steil G. (2004), kde vyjjadřujı́ přı́růstek nebo úbytek koncentrace v
krvi pomocı́ derivace hladiny v intersticiálnı́ tekutině a parametrů τ a g. Protože po dosazenı́
dat zı́skáváme soustavu nelineárnı́ch rovnic, kterou výpočetně řešı́me pomocı́ nelineárnı́ metody optimalizace úlohy nejmenšı́ch čverců (NLS). Metoda chyby modelu, zde vycházı́ z metody nejmenšı́ch čtverců, kde zı́skáváme tzv. reziduum ||r(x)||2 , které nám řı́ká součet čverců
residuı́ mezi vypočı́tanými a naměřenými hodnotami.
1
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2.2 Optimalizace pářenı́m včelı́ královny
Optimalizace pářenı́m včelı́ královny (dále HBMO) je varianta genetického algoritmu,
který použı́vá princip pářenı́ královny s trubci ve včelı́m úlu. Metoda byla použita na již existujı́cı́ modelKoutny T. (2013) pro odhad koncentrace glukózy v krvi. Nutnou podmı́nkou pro
použitı́ tohoto algoritmu je existence tzv. fitness funkce (zde metrika, budeme mı́t i chybu modelu), která nám určuje zdatnost řešenı́.V této konkrétnı́ aplikaci HBMO trpı́“ (stejně jako
”
gradientnı́ metody) konvergencı́ k lokálnı́mu minimu, tomu lze předejı́t přidánı́m věku řešenı́.
2.3 Kalmanův filtr a auto regresivnı́ model
Je kombinace dvou algoritmů pro predikci hladiny glukózy v intersticiálnı́ tekutině (podkožı́), která je nedı́lnou součástı́ softwaru umělé slinivky. Bylo představeno několik metod, kde
byl auto regresivnı́ model použit, ale identifikace parametrů je problém. Proto Youqing W. a Xiangwei W. (2012) představili využitı́ kalmanova filtru a rekurzivnı́ metody nejmenšı́ch čtverců
pro identifikaci parametrů auto regresivnı́ho modelu.

3 Porovnánı́ metod a závěr
Měli jsme zastoupeny dva modley (Steil-Rebrinová a HBMO) pro zjištěnı́ koncentrace
glukózy v krvi z intersticiálnı́ tekutiny, při porovnánı́ výsledků tzn. rozdı́l mezi naměřenými a
vypočtenými daty vycházela mnohem lépe HBMO. To je způsobeno pravděpodobně složitostı́
modelu, který závisı́ na vı́ce faktorech, než model Steil-Rebrinové. Bylo zde také nutné řešit
problém lokálnı́ch minim, jinak se algoritmus zastavil po několika krocı́ch s žádným výsledkem.
Jako třetı́ byl implementován model (Kalmanův filtr + auto regresivnı́ model) pro predikci hladiny v intersticiálnı́ tekutině, který bylo možné porovnat s již implementovaným difuse
modelemKoutny T. (2011). Ovšem výsledky difuse modelu vykzalovali mnohem menšı́ chybovost oproti kalmanovo filtru. Bylo zde zjištěno, že kalmanův filtr je nutné použı́vat na hodnotách s vysokou frekvencı́ vzorkovánı́, protože pokud je vzorkovánı́ opravdu malé (problém
jsou i malé intervaly měřenı́), nejsme správně schopni predikovat ani malý časový úsek, dı́ky
nesprávným hodnotám v auto regresivnı́m modelu.
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Aktivnı́ detekce chyb a řı́zenı́
Jan Škach1

1 Úvod
Aktivnı́ detekce chyb (AFD) je mladé odvětvı́ obecnějšı́ disciplı́ny nazvané detekce chyb,
která spolu s automatickým řı́zenı́m nacházı́ široké využitı́ v mnoha aplikacı́ch jako napřı́klad
v letectvı́ nebo chemickém průmyslu. Důvodem pro použitı́ AFD je kromě zvýšenı́ bezpečnosti
také snı́ženı́ provoznı́ch nákladů. AFD narozdı́l od pasivnı́ detekce zavádı́ zpětnou vazbu do
systému s cı́lem zvýšit kvalitu rozhodovánı́. Samotné odhalenı́ chyby může být navı́c rozšı́řeno
o cı́le řı́zenı́, kdy generovaný budı́cı́ signál zajistı́ požadované chovánı́ systému. V tomto přı́padě
se jedná o úlohu aktivnı́ detekce chyb a řı́zenı́ (AFDC) Škach et al. (2014).

2 Ilustrace AFDC na systému spojených nádržı́
Pro ilustraci AFDC byl vybrán systém spojených nádržı́ zobrazený na Obrázku 1. Spojité
u
g

xk,1

A12
v12

S1

xk,2 A23
v23
S2

Obrázek 1: Ilustrace propojených nádržı́.
diferenciálnı́ rovnice zjednoduššeného nelineárnı́ho dynamického systému dvou propojených
nádržı́ byly disktretizovány pomocı́ dopředné Eulerovy metody s periodou vzorkovánı́ Ts = 1[s].
Zı́skaný diskrétnı́ model má v každém časovém okamžiku k ∈ T = {0, 1, . . .} tvar
p
12 Ts
xk+1,1 = xk,1 − v12 A
2g(xk,1 − xk,2 ) + ST1s uk + wk,1 ,
S1
p
p
Σ1 :
(1)
12 Ts
23 Ts
xk+1,2 = xk,2 + v12 A
2g(xk,1 − xk,2 ) − v23 A
2gxk,2 + wk,2 ,
S1
S2
kde xk,1 ∈ [0.1, 0.7]T [m] je výška hladiny v prvnı́ nádrži, xk,2 ∈ [0.1, 0.5]T [m] je výška hladiny
v druhé nádrži a společně tvořı́ stav systému xk = [xk,1 , xk,2 ]T , který je přı́mo měřitelný. Spojitý stavový prostor je za účelem aproximačnı́ho řešenı́ nahrazen rovnoměrnou mřı́žkou S g ≡
S1g × S2g = {0.1, 0.11, . . . , 0.7} × {0.1, 0.11, . . . , 0.5} diskrétnı́ch stavů st . Dále uk ∈ U =
{0, 0.0075, 0.015, 0.0225}[m3 /s] je řı́zený přı́tok kapaliny do prvnı́ nádrže, wk = [wk,1 , wk,2 ]T
je nezávislý stavový šum odpovı́dajı́cı́ Laplaceově rozdělenı́ s parametry polohy η = 0 a měřı́tka
β = 0.0015. Parametry v12 = v23 = 0.99 jsou přı́slušné rychlostnı́ součinitele, A12 = A23 =
0.0063 [m2 ] jsou přı́slušné průřezy průtokového potrubı́, S1 = S2 = 0.3142 [m2 ] jsou přı́slušné
průřezy dna nádržı́ a g = 9.81 [m/s2 ] je tı́hové zrychlenı́. Uvažovanou chybou v systému je
zmenšenı́ průřezu potrubı́ z druhé nádrže vlivem zanesenı́. Takový systém Σ2 je modelován
1
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ekvivalentnı́m modelem (1) s jednı́m modifikovaným parametrem A23 = 0.0031 [m2 ]. Necht’ µk ∈ M = {1, 2} označuje neznámý model systému. Přepı́nánı́ mezi Σ1 a Σ2 je popsáno
maticı́ pravděpodobnostı́ přechodu Π(µk+1 = j|µk = i) = 0.02 pro i, j ∈ M, i 6= j. Cı́lem
úlohy je navrhnout takový aktivnı́ detektor chyb a regulátor, který bude generovat rozhodnutı́ dk ∈ M o aktuálnı́m modelu systému a vstupnı́ signál uk ∈ U tak, aby bylo minimalizováno kritérium
nP
 d
o
F
k
c
J
= limF →+∞ E
λ
αL
(d
,
s
)
+
(1
−
α)L
(s
,
u
)
,
k k
k
k
k=0


(2)
2
Lc (sk ,uk ) = |0.1uk | + 1 − e−10(sk,2 −r) ,
kde r = 0.3 [m] je referenčnı́ hladina druhé nádrže, α = 0.001 je váhový koeficient detekce
chyb a řı́zenı́ a Ld penalizuje nesprávné rozhodnutı́.
Typické trajektorie systému pro časový horizont F = 120 kroků jsou ilustrovány na
Obrázku 2. Z výsledků je patrné, že detektor generuje správné rozhodnutı́ o modelu systému.
Hladina kapaliny v druhé nádrži zároveň sleduje požadovanou referenčnı́ hodnotu i v přı́padě,
kdy se model systému změnı́.
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Obrázek 2: Typické trajektorie systému.

3 Závěr
Návrh aktivnı́ho detektoru a regulátoru byl formulován jako optimalizačnı́ úloha minimalizace kritéria hodnotı́cı́ho kvalitu detekce a cı́le řı́zenı́ na nekonečném časovém horizontu.
Jedná se o komplexnı́ problém, jehož řešenı́ vyžaduje použitı́ aproximacı́. V dalšı́ práci je zapotřebı́ hledat způsoby zmenšenı́ výpočetnı́ch nároků a zlepšenı́ kvality detekce chyb a řı́zenı́.
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Automatická kvantifikace buněk použitím metod počítačového vidění
Martin Toman1

1 Úvod
Příspěvek čerpá z diplomové práce psané na stejnojmenné téma. Po dlouhou dobu byla
tuková tkáň považována za pouhou zásobárnu energie a mechanickou ochranu orgánů.
Poslední výzkumy však ukazují, že se vylučováním mnoha hormonů významně podílí na celé
řadě metabolických procesů. Tato funkce však může být narušena škodlivými polutanty, které
se do tukové tkáně ukládají. Mnoho z nich představuje nebezpečné chemikálie, jejichž
používání již bylo dříve zakázáno. Vzhledem k jejich odolnosti se však stále vyskytují ve
vysoké koncentraci v našem životním prostředí. Pokud se dostanou do tukové tkáně, mohou
negativně ovlivnit vývoj tukových buněk, což může vést například k obezitě a s ní spojeným
onemocněním. (Müllerová a Kopecký 2007)
S cílem odhalit mechanismy, kterými tyto polutanty působí na tukové buňky, jsou
prováděny pokusy, při nichž jsou uměle pěstované adipocyty vystavovány těmto toxickým
látkám. Jedním ze sledovaných znaků je počet buněk v populaci, který je prozatím zjišťován
„ručně“ za pomoci počítacích komůrek. Vzhledem k vysoké ceně přístrojů schopných
automatické kvantifikace připadá v úvahu automatické počítání s využitím zpracování
obrazové informace. (Müllerová a Kopecký 2007, Bengsston et al. 2004)

2 Použité metody
Pro detekci a následné počítání tukových buněk byly použity segmentační techniky
Watershed a Floodfill. Watershed pohlíží na obraz jako na topografický reliéf tvořený
pohořími a údolími, který je rovnoměrně zaplavován vodou. Údolí jsou postupně zaplňována,
čímž tvoří jezera. Jakmile hladina dosáhne vrcholu hřebene, dojde ke spojení sousedních
jezer. V takovém případě je postavena hráz oddělující od sebe objekty v obraze.
(Amandeep, 2014)
Metoda Floodfill pracuje na principu narůstání oblasti. Na začátku je určen startovací
bod, s nímž jsou následně porovnávány okolní body. Pokud porovnávaný pixel splní zvolené
kritérium, stává se součástí dosud vytvořené oblasti. (Šonka et al. 2008)

3 Experimenty
Navržené postupy byly následně otestovány na reálných datech získaných z Ústavu
hygieny a preventivní medicíny LF UK v Plzni. Zkušební snímky lze rozdělit do dvou
kategorií. První sada obsahuje fotografie buněk bez použití buněčného barviva. Tukové buňky
zde tvoří v obraze oranžovohnědé útvary ohraničené hnědým okolím. Druhou skupinu tvoří
snímky obsahující obarvené tukové buňky barvivem Oil Red O (ORO). Jeho aplikací dojde
k obarvení adipocytů na červeno, přičemž pozadí zůstane modré. Barviva se v mikrobiologii
používají pro usnadnění analýzy vzorku buněčné populace. Ke každé fotografii byl rovněž
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obdržen „ručně“ určený počet tukových buněk, tyto hodnoty jsou použity pro vyhodnocení
úspěšnosti algoritmu.

4 Výsledky
Ze získaných výsledků vyplývá, že detekce buněk ve snímcích bez použití buněčného
barviva je velmi obtížná. Uvnitř adipocytů je poměrně značná variace barev, navíc problém
zde představují buňky natěsnané na sebe navzájem, kdy nelze jasně určit jejich hranice. Právě
spojení dvou či více buněk v jednu způsobilo, že ve většině případů detekoval algoritmus
nižší počet buněk, než byly „ručně“ zjištěné hodnoty. Pokud se zaměříme na použité metody,
vychází z porovnání lépe algoritmus Watershed, který při kvantifikaci dosáhl nižší průměrné
chyby (17,52 %). Kromě toho je také několikanásobně rychlejší než Floodfill, jehož
chybovost o poznání vyšší (25,69 %).
Ve snímcích z druhé skupiny lze tukové buňky spatřit jako červené útvary obklopené
modrým pozadím. Protože barvivo ORO obarví přímo tuk obsažený v adipocytech, jsou zde
také poměrně zřetelné obsažené tukové kapénky. Obarvení buněk přispělo na první pohled ke
snazší detekci adipocytů. Problém, kdy je více natěsnaných buněk počítáno jako jedna, je zde
značně redukován. Podíváme-li se na výsledky obou metod, vychází i zde ze srovnání lépe
Watershed, byť s minimálním rozdílem. Zásadní odlišnost mezi metodami je opět v rychlosti,
Watershedu trvá detekce několikanásobně kratší dobu. Průměrná odchylka metody Watershed
činí 5,03 %, zatímco Floodfill je mírně pozadu se 7,87 %.

5 Závěr
V této práci jsou navrženy dva přístupy pro automatickou kvantifikaci buněk
s použitím metod počítačového vidění. Ze srovnání vyplývá, že nejlepších výsledků dosahuje
metoda Watershed. Porovnáme-li průměrné hodnoty chyb u obou skupin snímků, je zřejmé,
že obarvení adipocytů pomocí ORO pomohlo značně zvýšit přesnost detekce.
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Návrh datového formátu pro elektrofyziologické experimenty
Jiří Vaněk1

1 Úvod
Na Západočeské univerzitě probíhá měření a zpracování elektrické aktivity mozku
s využitím metod elektroencefalografie (EEG) a evokovaných potenciálů (ERP), tímto
způsobem se zkoumá např. pozornost řidičů, poruchy vývojové koordinace u dětí nebo
slepota u myší. V rámci výzkumu vzniká ročně několik desítek experimentů, jejichž
parametry a výsledky jsou v současné době ukládány do tzv. EEG/ERP Portálu (EEGBase).
Výsledky experimentů jsou uloženy v souborech vytvořených nahrávacím softwarem Brain
Vision Recorder. Datový formát používaný tímto softwarem, ačkoliv je velmi dobře
dokumentovaný, je proprietární.
Obecně je většina dat z elektrofyziologických experimentů po vyhodnocení a publikaci
výsledků zahozena či uložena bez dalšího sdílení. Motivace pro sdílení experimentů je však
značná. Sdílení naměřených dat může urychlit výzkum. Milham (2012), Podrack (2012),
zlepšit kvalitu naměřených dat (sdílením dat se mohou odhalit chyby při měření, rušení,…) a
také snížit časovou i finanční náročnost experimentů. Poline (2012). V současnosti však
neexistuje žádný obecně přijatý standard pro sdílení elektroencefalografických dat.

2 Současný stav
Jelikož v současnosti neexistuje žádný standard pro reprezentaci a uchovávání dat a
metadat z elektrofyziologických experimentů, vznikla pracovní skupina při International
Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF) s názvem „Program on Standards for Data
Sharing“ Friedrich (2014), která se vytvořením takového standardu zabývá. Tato skupina má
za úkol kromě standardu navrhnout nástroje, které mají usnadnit dlouhodobé ukládání a
sdílení elektrofyziologických dat.
V rámci návrhu formátu pro ukládání elektrofyziologických dat jsem prozkoumal již
existující formáty pro ukládání těchto dat, včetně příslušných terminologií, eventuálně
ontologií. Zaměřil jsem se především na otevřené formáty a formáty využívající pro ukládání
dat Hierarchical Data Format 5 (HDF5) kontejner, jelikož INCF doporučila využití právě
tohoto formátu pro ukládání elektrofyziologických dat. Mezi zkoumané formáty patří
Ovation, European Data Format, NeXus Format, NEO, NIX (Pandora) a epHDF.

3 Návrh datového formátu
Vzhledem
k vznikajícímu
standardu
(požadavky
na
ukládaná
data
z elektrofyziologických experimentů jsou k dispozici v interním INCF dokumentu
„Requirements for storing electrophysiology data“ ve verzi 0.72 z 3. 11. 2014) jsem vybral
doporučovaný formát NIX, který posloužil jako základ pro vznikající EEGBase model.
Výhody tohoto formátu jsou, že je open source, využívá kontejneru HDF5 a pro ukládání
1
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metadat (informací o prováděném experimentu a měření) využívá open metadata Markup
Language (odML). Jelikož byl model NIX (zobrazen na obrázku 1) pro naše potřeby příliš
obecný, vynechal jsem některé části, které nebyly povinné, čímž se EEGBase model značně
zjednodušil, ale přesto je kompatibilní s modelem NIX. Samotné ukládání metadat není
v modelu NIX definováno, proto jsem použil odML terminologii, kterou jsem rozšířil
(rozšíření byla přijata INCF), a strukturu ukládání metadat jsem zvolil vlastní.

Obrázek 1: Datový model NIX

3 Program pro ukládání do nového formátu
V rámci diplomové práce byl také vytvořen program, jenž umožní export naměřených
dat a experimentů ve formátu Brain Vision, jenž jsou uloženy v EEGBase portálu do nového
formátu. Jelikož formát NIX nemá žádné Java API, bylo nutné použít knihovny HDF5
formátu jak pro ukládání datové, tak metadatové části souboru.
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Monitorování lopatkových vibrací ze signálů relativního rotorového chvění
Vojtěch Vašíček1

1 Úvod
Monitorování a diagnostika energetických zařízení je důležitou úlohou, jejíž řešení
poskytuje uživateli informaci o stavu provozovaného zařízení. Je-li tímto zařízením turbína,
může být žádoucí sledovat vibrace lopatek a diagnostikovat tak jejich stav.
Každá z lopatek je schopna kmitat tvarem závislým na své struktuře. Metodou
konečných prvků lze vypočítat vlastní tvary odpovídající vlastním frekvencím. Závislost
vlastní frekvence kmitání na otáčkové frekvenci ilustruje Campbellův diagram. Cílem
monitorování je sledovat průběh každé z vlastních frekvencí a diagnostikovat případnou
událost doprovázenou odchylkou od nominální hodnoty.
V laboratoři DiagEn na katedře kybernetiky je vyvíjen systém BVMS, který umožňuje
lopatkové vibrace monitorovat. Tento systém je založen na principu snímání lopatkových
špiček, a umožňuje tak měřit vibrace každé z lopatek nezávisle, viz. Strnad (2011). Instalace
takového systému však vyžaduje zásah do konstrukce turbíny, což může v mnohých
případech znemožnit jeho nasazení. Alternativní přístup monitorování lopatkových vibrací, tj.
pomocí standardně měřeného signálu relativního rotorového chvění, je předmětem tohoto
příspěvku.

2 Řešení
Základní metodou zpracování signálu ve frekvenční oblasti je Fourierova transformace.
Ta předpokládá stacionaritu analyzovaného signálu. V případě nesplnění této podmínky je
vhodné použít některou z časofrekvenčních metod. Jednou z nejpopulárnějších metod je
krátkodobá Fourierova transformace, pomocí které lze sledovat frekvenční vlastnosti signálu
v čase – pomocí tzv. spektrogramu.
V případě, že je analyzovaný signál relativního rotorového chvění snímán s konstantním
odstupem ve fázi, pak mluvíme o řádové analýze. Tato situace odpovídá převzorkování každé
z period ekvidistantně měřeného signálu relativního rotorového chvění na konstantní počet
vzorků. Uvedeného je dosaženo s využitím signálu fázové značky. Vlastností řádové analýzy
je transformace harmonické frekvence do prvního řádu. Transformace zajistí nezávislost na
otáčkové frekvenci.
Pro potřeby řešení problému monitorování lopatkových vibrací byla navržena nová
časofrekvenční metoda – pokročilá řádové analýza. Ta umožňuje transformovat do prvního
řádu obecně libovolnou závislost vlastní frekvence na otáčkách. Uvedeného lze dosáhnout
aplikací řádové analýzy pro vhodně převzorkovaný signál fázové značky. Je nutné uvést, že
vlastní frekvence kmitání lopatek je amplitudově modulována otáčkovou frekvencí a v signálu
relativního rotorového chvění tak lze nalézt obě z komponent, tj. součtovou i rozdílovou
složku, dané vztahem (1), kde c( f OT ) je závislost vlastní frekvence lopatek na otáčkách.
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   c  ( f OT )  c( f OT )  f OT

(1)

Převzorkování signálu fázové značky, resp. hledané časy nových pseudofázových
značek, lze definovat vztahem (2), kde t odpovídá času původní fázové značky.

pi  pi 1 

1
;
c ( f OT ( pi 1 ))


p0  t 0

(2)

Obrázek 1: Filtrovaný spektrogram pokročilé řádové analýzy

3 Závěr
Spektrogram pokročilé řádové analýzy může být použit pro tracking vlastní frekvence a
její amplitudy. Nechť je uvažováno okolí prvního řádu, ve kterém se identifikují vybuzené
frekvence, resp. odchylka od prvního řádu, tj. od nominální hodnoty vlastní frekvence
lopatek. Signál alarmu, indikující možnou událost, případně poškození vzniklé dlouhodobým
provozem, je pak generován v případě, že je tato odchylka větší než uživatelsky definovaná
hodnota. Korektních výsledků je dosaženo v případě, kdy jsou filtrovány frekvenční průběhy
ovlivňující sledované okolí pvního řádu, tj. např. harmonická spolu s vyššími harmonickými.
Filtrovaný spektrogram je ilustrován na obrázku 1. Tento spektrogram byl analyzován a
v čase okolo 00:35:00 byla identifikována událost, kdy došlo k nafázování a ve spektrogramu
je patrný vznik nové vlastní frekvence. Řešení popsané v tomto příspěvku bude v blízké době
zahrnuto do portfolia nástrojů systému rubbingu RAMS.
Poděkování
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Syntéza řeči z audioknih
Jakub Vı́t1

1 Úvod
Audioknihy jsou velmi snadno dostupný zdroj kvalitnı́ch audio dat. Ty lze využı́t pro
vytvořenı́ syntetického hlasu řečnı́ka, který danou knihu namluvil. Tento abstrakt popisuje
postup jak takový hlas vytvořit a problémy s nı́m spojené. Zároveň představuje modifikace
algoritmu syntézy řeči, které vylepšujı́ kvalitu syntézy pro hlasy vytvořené tı́mto způsobem.

2 Jak se tvořı́ hlas pro syntézu
Syntéza řeči je převod textu na řeč. Hlas pro syntézu zpravidla nahrávajı́ profesionálnı́
řečnı́ci ve zvukovém studiu. Nahrávané texty jsou předem připravené tak, aby obsáhly všechny
možné kombinace pı́smen a hlásek, které se v řeči mohou vyskytnout. Nahrávaný hlas je v neutrálnı́m stylu. To znamená, že je klidný, konzistentnı́ a dodržuje jednotná pravidla výslovnosti.
Dı́ky je tomu je možné vytvořit syntézu řeči s velmi vysokou kvalitou. Standardnı́ metoda syntézy řeči totiž funguje na principu spojovánı́ malých úseků audio signálů z těchto nahraných vět.
Tı́m, že jsou nahraná data konzistentnı́, lze snáze zajistit hladké napojenı́ zvukových segmentů.
Tento proces je však zdlouhavý a nákladný. Nabı́zı́ se úvaha zda nelze vytvořit syntetický hlas
z nahrávek, které jsou již k dispozici.

3 Audioknihy jako zdroj dat
Jednı́m z takových zdrojů jsou audioknihy. Ty bývajı́ obvykle také nahrávány ve zvukovém studiu pomocı́ řečnı́ka profesionála. Velkou výhodou také je, že se k nim dá dohledat
textová předloha a také to, že audio záznam bývá velmi dlouhý a obsahuje tak mnoho dat. Na
druhou stranu však audioknihy nebývajı́ nahrávány v neutrálnı́m stylu a neobsahujı́ emotivně
zabarvené části. Napřı́klad v přı́mé řeči, kde má každá postava svojı́ specifickou barvu hlasu.
Řečnı́k také zpravidla měnı́ styl hlasu podle obsahu v textu. Řeč je vı́ce živějšı́. Hlasitost a
rychlost řeči se měnı́ na základě vyprávěného přı́běhu.
Textová předloha sice existuje ale pro potřeby syntézy je nutné mı́t ještě tzv. zarovnánı́
na jednotky. To znamená, že je nutné mı́t pro každé pı́smeno přesnou časovou značku v jakém
čase se vyskytuje v audio signálu. Pro vytvořenı́ takového zarovnánı́ je lze použı́t napřı́klad
rozpoznávač řeči v tzv. forced aligment módu, který takové zarovnánı́ vytvořı́. Data je nutné
pročištit, nebot’takové zarovnánı́ nenı́ vždy spolehlivé. Textová podoba musı́ odpovı́dat přesně
vyslovené řeči. Pokud tomu tak nenı́, může se stát že se do řečového inventáře dostanou špatně
nasegmentované jednotky.
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4 Úprava algoritmu
Standardnı́ algoritmus syntézy řeči nefunguje přı́liš dobře s takto vytvořeným hlasem,
což je očekávané, nebot’na taková data nebyl stavěn. Algoritmus byl proto modifikován tak, aby
fungoval lépe. V této úloze byl použit algoritmus unit selection. Tento algoritmus pracuje tak, že
vybı́rá vhodnou posloupnost kandidátů jednotek (fónů) z řečového inventáře. Každá jednotka
mı́vá v inventáři stovky kandidátů. Lze tedy vytvořit velmi mnoho kombinacı́. Optimálnı́ posloupnost jednotek algoritmus vybı́rá tak, že minimalizuje dvě ceny: cenu cı́le a cenu napojenı́.
Pro výběr optimálnı́ sekvence se použı́vá Viterbiův algoritmus.
Cena napojenı́ udává to, jak dobře lze danou jednotku napojit na jednotku předcházejı́cı́.
Počı́tá se jako vzdálenost parametrů audio signálu v mı́stě napojenı́. Mezi parametry patřı́ výška
hlasivkové frekvence, trvánı́, energie a spektrum. Pro syntézu z audioknih nebylo třeba dělat
v této ceně žádné velké úpravy. Pouze byly změněny váhy jednotlivých parametrů tak, aby
odrážely většı́ variabilitu řeči.
Cena cı́le udává jak moc dobře pasuje daný kandidát do konkrétnı́ jednotky v syntetizované větě. Obsahuje fonetický kontext, typ prosodému, pozičnı́ parametry či prosodické
cı́le. Hlavnı́ úprava algoritmu spočı́vala v tom, že k těmto složkám byla přidána ještě jedna,
která ohodnocuje každého kandidáta podle toho, jak moc dobře odpovı́dá statistickému modelu.
Tento model byl vytvořen ze všech kandidátů pro danou jednotku. Model obsahuje akustické
parametry: energie, trvánı́, hlas. frekvence a je reprezentován střednı́ hodnotou a odchylkou
těchto akustických parametrů. Odrážı́ tak průměrného očekávaného kandidáta pro danou jednotku. Čı́m vı́ce se odlišujı́ parametry kandidátů od daného modelu, tı́m je penalizace většı́ a
snižuje se tak šance, že bude daný kandidát vybrán. Tato úprava tak téměř vylučuje to, aby byl
pro danou jednotku vybrán kandidát který má extrémně odlišné parametry od ostatnı́ch, což
je většinou způsobeno špatnou segmentacı́ či úplně jinou akustickou podobou jednotky (např.
řečnı́k vyslovil slovo jinak). Rovněž jsou odfiltrovány kandidáti z atypicky vyslovených vět,
což jsou většinou emotivně zabarvené úseky, přı́má řeč, či jiná změna stylu hlasu.
Tato úprava rovněž umožňuje cı́leně modifikovat cenu tak, aby preferovala určité prozodické styly. Lze tak napřı́klad snadno vynutit rychlejšı́ či pomalejšı́ řeč. Rovněž lze měnit
průměrnou výšku hlasivkové frekvence tedy to jak vysoko daný hlas znı́.

5 Poslechové testy
Pro ověřenı́ přı́nosu úpravy algoritmu byly zorganizovány poslechové testy. V nich byly
posluchačům předkládány dvě varianty téže věty. Jednou vysyntetizované původnı́m systémem
a podruhé vysyntetizované upraveným algoritmem. Posluchači měli za úkol vybrat, která z nich
je lepšı́, či zda jsou stejně dobré / špatné. Téměř 70 % odpovědı́ preferovalo nový systém a 15 %
bylo nerozhodných. To potvrzuje, že provedené úpravy vedly k lepšı́ kvalitě syntetizované řeči,
pokud se jako zdroj dat použijı́ audioknihy.
Poděkovánı́
Tato prace vznikla za podpory grantu Západočeské univerzity, projekt č. SGS-2013-032

Literatura
Prahallad, K., Toth, A. R., Black, A. W., 2007. Automatic building of synthetic voices from large
multi-paragraph speech databases. in Interspeech.

124

Generovánı́ animačnı́ kostry z trojúhelnı́kové sı́tě
Michal Žák1

1 Úvod
Jednı́m z typů dat, které jsou užı́vány při vizualizacı́ch, jsou trojúhelnı́kové sı́tě. V této
podobě jsou objekty reprezentovány pomocı́ svého povrchu, respektive aproximacı́ povrchu
trojúhelnı́ky, které mohou sdı́let své hrany a vrcholy.
Problém nastává u rozpohybovánı́ (animace) sı́tı́. Historicky byl omezujı́cı́m faktorem
výpočetnı́ výkon, použı́valy se primitivnı́ metody jako napřı́klad pohybujı́cı́ se hierarchie neměnných objektů či animace per-vertex, tedy definovánı́ pohybu pro každý vrchol sı́tě zvlášt’.
S nárůstem výkonu se prosadily tzv. kosternı́ animace, kdy pohyb povrchu tělesa řı́dı́ kostra
značně jednoduššı́ než původnı́ sı́t’. Zřejmou výhodou je úspora ukládaných dat, nebot’ stačı́
zachytit stav kostry v čase a přiložit statickou podobu trojúhelnı́kové sı́tě. Animátor navı́c
dostává řı́dicı́ mechanismus, kterým může objekt intuitivněji ovládat oproti animaci per-vertex.
Uvědomme si, že pro řadu modelů má kostra podobný charakter, zejména pak u modelů zvı́řat
nebo lidı́, kdy apriorně známe napřı́klad počet končetin, jejich přibližné rozloženı́ a poměry
délek.
V rámci práce vznikl nástroj, který pro humanoida ztvárněného trojúhelnı́kovou sı́tı́
vytvořı́ na základě apriornı́ch znalostı́ animačnı́ kostru s omezenı́mi volnosti pohybu v kloubech.

2 Princip metody
Naše metoda se sestává z dı́lčı́ch kroků. Na vstupu se nacházı́ manifoldnı́ trojúhelnı́ková sı́t’
představujı́cı́ humanoida a referenčnı́ kostra, která předepisuje výslednou topologickou podobu
animačnı́ kostry.
Nejprve vyjdeme z metody popsané Au et al. (2008). Iterativně smršt’ujeme sı́t’ laplaceovským vyhlazovánı́m, proces ukončı́me po dosaženı́ prahového objemu tělesa nebo vyčerpánı́
maximálnı́ho počtu iteracı́. Poté docházı́ k redukci geometrie technikou edge-collapse, která
postupně odebı́rá jednotlivé hrany ze sı́tě a přetvářı́ tak 2D povrch na jednorozměrnou kostru.
Během procesu jsou prioritně vybı́rány méně významné hrany (jsou přı́liš krátké či se nacházejı́
v mı́stech s nı́zkou lokálnı́ křivostı́). Takto vznikla tzv. prozatı́mnı́ kostra, která však může
obsahovat přı́liš mnoho segmentů a nadbytečné větve.
Vstupnı́ referenčnı́ kostru nynı́ budeme vkládat dovnitř kostry prozatı́mnı́, tj. hledáme
takové přiřazenı́ vrcholů, pro které je výsledná chyba minimálnı́. Zde vycházı́me z článku
Straka et al. (2011). Nejprve jsou přiřazeny listy tzv. mad’arskou metodou, která nalezne párovánı́ s nejmenšı́ globálnı́ chybou. Poté přiřadı́me vnitřnı́ uzly už pouhou lokálnı́ optimalizacı́
chyby, která je určena váženým součtem rozdı́lů stupně vrcholů, jejich pozic a vzdálenostı́ od
ostatnı́ch listů. Tı́mto přiřazenı́m vrcholů vznikla výsledná animačnı́ kostra.
1
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3 Výsledky
Metoda byla otestována na modelech různých humanoidů a poskytuje uspokojivé výsledky.
Kromě samotného generovánı́ kostry byla naimplementována i deformace pomocı́ inverznı́
kinematiky a mesh-skinningu, abychom mohli ověřit výsledek také v pohybu.
Doba generovánı́ kostry je ovlivněna kubickou výpočetnı́ složitostı́ laplaceovského vyhlazovánı́, kde docházı́ k opakovanému řešenı́ soustavy lineárnı́ch rovnic. Pro sı́t’ vlevo na obrázku 1,
která má 18672 trojúhelnı́ků, výpočet kostry trvá průměrně 9 vteřin. Na druhou stranu je to
právě laplaceovské vyhlazovánı́, které metodě propůjčuje odolnost vůči šumu, tedy náhodnému
rozptylu vrcholů na povrchu sı́tě.

Obrázek 1: Ukázka výsledků metody.
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