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Autor obálky: Petr Lobaz
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modifikovaného HMM
Michal Klı́ma
89
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Jan Lehečka
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Tereza Štanglová
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Vrstvy Ta-O-N pro fotokatalytický rozklad vody
Šárka Batková1

1 Úvod
Výzkum nových tenkovrstvých materiálů s unikátními vlastnostmi patří v současné
době ke stále se rozvíjející a velice důležité oblasti moderní fyziky. Takové materiály mají
využití v mnoha oblastech, ať už v optice nebo ve strojírenství. Mohou mít i velice speciální
vlastnosti, jako je schopnost rozložit vodu na kyslík a vodík po ozáření světlem. Vzniklý
vodík lze následně využít jako palivo.
Základní princip rozkladu vody na kyslík a vodík spočívá v absorpci fotonu
polovodičovým katalyzátorem, čímž se elektron dostane z valenčního pásu do vodivostního a
vytvoří se tak pár elektron-díra. Elektrony se podílejí na redukčních reakcích za vzniku
vodíku, díry na oxidačních za vzniku kyslíku. Obdobné reakce stojí i za elektrolytickým
rozkladem nebo fotosyntézou. Nejdůležitějšími parametry při vyvíjení vhodného
fotokatalytického materiálu jsou energetické hladiny vodivostního a valenčního pásu, které
musí být vhodně umístěny vzhledem k potenciálům oxidačních a redukčních reakcí, a šířka
zakázaného pásu. Pro co největší efektivitu je žádoucí využít viditelného záření, čemuž
odpovídá zakázaný pás užší než 3,2 eV. Oxidy tantalu mají zakázaný pás asi 4 eV (Rezek et
al. (2014)), přidáváním dusíku se ale pás podstatně zužuje.

Obrázek 1: Schéma energetického umístění vodivostního a valenčního pásu.
Vhodnou metodou pro přípravu takového materiálu je magnetronové naprašování. Při
naprašování dochází k bombardu terče (zdroje materiálu pro budoucí vrstvu) energetickými
ionty a toto bombardování způsobí vyrážení atomů z terče a jejich následnou kondenzaci na
substrátu. Zdrojem iontů je plazma udržované v blízkosti terče, které vznikne po zapálení
výboje a ionizaci pracovního plynu. Při reaktivním naprašování se do komory navíc napouští
reaktivní plyny, které s rozprášeným kovem zreagují a vytvoří na substrátu sloučeniny (oxidy,
nitridy nebo oxynitridy).

1
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Při depozici oxynitridů magnetronovým naprašováním však nastává problém v podobě
nižší reaktivity dusíku než kyslíku s rozprášeným materiálem a tedy obtížnějšího zabudování
dusíku do vrstev. Obsah kyslíku ve vrstvách je tak mnohem vyšší než by odpovídalo složení
atmosféry v depoziční komoře.

2 Výsledky a diskuze
V této práci je problém nižší reaktivity dusíku řešen napouštěním reaktivních plynů do
oblasti hustého plazmatu před terčem (viz obr. 2). To napomáhá k disociaci a aktivaci dusíku
a jeho snazší reakci s rozprášeným kovem. Je však potřeba zvolit optimální vzdálenost
přívodních trubiček od terče.
Vrstvy Ta-O-N byly připraveny vysokovýkonovým magnetronovým naprašováním, při
tlaku pracovního plynu 1 Pa, opakovací frekvenci pulzů 170 Hz, délce pulzu 50 μs, výkonu v
periodě 200 W a výkonu v pulzu 20 kW.

Obrázek 2: Schéma depoziční komory.
Tímto postupem jsme byli schopni úspěšně aktivovat dusík, řídit jeho podíl ve vrstvách
a tím pádem i plynule regulovat šířku zakázaného pásu v široké oblasti hodnot od 4,2 do 1,8
eV.
Dalším krokem vývoje katalyzátoru pro rozklad vody bude zvýšení efektivity rozkladu
aplikací kokatalyzátoru v podobě kovových klastrů na povrchu. Ty slouží jako zachytávače
vygenerovaných elektronů, aby nedošlo k jejich opětovné rekombinaci s dírami.

Literatura
Kudo, A., a Miseki, Y., Heterogeneous photocatalyst materials for water splitting, Chem. Soc.
Rev., 2009, 38, 253–278.
Rezek, J., et al., High-rate reactive high-power impulse magnetron sputtering of Ta-O-N films
with tunable composition and properties, Thin Solid Films 566 (2014) 70–77.
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Thickness dependent wetting properties of thin stoichiometric
hafnium oxide films
Alexandr Belosludtsev1, Sergei Zenkin2, Šimon Kos3

1 Introduction
Hydrophobic ceramic is a class of materials which combine high hardness, excellent
thermal stability, wear resistance and values of contact angle with water close to values for
organic- and fluoro- polymers. This combination allow to produce robust hydrophobic
surfaces for harsh environments, such as dropwise condensation heat transfer or stable anti-ice
protective coatings. We report on thickness dependent wetting properties and surface free
energy of thin films of hafnium oxide (HfO2) as a good example of such material.

2 Results
We used the reactive high power impulse magnetron sputtering with a pulsed reactive
gas flow control as a novel technique capable of producing dense stoichiometric films with
smooth surfaces and well controlled thickness down to units of nm. HfO2 films were prepared
as a typical case of a low-electronegativity-metal based ceramic. It was found a thickness
dependence of the water droplet contact angle ranging from 120º for the thickness of 50 nm to
100º for the thickness of 2300 nm considered as bulk material. The Lifshitz-van der Waals
component of the surface free energy remained the dominant component throughout the range
of measurement and exhibited a corresponding thickness dependence. The XRD and FTIR
showed only minor differences among the films.

3 Conclusions
We show that stoichiometric HfO2 films with enhansed hydrophobic properties can be
prepered by reactive high power impulse magnetron sputtering with a pulsed reactive gas flow
control. The values of water droplet contact angle can be controlled by film thickness.

References
Zenkin, S., Kos, Š., Musil, 2014. Hydrophobicity of Thin Films of Compounds of
Low‐Electronegativity Metals. Journal of the American Ceramic Society. Vol. 97.
pp 2713-2717.
Vlček, J, Belosludtsev, A, Rezek, J, et al., 2015. High-rate reactive high-power impulse
magnetron sputtering of hard and optically transparent HfO2 films. Surface & Coatings
Technology, Vol. 290. pp 58-64.
1
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Modelovánı́ interakce nestlačitelné vazké tekutiny s tuhým tělesem
pomocı́ lattice Boltzmannovy metody
Eliška Blažková1

1 Metodika
Úloha interakce tělesa a kolem proudı́cı́ tekutiny postihuje reálné situace, kdy je pevné
těleso ponořeno v tekutině, či kdy naopak je tekutina protéká pevnou strukturou. Zvláště
v poslednı́ch letech se simulace takovýchto interakcı́ rozvı́jı́ a přibývá možnostı́, jak modelovat složitějšı́ problémy. Obtékaná tělesa již zdaleka nemusı́ být statická, ale novými metodami postihnout i jejich dynamiku či pružnost, a lze řešit i tok geometricky složitými (přı́p.
časově proměnnými) oblastmi. Řešenı́ problému interakce lze pak aplikovat na nepřebernou
škálu problémů biomechaniky (průtok krve pulsujı́cı́ cévou, interakce tekutiny s elastickou
membránou), sedimentace částic, zjišt’ovánı́ aerodynamických vlastnostı́ obtékaných objektů
např. v automobilovém či leteckém průmyslu nebo prouděnı́ poréznı́mi materiály.
K modelovánı́ prouděnı́ byla použita lattice Boltzmannova metoda (LBM). Zakládá se na prin-

Obrázek 1: Působenı́ bodů na povrchu tělesa (černě) na uzly pravidelné mřı́žky tekutiny.
cipu buněčných automatů, tedy nevycházı́ prvotně z řešenı́ Navierových-Stokesových rovnic,
ale z řešenı́ dynamiky modelových částic pohybujı́cı́ch se po pravidelné mřı́žce. Modelové
částice jsou svou velikostı́ na mezoskopické úrovni, pročež lze LBM použı́t k modelovánı́
jak mikroskopického tak makroskopického prouděnı́. Jejı́ výhodou je snadná implementace,
vysoká variabilita (základnı́ metodu lze rozšı́řit např. pro řešenı́ právě interakce s tělesem,
řešenı́ vı́cefázového prouděnı́, ) a hlavně možnost masivnı́ paralelizace výpočtu [Succi (2009)].
Nevýhodou je nestabilita pro vysoká Reynoldsova čı́sla, kterýžto problém je do určité mı́ry
řešitelný. Dále je LBM limitována pravidelnou krychlovou sı́tı́, která se hůře přizpůsobuje nepravidelným geometriı́m.
Pro interakci tekutiny s tělesem poddajným či pohyblivým se nejčastěji použı́vá tzv. metoda vnořené hranice (Immersed boundary method, IBM) [Yang a kol. (2013)]. Těleso je re1

student navazujı́cı́ho studijnı́ho programu Aplikované vědy a informatika, obor Dynamika konstrukcı́ a mechatronika, e-mail: blazkove@students.zcu.cz
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prezentováno sı́tı́ bodů na jeho povrchu, které kolem sebe vyvolávajı́ silové pole stejné, jaké
by vyvolávalo i těleso. Sı́lové pole pak dále působı́ na tekutinu a ovlivňuje tak jejı́ rychlost
prouděnı́ v okolı́ tělesa.

2 Výsledky
Bylo zkoumáno využitı́ kombinace právě LBM a IBM k simulaci interakce tekutiny
a pevného tělesa. V rámci IBM bylo zkoumáno využitı́ kombinace předešlých dvou přı́stupů,
tedy aplikace kinematických okrajových podmı́nek na povrchu pohyblivého tělesa reprezentovaného pohyblivou sı́tı́ bodů jeho povrchu,kdy tekutině je u jeho povrchu nucena kinematická
okrajová podmı́nka. Výsledky ukazujı́, že tento přı́stup dává výsledky srovnatelné s jinými metodikami a je o něco méně výpočetně náročný než původnı́ IBM.
Správné fungovánı́ použité metodiky je ověřeno napřı́klad porovnánı́m odporového koeficientu koule pro různá Raynoldsova čı́sla s referenčnı́mi hodnotami (Richter a Nikrityuk
(2012)).
Haider a Levenspiel
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Literatura
Yang, J., Wang, Z., Qian, Y., 2013. A Momentum Exchange-based Immersed Boundary-Lattice
Boltzmann Method for Fluid Structure Interaction. APCOM & ISCM.
Succi, S., 2009. The Lattice Boltzmann equation for fluid dynamics and beyond. Oxford University Press.
Richter, A., Nikrityuk, P. A., 2012. Drag forces and heat transfer coefficients for spherical,
cuboidal and ellipsoidal particles in cross flow at sub-critical reynolds numbers. International
Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 55.
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Multi-kompartmentový model perfúze jater a identifikace jeho
parametrů
Jaroslava Brašnová1, Eduard Rohan2, Vladimı́r Lukeš3

1 Úvod
Tato práce z oblasti biomechaniky se zabývá modelovánı́m perfúze jaternı́ tkáně (jaternı́ho
parenchymu) a současně i identifikacı́ materiálových parametrů. Modely jaternı́ perfúze majı́
své potenciálnı́ uplatněnı́ v lékařstvı́, zejména v chirurgii. Cı́lem je usnadnit lékařům predikci
chovánı́ jater a na základě vstupnı́ch dat (napřı́klad CT snı́mků) zı́skat představu o prouděnı́
krve. Žádaná je napřı́klad simulace změny perfúze v závislosti na změně struktury či objemu
jaternı́ tkáně v důsledku onemocněnı́ (cirhóza, nádorová onemocněnı́), či jejich následné léčby
(resekce).

2 Multi-kompartmentový 3D model perfúze
Pro komplexnı́ popis prouděnı́ krve v játrech se použijı́ dva navzájem propojené modely,
viz Rohan et al. (2012). Tyto modely jsou propojeny skrze zřı́dla a propady. Nejvyššı́ úroveň
(hierarchie), kterou představuje žilnı́ strom, je popsána 1D modelem založeným na Bernoulliho rovnici respektujı́cı́ tlakové ztráty. Perfúze v jaternı́m parenchymu, který je uvažován jako
poréznı́ médium nasycené nestlačitelnou tekutinou, je popsána 3D multi-kompartmentovým
modelem, podobně jako v Michler et al. (2013). Tento model je založen na rovnici kontinuity
a Darcyho zákoně, který definuje rychlost průtoku tekutiny pevným poréznı́m prostředı́m. V
3D modelu je také zahrnuta možnost výměny tekutiny mezi jednotlivými kompartmenty. Tyto
mezikompartmentové toky jsou dány rozdı́lem tlaků v jednotlivých kompartmentech.
Kompartment o indexu i je ve 3D tvořen kontinuem zaujı́majı́cı́m oblast Ωi , jehož vlastnosti jsou dány permeabilitou K i [m2 · (P a · s)−1 ] a perfúznı́mi parametry mezi kompartmenty i
a j Gij [(P a · s)−1 ]. Stavová úloha 3D modelu perfúze je pro numerické řešenı́ v FEM softwaru
SfePy (Simple Finite Elements in Python) definována pomocı́ slabé formulace
Z
Z
Z
X
 i
i
i
i
i
i
j
K ∇p · ∇q +
Gj p − p q =
f i q i , ∀q i ∈ Qi ,
(1)
Ωi \Σi

Ωi \Σi

Ωi \Σi

j

kde i, j = 1, 2, ..., ī jsou indexy kompartmentů, pi (pj ) je tlak v i-tém (j-tém) kompartmentu,
f i je externı́ vtok do i-tého kompartmentu reprezentovaný zřı́dly a propady, a q i jsou testovacı́
funkce.
1
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3 Identifikace parametrů
Úloha identifikace perfúznı́ch parametrů Gij je formulována jako optimalizačnı́ úloha,
kde jsou hledány optimalizačnı́ parametry α konstantnı́ na elementech, kdy Gij = konst · α.
Identifikace je realizována taktéž pomocı́ programu SfePy. Jsou zavedeny funkce toků J popisujı́cı́
prouděnı́ v systému a účelová funkce Φ. Cı́lem identifikace je nalezenı́ globálnı́ho minima
účelové funkce
2
XZ X

(2)
Φ(α, p) =
Gij (αk ) pi − pj −J¯k ,
{z
}
|
Ω
i
i
j>i
J

kde J¯k je ”změřený” tok, k = k(i, j) je multiindex a tlaky pi a pj jsou zı́skány ze stavové
úlohy. Během optimalizace je prováděn výpočet adjungované úlohy a citlivostnı́ analýzy, která
je chápána jako výpočet citlivosti změny účelové funkce na změnu optimalizačnı́ch parametrů.
Pro minimalizaci funkce Φ byla použita funkce minimize implementovaná v balı́ku
SciPy.optimize. Jako řešenı́ v rámci minimize byla zvolena metoda Sequential Least SQuares
Programming (SLSQP). Dále bylo nutné definovat počátečnı́ hodnoty a také omezenı́ optimalizačnı́ch parametrů. Úloha identifikace byla provedena na několika různých geometriı́ch a to
převážně na geomerii jater s tetrahedrálnı́mi prvky a dvěma kompartmenty. Úloha optimalizace
je z hlediska numeriky velice náročný problém. Z numerických výpočtů vyplynulo, že je velkou
výhodou znát alespoň přibližně hodnoty optimalizačnı́ch parametrů. Výsledky byly zobrazeny
pomocı́ programu ParaView, viz obrázek 1. Dalšı́ práce na daném tématu bude zaměřena na
změnu způsobu parametrizace perfúznı́ch parametrů.

¯ Uprostřed: tok J po provedenı́
Obrázek 1: Výsledky optimalizace. Vlevo: ”změřený” tok J.
optimalizace. Vpravo: hodnoty optimalizačnı́ch parametrů α po provedenı́ optimalizace.
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Modelling and dynamic response of turbocharger
Jakub Bugár1, Miroslav Byrtus2

1 Introduction
Turbochargers are nowadays widely spread in many applications, especially in engines.
Few decades back the “TURBO” label on a passenger car symbolized dynamic, power,
performance and speed. Today it can be better described by the words efficiency, effectivity
and it is closely connected with the downsizing trend in modern engines.
Turbocharger basically consists of a radial inflow turbine, a centrifugal compressor and
a centre housing of rotating assembly. Therefore, it could be considered as a system which
contains both static and rotating subsystems. Nowadays it is common that the turbine operates
in very high speeds, for example 170 000 revolutions per minute. Because of latter, it is very
important to provide stable connection between static and rotating parts of turbocharger. This
connection is established with two radial and one axial bearings.
The aim of this paper is to derive a sufficient linearized computational model of
turbocharger considering fluid-film bearings with floating rings and to study the changes in
oil film stiffness according to radial and angular velocity of the rotor and to examine dynamic
response of this system.

2 Mathematical and computational model
To obtain a computational model of the rotor, a finite element method was used, see
Byrtus et al. (2010). Thimoshenko’s beam-shaft elements were used for discretization of
rotating parts with mounted rigid discs. Main challenge was the modelling of oil film force
characteristics in the radial fluid-film bearings with floating rings (Fig. 1). In particular cases,
the nonlinear force terms can be derived based on the Reynolds equation which describes
transmitting hydrodynamic pressures by the fluid film. The derived nonlinear force terms can
be advantageously linearized around the static equilibrium and further employed in a lumped
spring model Zeman et al. (2013), see Fig. 1.

Figure 1: Linearized model of fluid-film bearing with floating ring
1 Bc. Jakub Bugár, student of Computer Modeling in Engineering master’s degree program, field of study –
Applied Mechanics, e-mail: jbugar@students.zcu.cz
2 Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D., Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West
Bohemia, e-mail: mbyrtus@kme.zcu.cz
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The mathematical model of the complex rotor-bearing system was assembled by using
Lagrange’s equations and its final form states as follows

𝑴𝒒̈ + 𝝎𝑮𝒒̇ + (𝑲𝑠 + 𝜔𝟐 𝑲𝜔 )𝒒 = 𝟎 , 𝑴, 𝑮, 𝑲𝑠 , 𝑲𝜔 ∈ ℝ𝑛,𝑛 , 𝒒 ∈ ℝ𝑛 ,

(1)

where M symbolizes the mass matrix of system, G is matrix of gyroscopic influences, Ks is
matrix of static stiffness and finally Kω is matrix of softening during rotation. Vector q
describes general coordinates and n corresponds to DOF number. External or material
damping was not considered in this model.
The computational model was created, implemented and tested in MATLAB (R2013a).
The model parameters correspond to real data of a turbocharger manufactured by ČZ a.s.

3 Results and conclusion
At first, modal analysis of conservative and non-conservative model was performed to
verify the computational model, significant modal shapes were examined along with critical
speeds using Campbell diagrams (Fig. 2). Further, the static equilibria depending on angular
speed of the rotor was investigated. And finally, the dynamic response of unbalanced
turbocharger rotor was studied. As a result, frequency spectrum and phase diagram was
obtained.
Further, another analyses will follow - for example time dependent dynamic response
using numeric integration or numerical implementation of nonlinear model.

Figure 2: Campbell diagram of turbocharger rotor-bearing system
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Problematika výpočtu amplifikovaných spekter odezvy pro
seizmickou kvalifikaci zařízení
Radek Bulín1

1 Úvod
V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na rozsah dokladování odolnosti
zařízení jaderných elektráren vůči všem možným mimořádným událostem, které mohou při
jejich provozu nastat. Do této kategorie externích mimořádných událostí patří i zemětřesení,
které může způsobit vysokou mechanickou zátěž budovám i vnitřním zařízením. Ta musí být
navržena tak, aby tato zátěž nebyla kritická, nedošlo k poškození zařízení a byla zachována
jejich funkčnost. Tento příspěvek se stručně zabývá způsobem matematického modelování
zařízení a vysvětlením metody spekter odezvy. Dále je naznačen způsob využití výpočtového
modelu ke stanovení amplifikovaných spekter odezvy, která mají využití při experimentálním
či výpočtovém ověření seismické odolnosti různých komponent zařízení. Důvodem tvorby
amplifikovaných spekter odezvy je skutečnost, že hodnocená komponenta je instalována na
konstrukci s určitou dynamickou odezvou, která způsobuje amplifikaci podlažních spekter
odezvy.

2 Matematický model zařízení a metoda spekter odezvy
Nejčastěji využívaným matematickým nástrojem pro tvorbu komplexních modelů
složitých zařízení je v současné době tzv. metoda konečných prvků (MKP), viz Fish a
Belytschko (2014). Diskretizovaný matematický model zařízení, které je buzeno pohybem
základu (báze) s výchylkou u j (t ) , j  1, 2, 3 ve třech navzájem kolmých směrech, lze
uvažovat v tomto tvaru
3

(t )  Bq (t )  Kq(t )   m j u j (t ) ,
Mq

(1)

j 1

kde q(t )  [ qi (t )] , i  1,, n je vektor zobecněných souřadnic a n počet stupňů volnosti, M ,
B a K představují postupně matici hmotnosti, tlumení a tuhosti, uj (t ) je zrychlení báze ve
směru j a vektor hmotnostní parametrů m j , viz Zeman a Hlaváč (2012). Řešením rovnice
(1) lze libovolnou výchylku qi( j ) (t ) z vektoru zobecněných souřadnic při buzení v jednom
směru j vyjádřit jako
n

t

 1

0

qi( j ) (t )   qi(,j ) (t ), qi(,j ) (t )  vi , vT m j  u j ( ) g (t   ) d  ,

(2)

kde g (t ) je impulzní funkce, viz Zeman a Hlaváč (1999).
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Spektrum odezvy výchylky S d (, D ) je dle práce Zeman a Hlaváč (2012) definováno
jako maximální absolutní hodnota výchylky q(t ) soustavy s jedním stupněm volnosti
vybuzené posuvným pohybem báze s akcelerogramem uj (t ) , zapsáno
t

S (, D )  max q(t )  max  uj ( ) g (t   )d .
( j)
d

t

t

(3)

0

Porovnáním výrazů (2) a (3) je patrné, že maximální absolutní hodnota výchylky lze
vyjádřit pomocí napočítaných spekter odezvy.
Pokud je známé spektrum zrychlení v úrovni terénu pro danou lokalitu, lze pomocí
matematických modelů budov napočítat podlažní spektra zrychlení pro různé úrovně podlaží a
pro různé poměrné útlumy. Podlažní spektra pak slouží jako podklad pro seizmickou
kvalifikaci zařízení, která může být provedena experimentálně, kdy se zařízení odzkouší na
seizmické stolici v dynamické zkušebně, nebo výpočtově, kdy je na matematickém modelu
sledována odezva zařízení především v podobě materiálového napětí v kritických místech,
nebo kombinací obou postupů.
U konstrukčně složitých zařízení není možné do matematického modelu zahrnout
všechny komponenty. Základem je tedy dané zařízení do modelu zjednodušit tak, aby byly
postihnuty základní dynamické vlastnosti, a složitější komponenty zařízení (například motory
apod.) pak kvalifikovat zkouškou. V takovém případě je tedy nutné vypočítat spektra
zrychlení uvnitř zařízení v místě uložení složitějších komponent, neboť vlivem odezvy
konstrukce, na níž jsou komponenty instalovány, dochází k amplifikaci podlažních spekter
odezvy. Tato amplifikovaná spektra pak poslouží pro přípravu zadání seizmické zkoušky.
Postup při jejich generování je shrnut na obr. 1.

Obrázek 1: Postup při generování amplifikovaného spektra odezvy v místě uložení
komponenty zařízení
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Analýza rozhranı́ mezi oblastmi s lineárnı́m
a nelineárnı́m kmitánı́m palivových proutků
Štěpán Dyk1

1 Úvod
Z hlediska mechaniky jsou palivové proutky (PP) tvořeny dvěma subsystémy; prvnı́m
z nich je dlouhá tenkostěnná zirkoniová trubička, tzv. pokrytı́ PP (P), a druhým sloupec palivových tablet (T) tvořený tzv. peletkami UO2 , který je umı́stěn uvnitř pokrytı́ a v němž probı́há
řı́zená štěpná reakce. Mezi těmito subsystémy je radiálnı́ vůle, která se v průběhu kampaně
reaktoru zmenšuje a dı́ky nı́ž docházı́ po rozkmitánı́ PP tlakovými pulsacemi chladiva k potenciálnı́m rázovým interakcı́m mezi pokrytı́m PP a sloupcem palivových tablet. Vzhledem ke
zvýšenému namáhánı́ a opotřebenı́ součástı́ při rázovém kmitánı́ je účelné analyzovat rozhranı́
mezi provoznı́mi stavy s rázovým (nelineárnı́m) chovánı́m a stavy s lineárnı́m kmitánı́m.

2 Matematický model a výsledky numerických simulacı́
Oba subsystémy jsou nosnı́kového typu a pro jejich popis lze s výhodou užı́t modelovánı́ metodou konečných prvků pro jednorozměrná přı́čně nestlačitelná kontinua vyhovujı́cı́
předpokladům Eulerovy-Bernoulliovy teorie [Byrtus (2010)] při uvažovánı́ čtyř stupňů volnosti
v každém uzlu (laterálnı́ výchylky a přı́slušná natočenı́). Tlakové pulsace chladiva představujı́
kinematické buzenı́, přičemž pohyb odpovı́dajı́cı́ch komponent lze určit za použitı́ globálnı́ho
(X)
modelu reaktoru [Zeman a Hlaváč (2008)]. Zavedeme-li vektory zobecněných souřadnic qF ∈
RnX , X = P, T, odpovı́dajı́cı́ volným (tj. nevetknutým) uzlům, globálnı́ matematický model
systému lze formulovat ve tvaru
#
"
#"
# "
#"
(P )
(P )
(P )
(P )
q̇F
BF
0
MF
0
q̈F
+
+
(T )
(T )
(T )
(T )
0
BF
q̇F
q̈F
0
MF
# 
# "
"
#
!"

(P )
(P )
(P )
qF
fL (t)
fDM (t)
KF + KC
0
, (1)
+
+
+ KF
=
(T )
(T )
(T )
0
qF
fL (t)
0
KF
{z
}
|
fN S

(X)

kde YF
∈ RnX ,nX , Y = M , B, K, X = P, T, jsou po řadě matice hmotnosti, tlumenı́
a tuhosti subsystémů pokrytı́ a sloupce palivových tablet a kde nX , X = P, T je počet stupňů
volnosti daného subsystému. Vektory pravé strany představujı́ po řadě kinematické buzenı́ pohy(X)
bem dolnı́ upı́nacı́ desky fL (t) ∈ RnX , X = P, T a pohybem obklopujı́cı́ch buněk distančnı́ch
mřı́žek fDM (t) ∈ RnP , které tvořı́ vektor kinematického buzenı́ pohybem nosného skeletu fN S .
Dále uváděné analýzy jsou prováděny v závislosti na frekvenci buzenı́ f a na tuhosti buněk
distančnı́ch mřı́žek kg při uváženı́ různých radiálnı́ch vůlı́ δi = δ, i = 1, 2, . . . 15 mezi P a T.
1
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Pro potřeby identifikace oblastı́ s lineárnı́m chovánı́m je nutné analyzovat relativnı́ amplitudy ei (t) mezi P a T ve všech uzlech i. Následně lze pomocı́ lineárnı́ho modelu (1) určit hledané
množiny na základě srovnánı́ maxim êi = maxt ei (t) relativnı́ch amplitud s vůlemi δi jako

(−)
Mi
= kg ∈ R+ , ω ∈ R+ : êi (ω, kg ) < δ , i = 1, . . . 15, g = 1, . . . 8,
(2)

(+)
Mi
= kg ∈ R+ , ω ∈ R+ : êi (ω, kg ) ≥ δ , i = 1, . . . 15, g = 1, . . . 8.
(3)
Obr. 1 ukazuje přı́klad výsledných množin v sudých uzlech. Za oblasti s výskytem rázového
kmitánı́ lze pak považovat ty oblasti, v nichž je identifikován kontakt alespoň v jednom uzlu, tj.
M

(+)

=

15
[

(+)

M(−) = M \ M(+) .

Mi ,

(4)
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Obrázek 1: Oblasti lineárnı́ho (bı́le) a nelineárnı́ho rázového (černě) kmitánı́ v uzlech podepřených distančnı́mi mřı́žkami při uvažovánı́ radiálnı́ vůle δi = δ = 65 [µm] ∀i = 1, 2, . . . 15

3 Závěr
Uvedená analýza umožňuje rozlišit oblasti lineárnı́ho a rázového nelineárnı́ho kmitánı́
v závislosti na provoznı́ch a konstrukčnı́ch parametrech, a poskytuje tedy nástroj k identifikaci
oblastı́ s potenciálně vyššı́m dynamickým namáhánı́m a s většı́m poškozujı́cı́m účinkem vibracı́.
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Biological reaction-diffusion models
Martin Fencl1

1 Introduction
We study a system of two partial differential equations describing diffusion and reaction
of two chemical substances. We usually consider a linearized model
du
= d1 ∆u + b1,1 u + b1,2 v,
dt
dv
= d2 ∆v + b2,1 u + b2,2 v,
dt

(1)

where d1 , d2 are positive diffusion parameters
and bi,j are constant elements of Jacobi matrix
of certain mappings f, g, which describe the
reaction of substances u, v. It was proposed
by Turing (1952) that under some conditions
the trivial stationary solution of the system
(1) without diffusion (d1 = d2 = 0) is stable,
but with diffusion it is unstable. Such a effect
was later called ”Turing effect”. The loss of
the stability of the trivial stationary solution
give rise to the spatially non-homogeneous
solutions. These solutions describe patterns,
Figure 1: Hyperbolas in the plane [d1 , d2 ]
which have application as patterns on animal
coat, for example.
The positive quadrant of parameters [d1 , d2 ] ∈ R2+ can be divided by curve CE on two regions, i.e. region of stability and instability. The curve CE is an envelope of certain hyperbolas
Ci , i ∈ N illustrated on Figure 1.

2 Problem with a unilateral term
In most of the analytic part we focus on the stationary problem
d1 ∆u + b1,1 u + b1,2 v + τ u− = 0,
on Ω,
d2 ∆v + b2,1 u + b2,2 v = 0,
∂v
∂u
=
= 0 on ΓN ,
u = v = 0 on ΓD ,
∂n
∂n

(2)

where ΓD ∪ ΓN = ∂Ω. We distinguish two cases, meas(ΓD ) > 0 and meas(ΓD ) = 0, that is
mixed and pure Neumann boundary conditions. We study an influence of a unilateral term τ u−
1
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(τ > 0) on displacement of critical points of the system (2), i.e. points [d1 , d2 ] in the positive
quadrant R2+ such that there exists a non-trivial of the system (2).
The main result is inspired by article about quasi-variational inequalities by Kučera
(1997). In case of pure Neumann boundary conditions we proved that for every compact part
of the envelope CE there exist some ε-neighbourhood, where there are no critical points of the
system (2). In case of mixed boundary conditions this statement holds for every compact part
of CE \ C1 (i.e. the envelope without the first hyperbola, see Figure 1).

3 Numerical experiments
We continue work of Vejchodský et al. (2015), who used model
du
= Dδ∆u + αu + v − r2 uv − αr3 uv 2 ,
dt
(3)
dv
= δ∆v − αu + βv + r2 uv + αr3 uv 2 ,
dt
for numerical experiments with unilateral terms of type τ v − (and its modifications) added to
the second equation. The first goal is to study possible shapes of irregular patterns disturbed by
unilateral terms. The second goal is to find maximal values of the parameter D = dd12 , such that
the model still generates patterns. We tested mostly the unilateral source terms with saturation.
These terms lead to larger maximal value of the parameter D and some new shapes of the
patterns. We also experimented with the unilateral term τ u− in the first equation. Examples of
a regular pattern and an irregular pattern are illustrated on Figure 2. The pattern on Figure 2b
τ (v − )2
is a product of the experiment with the unilateral term 1+ε(v
− )2 , the pattern on Figure 2a is a
product of the experiment without any unilateral terms.

(a) Regular pattern

(b) Irregular pattern

Figure 2: Comparison of the regular and the irregular pattern
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Nanostrukturovaný oxid wolframu jako detektor vodíku
Markéta Fialová1, Stanislav Haviar2

1 Úvod
V poslední době se stále klade větší důraz na nahrazení spalování fosilních paliv jinými,
čistšími, zdroji energie. Jednou z možností, jak snížit poškozování životního prostředí, je
využívání vodíkových technologií. Téměř neomezené zásoby vodíku ve vodstvu naší planety
poskytují čistý zdroj energie. Z vody se vodík vyrábí za využití čistých zdrojů elektrické
energie. Poté se dá, na rozdíl od elektřiny, snadno skladovat, transportovat a mimo jiné použít
i jako palivo pro automobily. Má tak všechny předpoklady nahradit paliva vyrobená z ropy.
Vodík však vytváří výbušné směsi se vzduchem a to v širokém rozsahu koncentrací
(4–70 %). Vodík má velmi malé molekuly, které mohou procházet různými materiály, a při
skladování je třeba sledovat případné úniky. Kvůli výbušnosti směsí vodíku je potřeba včas
detekovat jeho přítomnost v ovzduší. Mimo detekci těchto vysokých koncentrací je pro nové
technologie také potřeba velmi přesně regulovat malé koncentrace vodíku do zařízení, která
ho zpracovávají.
Oba tyto úkoly jsou řešeny plynovými senzory. Jednou z možností, jak detekovat vodík
v ovzduší, je použití senzorů tvořených oxidy kovů. V tomto příspěvku představím přípravu
nanostrukturního tenkovrstvého oxidu wolframu, ukážu i odezvu připravených vrstev při
styku s vodíkem.

2 Výsledky
Tenké vrstvy oxidu wolframu byly připraveny reaktivním magnetronovým
naprašováním. Byl zkoumán vliv různé stechiometrie vrstev oxidu a vliv kovových klastrů
přidaných na povrch. Jako vhodný materiál pro klastry bylo vybráno palladium. V rámci
diplomové práce jsem zkoumala strukturu a prvkové složení materiálu pomocí skenovacího
elektronového mikroskopu a mikroskopu atomárních sil. Měření senzorické odezvy jsme
provedli v laboratořích Katedry fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.
K reaktivnímu naprašování byl využit wolframový terč a jako reaktivní plyn kyslík. Při
přípravě vrstev byl měněn tok kyslíku vstupujícího do přípravné komory.
Na připravené tenké vrstvy oxidu wolframu o tloušťce okolo 70 nm byla nanesena tenká
vrstva palladia, které na povrchu tvoří malé shluky – klastry. Ty pomáhají senzorické reakci
a odezva senzoru se značně zvýší.
Při měření senzorické odezvy byl zkoumán vliv palladia, stechiometrie vrstev
a závislost na tloušťce vrstvy. Je-li použito palladium, je senzorická odezva vyšší a rychlejší
než u vrstev bez palladia. Navíc takovéto senzory lze použít i za nižších teplot, odezvu bylo
možné zaznamenat i při pokojové teplotě. Stechiometrické vrstvy (WO3) reagují dobře a jsou
tedy vhodné k detekci vodíku. Podstechiometrické vrstvy vykázaly menší odezvu a nejeví se
1
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jako vhodné pro detekci. Byly připraveny i různé tloušťky vrstev a bylo zjištěno, že tenčí
vrstvy vykazují lepší odezvu se zachováním stability vzorků.
Příklad reakce pro stechiometrickou vrstvu je znázorněna na obr. 1.

Obrázek 1:Senzorická odezva stechiometrické vrstvy WO3 povrchově dopované palladiem
znázorněná jako změna vodivosti na koncentraci vodíku.

3 Závěr
Byly připraveny a charakterizovány vrstvy oxidu wolframu s palladiovými klastry
a použity jako senzory detekující vodík. Rychlost odezvy je rychlá ve srovnání s obdobnými
systémy v literatuře a reakce byla detekovatelná i při pokojové teplotě, i když běžná pracovní
teplota vrstev oxidu wolframu je od 100°C. Minimální detekovatelná koncentrace byla
100 ppm. Vrstvy byly optimalizovány z hlediska stechiometrie a tloušťky.
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Nový limitovacı́ proces nespojité Galerkinovy metody s aplikacı́
na Saint-Venantovy rovnice
Martin Fišer1

1 Úvod
Saint-Venantovy rovnice jsou vhodné k modelovánı́ prouděnı́ s volným povrchem, kdy
horizontálnı́ rozměry vodnı́ masy jsou mnohem většı́ než jejı́ hloubka. Matematický model byl
popsán Berre Saint Venantem v roce 1872 a jedna z jeho formulacı́ pro 1D přı́pad je

 

 
∂
∂ h
0
hu
+
=
−gh ∂B
∂t hu
∂x hu2 + 21 gh2
{z
} | {z ∂x }
| {z }
|
W

F

(1)

B

kde W=[W1 , W2 ]T = [h, hu]T je vektor konzervativnı́ch proměných s výškou vodnı́ho sloupce
h(x, t) a rychlostı́ prouděnı́ u(x, t), F je vektor toku, g je gravitačnı́ zrychlenı́ a B je funkce
popisujı́cı́ nerovnosti dna.

2 Numerické schéma
V této práci je matematický model (1) řešen za pomoci nespojité Galerkinovi metody
(DGFEM). V přı́padě DGFEM, je výpočetnı́ oblast Ω rozdělena nepřekrývajı́cı́mi se konečnými
elementy Ωi a konzervativnı́ proměnné Wi,k v i-tém konečném elementu jsou vyjádřeny jako
lineárnı́ kombinace
j
b
(t)ϕji (x),
Wi,k (x, t) = Σnj=1
wi,k

k = 1, 2,

(2)

j
kde ϕj (x) jsou bázové funkce, nb je počet bázových funkcı́ a wi,k
jsou časově závislé koefficienty lineárnı́ kombinace. Pro jednoduchost v následujı́cı́m vynecháme funkčnı́ parametry x a t.
Aplikacı́ DGFEM na (1) zı́skáme

Mi

h
ix 1
d
i+ 2
wi,k + Φk · ϕji
−
dt
xi− 1
2

Zde Mi = [Mij,l ] =

hR

Z
Fk
Ωi

∂ϕji
dΩ =
∂x

Z
Ωi

Bk ϕji dΩ,

j = 1, 2, . . . nb,

k = 1, 2.

(3)

i
j l
ϕ
ϕ
dΩ
je matice hmotnosti, Φk , Fk a Bk je k-tá složka numeΩi i i

1
2
nb
rického a nevazkého toku a zdrojového členu dna a wi,k = [wi,k
, wi,k
, . . . , wi,k
] je vektor časově
závislých koeficientů. Schémata vyššı́ch řádů přesnosti musı́ být limitovány v přı́padě, že se
během simulace objevı́ rázová vlna, či nespojité řešenı́. Nadbytečné limitovánı́ však vede k
nežádoucı́mu snı́ženı́ řádu přesnosti.
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Obrázek 1: Validace softwaru.

Obrázek 2: Praktická aplikace.

3 Nové limitovacı́ kritérium
Konečný element Ωi je definován jako problematický, pokud hodnota konzervativnı́ proměnné
uprostřed konečného elementu nenı́ ohraničena hodnotami na jeho krajı́ch, tedy




max Wi,k (xi− 12 , t), Wi,k (xi+ 12 , t) < Wi,k (xi , t) or min Wi,k (xi− 12 , t), Wi,k (xi+ 12 , t) > Wi,k (xi , t)
(4)

kde xi± 1 jsou pozice na kraji konečného elementu a xi je pozice jeho středu. Pokud je daný
2
konečný element označen jako problematický, pak je limitován následovně.
Bázové funkce lineárnı́ kombinace vyššı́ho než druhého řádu v lineárnı́ kombinaci (2)
1
jsou vynulovány, koeficienty prvnı́ho řádu wi,k
jsou ponechány beze změn a koeficienty druhého
2
řádu wi,k jsou přepočteny za pomoci libovolného limiteru (napřı́klad minmod) následovně
2
1
1
wi,k
= minmod( (wi+1,k
− wi,k
)/∆x,

1
1
(wi,k
− wi−1,k
)/∆x )

(5)

zde minmod(a, b) = 1/2[sgn(a) + sgn(b)] · min(|a|, |b|) a ∆x je velikost kroku prostorové
diskretizace. V přı́padě limitovánı́ vodnı́ hladiny je důležité zaručit jejı́ nezáporné hodnoty.
Proto byl implementován postup aplikovaný v metodě konečných objemů, Kurganov (2007)
(
2
wi,1

=

1 /∆x
2wi,1

if

h(xi− 1 , tn ) < 0

1 /∆x
−2wi,1

if

h(xi+ 1 , tn ) < 0

2

.

(6)

2

4 Závěr
Postup uvedený v této práci byl rozšı́řen do 2D prostoru a zvalidován na analytických
řašenı́ch a experimentánı́ch datech viz obrázek 1. Po validaci byl daný software použit pro simulaci záplav na řece Moravě, viz obrázek 2. Dané kritérium je jednoduché, výpočetně nenáročné
a lze jej použı́t ne jen v úlohách hydrodynamiky ale též v oblasti aerodynamiky.
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Parametricky tvořený model standardizovaných testů kohezivnı́ch
spojů
Petr Hanzlı́k1, Tomáš Kroupa2

1 Motivace
Cı́lem práce je vytvořit modifikovatelný a snadno rozšı́řitelný nástroj pro identifikaci materiálových parametrů pro modelovánı́ chovánı́ rozhranı́ materiálů s využitı́m metody konečných
prvků.

2 Základnı́ teorie
Jednı́m z typů porušenı́ vrstvených materiálů, zejména kompozitů, je delaminace. Delaminace je procesem šı́řenı́ mezilaminárnı́ trhliny, pro kterou existujı́ tři základnı́ módy namáhánı́
(viz obr. 1), přičemž obecné namáhánı́ vzorku lze popsat jejich kombinacı́.

Obrázek 1: Základnı́ módy namáhanı́
Jako základnı́ parametr pro popis chovánı́ spoje nebo rozhranı́ materiálu může být použit
napřı́klad parametr rychlosti uvolňovánı́ deformačnı́ energie vnitřnı́ch sil G, který lze vypočı́tat
z přı́růstku potenciálnı́ energie deformace vnitřnı́ch sil dU dle
F 2 dC
δ
1 dU
=
;
C= ,
(1)
b da
2b da
F
kde b je šı́řka trhliny, a jejı́ délka, F zatı́ženı́ a δ je obecně posuv v mı́stě pozorovánı́. Parametr
C je označován jako poddajnost.
G=−

3 Realizace
K identifikaci materiálových parametrů rozhranı́ v normálovém směru vzhledem k rovině
trhliny byl realizován DCB (double cantilever beam) test, kde docházı́ k šı́řenı́ trhliny pouze
vlivem módu I. Pro určenı́ materiálových parametrů spojených s módem II byl proveden MMF
(mixed mode flexure) a ENF (end notched flexure) test.
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Obrázek 2: Realizované testy - porovnánı́ dat (zelená - experiment; červená - abaqus)
Rovněž byly vytvořeny ekvivalentnı́ MKP modely. Byl uvažován bilineárnı́ konstitutivnı́
vztah (obr. 3), quadratic stress kritérium (2) a pevnostnı́ kritérium power law (3).

4 Závěr
Porovnánı́ hodnot kritických energiı́ vypočtených z analytických vztahů a identifikovaných pomocı́ MKP modelů vykazujı́ dobrou shodu.
exp/num [J/m2 ]
Epoxid
Spabond
Araldite

DCB (GI )
535/544
1353/1135
385/301

ENF (GII )
2045/2204
3750/3850

MMF(GI/II )
730/720
-

Tabulka 1: Porovnánı́ parametrů G pro jednotlivá rozhranı́
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Modelování nenewtonských efektů proudění krve v reálných
modelech karotické bifurkace
Pavla Hovorková1, Alena Jonášová2

1 Úvod
Významným problémem dnešní doby je nezdravý životní styl. Ten má v mnoha
případech za následek závažná cévní onemocnění postihující jak koronární tepny, tak i
karotické tepny na krku, které přivádí krev do mozku. Hlavním cílem této práce bylo
matematicky modelovat proudění krve v reálných modelech karotické bifurkace postižené
nejrozšířenějším typem cévního onemocnění – aterosklerózou. Matematické modelování by
mohlo přispět nejen k lepšímu pochopení patologických procesů probíhajících v lidském těle
a usnadnit tak jejich diagnostiku (stanovit míru významnosti stenózy a její vliv na prokrvení
mozku), ale také pomoci ve výuce mediků prostřednictvím tréninkových platforem.

2 Matematické modelování proudění krve
Proudění krve v 3D modelech karotické bifurkace (obr. 1) lze obecně popsat systémem
Navierových-Stokesových rovnic pro nestlačitelnou nenewtonskou kapalinu, Vimmr (2008), s
využitím např. Carreauova-Yasudova modelu
n1

 ( )    (0   )[1  ( ) m ] m ,

(1)

kde   0,00345Pa s, 0  0,056Pa s,   1,902 s, n  0,22 , m  1,25 , Cho et al. (1991).
Tento matematický model byl numericky řešen pomocí výpočtového programu Ansys Fluent,
který byl programově rozšířen o nenewtonský model (1). Pro dosažení fyziologicky
relevantních výsledků jsou na vstupu 3D modelu předepsány hodnoty průtočného množství
odpovídající vzestupné aortě převzaté z Olufsen et al. (2000). V případě výstupů je pro
potřeby této práce užit tříprvkový Windkessel model, obr. 2 (nahoře), který je schopný
aproximovat chování reálné oběhové soustavy. Nevýhodou tohoto modelu je ovšem nutnost
vhodně určit jeho parametry tak, aby odpovídaly skutečné fyziologii cévního řečiště. Z
důvodu snazšího ladění těchto parametrů metodou pokus-omyl byl zvolen přístup, kdy
proudění krve ve výše zmíněném 3D modelu je aproximováno pomocí 0D (RLC) modelů,
obr. 2 (dole), jež ve své podstatě využívají analogie s elektrotechnikou. Výhodou těchto
modelů je jednoduchost výsledného matematického modelu, jehož numerické řešení v
Matlabu lze realizovat v řádu několika sekund (naproti tomu řešení 3D proudění může trvat
několik hodin i dní). Nevýhodou 0D modelů je, že ve své podstatě předpokládají homogenní
rozložení tokových veličin v každém časovém kroku, což umožňuje modelovat krev pouze
jako newtonskou kapalinu, Kokalari et al. (2013). Pro prvotní testovací 0D/3D simulace byly
vytvořeny jednoduché modely cév v podobě trubice a bifurkace.
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3 Model velkých cév a numerické simulace
V této práci byl vytvořen reálný 3D model velkých cév včetně aortálního oblouku,
obr. 1 (vlevo), který byl v programu Amira rekonstruován na základě snímků z počítačové
tomografie poskytnutých Fakultní nemocnicí Plzeň. Získaná geometrie byla poté importována
do komerčního programu Altair Hypermesh, kde došlo k vygenerování tetrahedrové sítě
zahuštěné v blízkosti stěn pro přesnější zachycení mezní vrstvy. Výsledná 3D síť byla načtena
do výpočetního programu Ansys Fluent. V případě aplikace 0D popisu proudění byl
zrekonstruovaný model cév pomyslně rozdělen na 13 segmentů, obr. 1 (vpravo), jež byly
tvořeny vždy jedním RLC blokem, obr. 2 (dole). Příslušné rovnice 0D modelu byly
implementovány do vyvinutého řešiče v prostředí programu Matlab. Numerické simulace
proudění krve byly realizovány jak pro 0D model velkých cév, tak pro reálný 3D model, kde
krev byla navíc modelována i jako nenewtonská.

Obrázek 1: Zrekonstruovaný 3D model velkých
cév (vlevo) a jeho rozdělení na segmenty (vpravo)

Obrázek 2: Schémata Windkessel
modelu (nahoře) a RLC bloku (dole)

4 Závěr
Numerické simulace proudění krve potvrdily jednoduchost a početní nenáročnost 0D
modelů. Na druhou stranu však odhalily problémy s určováním parametrů výstupních
Windkessel modelů, kdy u reálného modelu se 7 výstupy bylo nutné naladit 21 parametrů.
Jedním z možných vylepšení současného přístupu je vytvoření tzv. uzavřeného okruhu, kdy
dojde k propojení všech výstupů se vstupem a doplnění o vhodný model srdce, který by měl
předejít problémům se zpětným tokem krve.
Poděkování
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arteries with structured-tree outflow cenditions. Annals of Biomedical Engineering, Vol.
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Modely ramennı́ch chráničů motocyklistů
Václav Hrdlička1, Radek Kottner2, Jan Krystek3

1 Úvod
Cı́lem práce je zjistit materiálové parametry třı́ typů ramennı́ch chráničů pro motocyklisty a následně pro ně namodelovat normovanou impaktnı́ zkoušku. Dva typy chráničů jsou
vyrobeny z pěnového materiálu typu open-closed cell foam, třetı́ je složen z několika vrstev
(plast se strukturou honeycomb, kůže, pěna). Pro materiály použı́vané pro tlumenı́ nárazu se
jejich závislot napětı́ na deformaci dá rozdělit do třı́ částı́ – elastické, tzv. Plateau zone a densifikace, přičemž nejpodstatnějšı́ z celého grafu je velikost Plateau zone. Čı́m delšı́ je, tı́m většı́
je množstvı́ energie, kterou materiál absorbuje během nárazu (obr.1). Mezi cı́le práce se tak dá
zařadit i vyhodnocenı́, který z třı́ typů chráničů je z tohoto hlediska nejvhodnějšı́.

Obrázek 1: Tři části závislosti napětı́ na deformaci pro materiály absorbujı́cı́ energii

2 Experimentálnı́ zkoušky
Pro zı́skánı́ závislostı́ sı́ly na prodlouženı́ (stlačenı́), ze kterých je možné identifikovat moduly pružnosti, potřebné pro modely, byly provedeny experimentálnı́ tahové a tlakové
zkoušky vzorků plastu, pěny a kůže. Různé fáze tlakové zkoušky plastu jsou ukázány na obr. 2.
1
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Obrázek 2: Tlaková zkouška plastového vzorku se strukturou honeycomb

3 Modely
Na základě experimentů byl v konečněprvkovém softwaru Abaqus vytvořen elastoplastický model pro tahovou i tlakovou zkoušku plastových vzorků, kam byla dosazena hodnota
modulu pružnosti, jež byla dopočtena právě z experimentálně zı́skaných dat. Provedena byla
také obecná simualce normované impaktnı́ zkoušky pro pěnový materiál, který byl modelován
jako viskoelastický (obr. 3).

Obrázek 3: Model tlakové zkoušky (vlevo) a impaktu na pěnový materiál (vpravo)

4 Závěr
Byl naladěn elastopastický model tahové a tlakové zkoušky plastové části jednoho typu
chrániče a sestaven viskoelastický model impaktnı́ zkoušky pro pěnový vzorek.
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REACTIVE HIGH-POWER IMPULSE MAGNETRON
SPUTTERING OF THERMOCHROMIC VO2 FILMS ON
SILICON SUBSTRATE AT LOW DEPOSITION
TEMPERATURES
D. Kolenatý1, J. Houška2, J. Rezek3, R. Čerstvý4, J. Vlček5

1 Introduction
Vanadium dioxide is the most interesting thermochromic material due to its reversible
phase transition from semiconducting IR transparent state (monoclinic structure) to metallic
IR reflective state (tetragonal structure) at around 68 °C. High infrared transmittance
modulation in thin films makes the VO2 based films a suitable candidate for optical switching
applications, such as self-tunable infrared filters, temperature sensing devices and smart
windows for automatic solar transmission. Current drawbacks surrounding the
commercialization of VO2 include a high transition temperature, high deposition temperatures
(> 400 °C) required for synthesizing the crystalline VO2 thin films as well as a low visible
transmittance (typically 50 %) S.-Y. Li et al. (2012), J.-P. Fortier et al. (2014).

2 Experimental details and Results
High-power impulse magnetron sputtering with a pulsed reactive gas (oxygen) flow
control was used for depositions of thermochromic VO2 films (75 - 100 nm thick) onto
floating Si substrates at the temperatures, Ts, of 250 - 400 °C. Note that using the floating
potential improves the application potential of the films due to a simplified deposition process
and a decreased ion-induced compressive stress. The depositions were performed using a
strongly unbalanced magnetron with an indirectly water-cooled planar vanadium target (50.8
mm in diameter) in argon-oxygen gas mixtures at the argon pressure of 1 Pa. The duty cycle
was set to a constant value of 1%, the voltage pulse durations were 50 and 80 µs, and the
corresponding repetition frequencies were 200 and 125 Hz, respectively. The depositionaveraged target power density was 12 - 14 Wcm–2. The target-to-substrate distance was 150
mm. The phase composition of the VO2 films was determined by X-ray diffraction and
Raman spectroscopy. The thermochromic behaviour of the VO2 films was investigated using
a spectroscopic ellipsometer equipped with a heat stage. The ellipsometric measurements
were performed in the range of 300 - 2000 nm and 25 - 100 °C. The optical constants
(refractive index, n, and extinction coefficient, k) were obtained from the ellipsometric data
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using a description of VO2 by the Cody-Lorentz oscillator combined with Lorentz oscillators.
Moreover, the optical constants (measured on Si substrates) were used to predict
transmittance of the same materials on glass substrates. The VO2 films prepared at the voltage
pulse duration of 80 µs exhibit very low room-temperature k (down to 0.11 at 550 nm; applies
also to the lowest Ts = 250 °C), leading to a high predicted transmittance in the visible region
(e.g. up to 65% for a 100 nm thickness). The films exhibit a high infrared modulation, perfect
reversibility of the thermochromic behaviour and a lower transition temperature (48 ˚C) than
the bulk VO2 (68 ˚C).

Figure 1: Calculated spectral transmittances from refractive index and extinction
coefficient of the samples prepared at the voltage pulse length of 80 µs and substrate
temperature of 250, 300 and 400 °C in the case of 1 mm thick glass substrate.
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Molekulárnı́ motory: Smoluchowského rovnice a blikajı́cı́
”
potenciál “
Milada Krejčová1

1 Molekulárnı́ motory
Veškeré transportnı́ koherentnı́ procesy uvnitř buněk jsou řı́zeny molekulárnı́mi motory,
viz Lipowsky (2001). Jsou poháněny energiı́ z hydrolýzy adenosintrifosfátu (ATP) a vykonávajı́
tedy mechanickou práci uvnitř buněk. Přı́kladem využitı́ této práce může být transport iontů a
makromolekul přes buněčnou membránu, vnitro buněčný transport váčků a organel, buněčné
dělenı́ a v neposlednı́ řadě pohyb samotných buněk.
Jejich charakteristická velikost se pohybuje v desı́tkách nanometrů, takže jsou velmi
ovlivňovány Brownovým (tepelným) pohybem, který sloužı́ jako efektivnı́ lubrikant“, jak je
”
ukázáno v Fall et al. (2002).

2 Smoluchowského rovnice
Jak již bylo zmı́něno v předešlé části, molekulárnı́ motory jsou ovlivňovány Brownovým
pohybem, který však ze své podstaty vyžaduje stochastický přı́stup. Proto mı́sto počı́tánı́ velkého
množstvı́ jednotlivých částic je lepšı́ počı́tat velké množstvı́ nezávislých částic, resp. pravděpodobnost
výskytu jedné částice, pohybujı́cı́ch se ve stejném čase a sledovat vývoj této pravděpodobnosti.
Nejjednoduššı́ způsob jejich popisu je pomocı́ Smoluchowského rovnice (odvozené v
Fall et al. (2002)), která má tvar
 


∂
∂(φ/(kB T ))
∂ 2p
∂p
=D
p
+ 2 .
(1)
∂t
∂x
∂x
∂x
Prvnı́ člen na pravé straně této rovnice vyjadřuje posun, druhý difuzi. Přičemž p je pravděpodobnost
výskytu jedné částice, D koeficient difuze, φ potenciál hnacı́ sı́ly motoru, kB Boltzmannova
konstanta a T je termodynamická teplota.

3 Motor řı́zený blikajı́cı́m potenciálem “
”
Proces, kde je motor řı́zený blikajı́cı́m potenciálem “, se nazývá přeskakujı́cı́ západka
”
(angl. flashing ratchet). Jedná se o paradigma molekulárnı́ch motorů (Fall et al. (2002)).
Tento přı́pad je matematickým modelem proteinu vystaveného střı́dánı́ dvou potenciálů
φ1 a φ2 , kdy prvnı́ je silně asymetrický a druhý konstantnı́. Přepı́nánı́ mezi potenciály je řı́zeno
chemickou reakcı́ s rychlostı́ k. Tento parametr pak musı́ splňovat, že protein dosáhne minima
potenciálové jámy před vypnutı́m potenciálu, a zároveň, že volná difuze neprobı́há na většı́m
intervalu než je vlnová délka φ1 .
1
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Takto nadefinovanou úlohu lze popsat soustavou dvou Smoluchowského rovnic ve tvaru
 


∂
∂(φi /(kB T ))
∂ 2 pi
∂pi
=D
pi
+
+ k(−pi + pj ), i = 1, 2, j 6= i,
(2)
∂t
∂x
∂x
∂x2
která se řešı́ na intervalu [0, L] s periodickými okrajovými podmı́nkami.
Když pravděpodobnostnı́ rozloženı́
 je možné vypočı́tat střednı́
 dosáhne ustáleného stavu,
∂(p1 + p2 ) ∂φ1 /∂x
+
p1 .
rychlost pomocı́ vztahu hV i = −LD
∂x
kB T

4 Výsledky a závěr

Obrázek 1: Rozloženı́ pravděpodobnosti
výskytu jedné částice pro přeskakujı́cı́
západku při daných blikajı́cı́ch po”
tenciálech“, které jsou v jednotkách
kB T .

Obrázek
2:
Rozloženı́
rychlosti
přeskakujı́cı́ západky při daných bli”
kajı́cı́ch potenciálech“, které jsou v jednotkách kB T .

Na obr. 1 je zobrazeno rozloženı́ hustoty pravděpodobnosti nalezenı́ 1 částice pro různé
hodnoty potenciálu uváděných v jednotkách kB T . Pokud bychom tato rozloženı́ porovnali s tvarem přı́slušného potenciálu, dostali by jsme, že maximum v rozloženı́ odpovı́dá minimu potenciálu a obráceně. Tento jev je možné zdůvodnit tı́m, že maximum potenciálu tvořı́ nestabilnı́
podložı́“ , proto částice sjede“ do údolı́, kde má potenciál minimum. Částici lze tedy přirovnat
”
”
k vodě stékajı́cı́ z hor.
Na obr. 2 je vykreslena střednı́ rychlost přeskakujı́cı́ západky pro různé hodnoty potenciálů uváděných v jednotkách kB T . Protože rychlost se pro málo rozkmitaný potenciál blı́žı́
k nule, bylo nutné rychlosti vynásobit koeficienty 100, 10, 1 kvůli zobrazenı́ v jednom obrázku.
Na těchto výsledcı́ch lze tedy pozorovat značnou závislost na potenciálu.
Poděkovánı́
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Fučı́kovo spektrum diferenčnı́ch operátorů druhého řádu
Iveta Looseová1, Petr Nečesal2

1 Úvod
Našı́m cı́lem je studium kvalitativnı́ch vlastnostı́ Fučı́kova spektra reálných čtvercových
matic. Pro čtvercovou matici A rozumı́me jejı́m Fučı́kovým spektrem množinu Σ(A) všech
uspořádaných dvojic (α, β) ∈ R2 , pro které existuje netriviálnı́ řešenı́ u rovnice
Au = αu+ − βu− ,

(1)

kde A je matice řádu n, n ∈ N, n ≥ 2, u je sloupcový vektor [u1 , . . . , un ]t , u+ a u− jsou
sloupcové vektory tvaru
u+ = [max{u1 , 0}, . . . , max{un , 0}]t ,

u− = [max{−u1 , 0}, . . . , max{−un , 0}]t .

Uvažujeme-li α = β, potom úloha (1) je úlohou na reálná vlastnı́ čı́sla matice A, nebot’ α(u+ −
u− ) = αu. Je-li tedy λk reálné vlastnı́ čı́slo matice A, potom dvojice (λk , λk ) patřı́ do Fučı́kova
spektra.

2 Okrajová úloha s Neumannovými okrajovými podmı́nkami
Popsat strukturu Fučı́kova spektra pro obecnou reálnou čtvercovou matici je složitý problém.
V tomto přı́spěvku budeme uvažovat pouze třı́diagonálnı́ matici řádu n
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V takovém přı́padě úloha (1) představuje okrajovou úlohu pro diferenčnı́ rovnici druhého řádu
s Neumannovými okrajovými podmı́nkami.
Podařilo se zı́skat následujı́cı́ nové výsledky:
1. úplný analytický implicitnı́ popis všech větvı́ tvořı́cı́ Fučı́kovo spektrum Σ(A),
2. analytické odhady pro jednotlivé větve Fučı́kova spektra Σ(A),
3. části některých větvı́ Fučı́kova spektra Σ(A) lze popsat explicitně β = β(α).
1
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Obrázek 1: Odhady pro větve Fučı́kova spektra (šedé regiony) pro matici A řádu 6, 7 a 8.
Černé křivky znázorňujı́ Fučı́kovy větve a patřı́ do Fučı́kova spektra Σ(A).
Pro každou větev Fučı́kova spektra Σ(A) umı́me vymezit region, ve kterém se větev
nacházı́ (viz šedé regiony na obrázku 1). Hranice regionu je popsána pomocı́ Čebyševových
polynomů druhého druhu. Zı́skané odhady jsou svým způsobem optimálnı́, nebot’ některé větve
Fučı́kova splývajı́ s hranicı́ našich regionů (viz obrázek 1 pro n = 7). Poznamenejme dále, že
náročnost numerické realizace těchto odhadů je nezávislá na velikosti řádu n matice A.

3 Závěr
Zı́skané výsledky lze snadno rozšı́řit i pro přı́pad okrajové úlohy s Dirichletovými okrajovými podmı́nkami, tj. pro třı́diagonálnı́ symetrickou matici A ve tvaru
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Popisem Fučı́kova spektra pro tuto matici se zabývali autoři Stehlı́k (2013) a Ma et al. (2010).
Našı́m postupem lze jejich výsledky značně rozšı́řit a doplnit.

4 Seznam literatury a citace
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Oceňování opcí inverzní Fourierovou transformací
Jiří Panoš, MSc1

1 Úvod
Před více než čtyřmi dekádami, v roce 1973, Fischer Black a Myron Scholes představili
přelomový matematický model finančního trhu vhodného k oceňování finančních derivátů
(opce, forwardy, swapy 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. Fischer Black, jež zemřel v roce 1995, se již bohužel
tohoto ocenění nedožil.
Velice obecný princip oceňování, jež je aplikovatelný v rámci Black-Scholesova modelu,
je takzvané rizikově neutrální oceňování. Spotová cena (tedy cena v čase 𝑡 = 0) finančního
derivátu s realizační cenou 𝐾, dobou do splatnosti 𝑇 a stochastickou výplatní funkcí ℎ(𝑆𝑇 , 𝐾),
kde 𝑆𝑇 je náhodná veličina popisující cenu podkladového aktiva v čase 𝑇, je dána výrazem
𝑃𝑉0 (𝑇, 𝐾) = E 𝑄 [ℎ(𝑆𝑇 , 𝐾)]
+∞

= 𝑒 −𝑟𝑇 ∫
−∞

ℎ(𝑥, 𝐾) 𝑔𝑆𝑄𝑇 (𝑥) 𝑑𝑥,

(1.1)

kde E 𝑄 [∗] je lineární operátor střední hodnota pod rizikově neutrální pravděpodobnostní mírou
označenou 𝑄, 𝑔𝑆𝑄𝑇 značí rizikově neutrální hustotu pravděpodobnosti náhodné veličiny 𝑆𝑇 a 𝑟
je spojitá bezriziková úroková míra převládající na finančním trhu.

2 Cena evropské call opce
Evropská call opce je finanční isntrument, jež dává držiteli právo (nikoli však povinnost) v čase
𝑇 zakoupit jednu jednotku podkladového aktiva za cenu 𝐾 od upisovatele opce. Výplatní
funkce ℎ tohoto typu finančního derivátu je tedy dána výrazem max(𝑆𝑇 − 𝐾, 0).
V Black-Scholesově modelu je náhodný proces popisující cenu aktiva {𝑆𝑡 ∶ 𝑡 ≥ 0}
v rizikově neutrálním prostředí modelován jako
1 2
)𝑡+𝜎𝑊𝑡

𝑆𝑡 = 𝑆0 𝑒 (𝑟−𝑞− 2𝜎

,

(2.1)

kde {𝑊𝑡 ∶ 𝑡 ≥ 0} je standardní Wienerův proces (Brownův pohyb), parametr 𝜎 řídí volatilitu
procesu, 𝑟 je spojitá bezriziková úroková míra převládající na finančním trhu a 𝑞 je spojitá
1
dividendová míra asociovaná s podkladovým aktivem. Označme 𝜇 𝑄 ≔ (𝑟 − 𝑞 − 2 𝜎 2 ) a poté
z (2.1) plyne, že náhodná veličina 𝑆𝑇 se řídí log-normálním rozdělení se střední hodnotou
𝑄
𝑄
2
E[𝑆𝑇 ] = 𝑆0 𝑒 𝜇 𝑇 a rozptylem Var[𝑋] = 𝑆02 𝑒 2𝜇 𝑇 (𝑒 𝜎 𝑇 − 1) . Tedy hustota 𝑔𝑆𝑄𝑇 je známá
v uzavřené podobě a problém (2.1) spočívá v jednoduché integraci výrazu (1.1) s dosazením
příslušných funkcí. Označme Φ distribuční funkci standardního normálního rozdělení.
V Black-Scholesově modelu lze poté odvodit uzavřené analytické řešení pro cenu evropské call
opce, jež je dáno výrazy
student doktorského studijního programu Matematika, obor Aplikovaná matematika, zaměření Modely
stochastické dynamiky, e-mail: panos@kma.zcu.cz
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𝐶0 (𝑇, 𝐾) = 𝑆0 𝑒 −𝑞𝑇 Φ(𝑑1 ) − 𝐾𝑒 −𝑟𝑇 Φ(𝑑2 ),
ln(𝑆0 ⁄𝐾 ) + (𝑟 − 𝑞 + 𝜎 2 ⁄2)𝑇
𝑑1 =
,
𝜎√𝑇
𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇.

(2.2)

Drtivá empirická evidence ovšem ukazuje, že Wienerův proces sám o sobě není vhodným
kandidátem pro modelování finančních aktiv, jelikož není schopný zachytit zápornou šikmost
a těžké konce, jimiž se rozdělení finančních aktiv obvykle vyznačují, a ani další empiricky
potvrzené jevy jako je shlukování volatility či pákový efekt. Proto je vhodné modelovat cenu
aktiva jako exponenciální funkci komplexnějších procesů, případně i kombinace několika
procesů, z nichž některé řídí dynamiku ceny a jiné dynamiku volatility aktiva. Ve velké většině
těchto případů ovšem hustota 𝑔𝑆𝑄𝑇 nelze vyjádřit analyticky pomocí známých matematických

𝑄
funkcí. Naopak téměř vždy je dostupné analytické vyjádření charakteristické funkce 𝜑ln
𝑆𝑇
přirozeného logaritmu náhodné veličiny 𝑆𝑇 (například v Black-Scholesově modelu platí
𝑄
(𝑖𝜃(ln 𝑆0 +𝜇 𝑄 𝑇)−𝜎2 𝜃2 𝑇⁄2)
𝜑ln
). To si uvědomili matematici Peter Carr a Dilip Madan a
𝑆𝑇 (𝜃) = 𝑒
ve svém slavném článku Carr a Madan (1999) odvodili pro cenu evropské call opce následující
𝑄
semi-analytický vzorec založený na inverzní Fourierově transformaci funkce 𝜑ln
𝑆𝑇 :
−𝑟𝑇 𝑄
𝑒 −𝜚 ln 𝐾 +∞ −𝑖𝜃 ln 𝐾 𝑒 𝜑ln 𝑆𝑇 (𝜃 − 𝑖(1 + 𝜚))
𝐶0 (𝑇, 𝐾) =
∫ 𝑒
𝑑𝜃,
𝜋
𝜚 2 + 𝜚 − 𝜃 2 + 𝑖𝜃(2𝜚 + 1)
−∞

(2.3)

kde 𝜚 > 0 je kladná konstanta. Formule (2.3) představuje velký skok v oceňování opcí, jelikož
umožňuje relativně snadným způsobem nalézt cenu evropské call opce i ve velmi komplexních
modelech, kdykoliv je dostupná příslušná charakteristická funkce. Výrazy (2.2) a (2.3) jsou
tedy dvě totožné entity vyjádřené naprosto odlišným způsobem. O tom se můžeme přesvědčit
na Obr. 1, kde v dolní části vidíme dekadický logaritmus chyby numerické aproximace výrazu
(2.3) v závislosti na 𝐾 a na 𝑇, která se v obou případech pohybuje řádově okolo 1 × 10−12 .

Obrázek 1: Numerická chyba oceňování inverzní Fourierovou transformací (Panoš 2014)
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Po
c
ta
cov
a optimalizace investic na sv
etov
em trhu

Josef Pavelec1

1 Uvod

Tato prace se se zabyva problematikou volboy optimalnho portfolia na svetovem
kapitalovem trhu s clem maximalizovat investor
uv zisk.
Je zde vyuzito poznatk
u klasickeho Markowitzova modelu, ktery rozsiruje o adaptivn odhad parametr
u vzhledem k nestacionarnmu chovan vstupnho procesu procesu
- vyvoj kurz
u na kapitalovych trzch. Soucast teto prace bylo zkouman, zda nancn
casove rady vykazuj stacionarn chovan ci nikoliv a nasledne bylo vse testovano pomoc
implementace do SW.
2 Optimalizace investi
cn
ho portfolia

Tak abychom meli nastroj, ktery lze skutecne v praxi pouzt a investor se m
uze
pomoc nej rozhodovat a investovat sve prostredky, musme jednak navrhnout dobry matematicky model, ktery nam bude davat vysledky vedouc k zisku a zaroven tento model
nem
uze byt pouze na papre, ale mus byt implementovan nejakym SW.
2.1 Matematick
y model

Model, pomoc nehoz optimalizujeme portfolio vychaz z teorie modernho portfolia,
konkretne z Markowitzova optimalnho portfolia. Tato teorie vychaz z toho, ze vhodnym
kombinovanm nekolika aktiv s danymi vynosnostmi a rizikovostmi lze vytvorit slozene
portfolio obsahujc vce jednotlivych titul
u, ktere ve vysledku ma leps pomer vynosnosti
a rizikovosti nez jakekoliv samotne aktivum.
Tm, ze se nam podarilo potvrdit nestacionarn chovan nancnch casovych rad,
ve sve podstate jsme zd
uvodnili leps vysledky adaptivnho prstupu.
Tento tradicn prstup byl upraven adaptivnm prstupem k odhadu parametr
u, jelikoz nancn casove rady jen zrdkakdy vykazj stacionarn chovan. Parametry riziko,
vynos a kovariance mezi aktivy odhadujeme s uzitm exponencialnho vazen dat do historie, kdy datove stars hodnoty postupne ztracej na d
ulezitosti.
2.2 Realizace v SW

Jelikoz matematicky model nen uplne trivialn a objem dat vstupujcch do modelu
je nemaly, musel byt zvolen vhodny programovac jazyk, ktery je jak na vysoke urovni
z pohledu programovacch schopnost, tak za sebou mus mt dostatecny matematicky a
statisticky aparat. Za tmto ucelem byl zvolen SW MATLAB R navc s GUI rozhranm
tak, aby ho uzivatel mohl jednoduse ovladat pomoc tlactek a cselnych pol. Tento pro1 student
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gram dostal nazev StockMaTT a ukazku lze videt na obrazku 1. Tak aby byl prakticky
pouzitelny, podlehla jeho druha verze vyznamne rychlostn optimalizaci.

Obr
azek 1:

Ukazka prostred StockMaTT

Pod
ekov
an



Rad bych podekoval vedouc teto prace RNDr. Blance Sediv
e, Ph.D. za jej cas a
pripomnky a take Fakulte aplikovanych ved, ktera mi umoznila vyjet na rok do USA
studovat, kde jsem nacerpal mnoho inspirace a zkusenost.
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Parallelisation of implicit DGFEM schemes for fluid flow problems
by the Schwarz alternating method
Aleš Pecka1, Ondřej Bublı́k2, Jan Vimmr3
Parallelisation of computational algorithms rapidly decreases computational time needed
to solve a given boundary value problem. Hence, more accurate results can be achieved. The
domain decomposition method is a commonly used method for distributing the computation
among several computers in a computer network. It is based on parting the boundary value
problem into subproblems by dividing the domain into subdomains.
The DG method along with an appropriate implicit time integrating scheme is a powerful
tool for solving fluid flow problems for its stability, robustness and high order of accuracy. We
subject the previously developed implicit DG scheme to parallelisation. Following the Schwarz
alternating method (an example of domain decomposition methods), originally proposed by
Schwarz (1870), we divide the computational domain Ω into a set of overlapping subdomains
ω1 , ω2 , . . . Each of the computers in the computer network performs an independent computation on a different subdomain ωi as illustrated in Figure 1. The boundary condition for each
subproblem needs to be defined on the part of the boundary ∂ωi whereever it is distinct from
∂Ω. To this end, we take the values of elements that lie at the boundary ∂ωi and use their values for the Dirichlet boundary condition. After each time step, the data from the intersection
ωi,j = ωi ∩ ωj is exchanged between the i-th and the j-th computer. This ensures that the solution may propagate from one subdomain to another. We propose that only one iteration of the
Schwarz alternating method is needed if the minimum width of overlaps ωi,j is chosen larger
enough so that the particles of the fluid cannot cross the overlaps in one time step.

Figure 1: Partition of computational domain Ω into three overlapping subdomains ω1 , ω2 and
ω3 with overlaps ω1,2 and ω2,3 .
Apart from the parallelisation at the level of the computer network, we also employ parallelisation within individual computers. On each computer, a system of linear equations is
solved by the GMRES algorithm with the block diagonal Jacobi preconditioner. Here the subject for parallelisation is the GMRES algorithm itself. More specifically, the individual vector
1
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operations involved in GMRES (i.e. matrix-vector multiplications) are parallelised among CPU
cores of a single computer. This type of parallelisation is inefficient when applied to a computer
network, as the data transfer among computers would be to frequent. On the other hand, it is
suitable to be performed among CPU cores of each computer because they share memory.
The following test problem shows speedup of parallelisation among computers by the
Schwarz alternating method and parallelisation of GMRES solver among cores of a single computer and a comparison of the two parallelisotion approaches. We performed the benchmark on
a cluster of nine computers each with two Intel Xeon E5-2630 v2 (6 cores, 12 threads, 2.60
GHz) processors and 64 GB RAM. This corresponds to a total of 108 cores and 576 GB RAM.
Let us consider a viscous flow in a convergent channel with the Reynolds number Re = 5000.
The geometry of the problem and the Mach contour at steady state are shown in Figures 2 and
3. We consider an unstructured triangular mesh of 82 299 fairly evenly distributed elements
in
with maximum size h = 0.005. We set stagnation pressure pin
0 = 1, stagnation density ρ0 = 1
and angle of attack αin = 0 at the inlet boundary on the left-hand side. At the outlet on the
right-hand side we prescribe pressure pout = 0.9. The top and the bottom is a solid boundary on
which we apply no-slip boundary condition. In this benchmark, we use backward Euler method
in time and the DG method of 4th order in space. We measure the computational time after 50
time steps. Speedup vs. number of nodes for various numbers of threads is plotted in Figure 4.

Figure 2: Geometry

Figure 3: Mach contour at steady state

Figure 4: Speedup vs. number of nodes for
various numbers of threads

The test problem demonstrates how speedup increases (i.e. computational time drops)
with increasing number of computers and CPU cores involved in the computation, see Figure 4.
The dependency however is not linear. The overhead is caused by the data transfer, thread
management and other imperfections of parallelisation. We achieved speedup of 6.5 when 1
computer with 8 threads was used and speedup of 7.2 when 8 computers each with a single
thread was employed. The latter is very close to the ideal speedup of 8. We measured speedup
of 79.5 when all 9 computers each with 24 threads was exploited.
Acknowledgement
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Využití integrálních transformací pro validaci družicových
měření mise GRACE
Jiří Petrš1, Michal Šprlák2

1 Úvod
Přesný popis gravitačního pole Země je významný pro velké množství různých vědních
oborů. Mezi takovéto obory patří např. geofyzika, v níž se gravitační pole využívá při
poznávání struktury zemského tělesa. Dalším příkladem je geodézie, kde je znalost
gravitačního pole potřebná při realizaci lokálních a globálních výškových systémů. Modely
gravitačního pole se také velmi intenzivně využívají při popisu drah družic, přičemž přesný
popis gravitačního pole významně zvyšuje přesnost určení polohy pomocí globálních
družicových navigačních systémů. Skutečnosti, že je gravitační pole obrazem hmot, je možno
také využít v oceánografii při studiu oceánských proudů, v glaciologii pro lepší pochopení
tání ledovců a v hydrologii při studiu zavodnění velkých vodních toků.

Obrázek 1 Dvojice družic mise GRACE a model gravitačního pole
(Zdroj: universetoday.com)
Gravitační pole může být popsáno pomocí poruchového potenciálu, jenž je rozdílem mezi
skutečným a normálním gravitačním potenciálem. Poruchový potenciál může být počítán
pomocí Abel-Poissonova integrálu, který lze psát ve tvaru (Kellogg 1929):
T (r , )

1
4

T ( R,

) K (t , u) d

1

(1)
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kde, r je průvodič výpočtového bodu, R je poloměr referenční sféry, Ω je symbol pro úhlovou
polohu bodu ve sférických souřadnicích, K je integrační jádro, u je kosinus sférické
vzdálenosti mezi výpočtovým bodem a integračním elementem a t je poměr R/r. Alternativně
může být poruchový potenciál vyjádřen pomocí sférické harmonické syntézy ve tvaru
(Heiskanen a Moritz 1967):
T (r , )

GM
R

n 0

R
r

n 1

n
m

n

Cn ,mYn ,m ( )

(2)

kde GM je geocentrická gravitační konstanta, Cn,m jsou plně normované Stokesovy
koeficienty a Yn,m jsou sférické harmonické funkce.
Rovnice (1) a (2) jsou zásadní pro tuto práci. Jejich formulace je důležitá pro validaci dat
získaných z družicové mise GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment). Tato mise
je tvořena dvěma navzájem se sledujícími družicemi (Obrázek 1). Poloha družic je určována
pomocí globálních družicových navigačních systémů a zároveň se měří i jejich vzájemná
vzdálenost. Perturbace v poloze i vzájemné vzdálenosti jsou způsobeny vlivem gravitačního
pole a jeho změnami v čase.
Data získaná družicovou misí GRACE představují rozdíl poruchových potenciálů obou
družic nebo rozdíl poruchových gradientů potenciálů. Předmětem příspěvku je odvození
matematického aparátu pro výpočet obou veličin na dráze mise GRACE ze známých hodnot
poruchového potenciálu na povrchu Země. Uvedený matematický aparát je programově
implementován a jeho správnost je numericky testována. Také je studován vliv šíření chyb
v numerické integraci i při výpočtu vzdálených zón.
Uvedená úloha je důležitá při validaci (verifikaci anebo testování) měření družicové mise
GRACE před jejich dalším využitím v geovědách kombinací altimetrických dat a
geopotenciálních modelů. Odvozený matematický aparát je možno také využít při řešení
inverzní úlohy, t.j. odhadu poruchového potenciálu (geoidu) z družicových měření mise
GRACE.
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Multibody dynamics in the development of Formula Student
Jan Rendl1

1 Introduction
Project Formula Student is the worldwide competition between universities. The goal
of this project is the building of the car which will be able to participate at specific forms
of races (acceleration, skidpad, autocross and endurance race) and satisfy the design rules.
The paper deals with the design and dynamic behaviour of a formula and its separate parts
and subsystems. The dynamic simulations and basic calculations were provided in MATLAB
and MSC.Adams multibody software.

2 Multibody model
The formula can be generally represented by complete multibody model which is composed of these subsystems: front and rear suspension and anti-roll bar, steering, chassis, tires,
breaks and powertrain. The particular elements of these subsystems in MSC.Adams were modelled as rigid bodies.
The first step in suspensions design is a solution of kinematic variables (camber, toe
and wheel track) changing during the jounce. The long distance of the instant centre from
the wheel center via Trzesniowski (2012) causes the minimum changes of kinematic variables
what is desired for better stability during the manoeuvres. Both suspensions were designed
as double-wishbone. The layout of arms in space had to reflect to the possible places on the tube
frame and upright for the gripping the arms and another important kinematic parameters like
height of the roll centre, anti-dive, anti-squat had to be taken in account too. The suspension
contains springs and dampers too. The stiffness of used springs was calculated from the wheel
hub reaction to the expected mass and its percentage distribution on each suspension. The stiffness of the springs directly affects desired equilibrium vertical position of the chassis.
The position of the steering subsystem and steering rack displacement is based on the
Ackerman variable and the minimum turn radius which is given by the rules. The Ackerman
variable describes the steer angles and their difference between both wheels. Ackerman affects
the vehicle behaviour during the turning. The final position of the steering rack was defined
by desired values of steer angles and turn radius for the prescribed steering rack displacement.
Above mentioned process of suspensions and steering subsystem design was performed
on the separate systems (Fig. 1). Supposed designs of these subsystems were verified by predefined analyses in MSC.Adams (Parallel wheel travel, Roll test and Steering test) which simulate
selected real situations on the road. The final design and acceptable changes of values of tracked
parameters during the analyses were reached by manual geometry improvements and repetition
of the analyses. The automatic optimization process is not easy to realize because of many
tracked parameters and other external conditions.
1
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Designed subsystems were added to the complete multibody model (Fig. 2). The chassis
subsystem were represented by overall mass and moments of inertia of the rest of formula
parts which were not modelled in MSC.Adams subsystems. Tires, powertrain and brakes
subsystems were described by characteristic parameters and dependence from the data list
of producer. The complete multibody model was verified and observed during the analyses
which simulate real behaviour in specific races. During these analyses the acceptable settings
of the dampers and torsion stiffness of anti-roll bars were established. Results of dynamic
simulations in MSC.Adams automatically contain the forces and torques in joints. The forces
and torques will be used in FEM analyses of designed parts. The FEM analyses will be provided
by other team members of UWB Racing Team Pilsen.

Figure 1: Front suspension with steering

Figure 2: Formula – multibody system

3 Conclusions
Designed formula for the Formula Student competition was represented by the multibody
system in MSC.Adams. All parts were modelled as rigid bodies. The correctness of kinematic
motions with desired changes of characteristic parameters was verified on the separate subsystems of rear and front suspension with steering. The kinematically verified subsystems were
added to the complete multibody model and dynamic analyses were provided for the simulation
of the real behaviour on the road. The results from analyses are bases for future FEM analyses
and establishment other important parameters and settings for ideal behaviour during the races.
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Komplexnı́ zkouška dynamických vlastnostı́ skřı́ně vývodů
generátoru v elektrárně TermoTasajero II
Luboš Smolı́k1, Roman Kroft2

1 Úvod
Skřı́ň vývodů generátoru (MTB – main terminal box) sloužı́ pro vyvedenı́ elektrického
výkonu ze svorek generátoru do navazujı́cı́ch systémů a obsahuje měřicı́ a ochranná zařı́zenı́.
Jednı́m z měřicı́ch zařı́zenı́ je proudový transformátor (CT – current transformer). Proudový
transformátor je zapouzdřená cı́vka, jejı́ž jádro tvořı́ fázový vývod generátoru a která sloužı́
k nepřı́mému měřenı́ elektrického proudu o velikosti až desı́tek kA.
V březnu 2016 bylo došlo k nouzovému odstavenı́ bloku elektrárny TermoTasajero II.
Po odstavenı́ bylo zjištěno, že na pouzdrech 6 z 9 proudových transformátorů se nacházejı́ plně
rozvinuté trhliny. Na základě nálezu byla jako jedna z možných přı́čin označena zvýšená hladina
vibracı́ a dodavatel elektrárny, Hyundai E&C, rozhodl o nutnosti ověřit dynamické vlastnosti
MTB a CT. Ještě před provedenı́m zkoušek byla poškozená pouzdra CT vyměněna a pod CT
byly namontovány výztužné přı́ložky (růžový hranol na obr. 1).

2 Popis provedených zkoušek
V rámci komplexnı́ch zkoušky dynamických vlastnostı́ MTB byl měřen provoznı́ tvar kmitu MTB, podpůrného
rámu MTB a okolnı́ch částı́ základu turbosoustrojı́ (Schwarz
a Richardson (1999)). Dále byly provedeny rázové zkoušky
CT a měřeny provoznı́ vibrace CT.
Rázové zkoušky byly realizovány během 28 hodinové odstávky bloku. Buzenı́ rázovým kladı́vkem bylo provedeno v několika bodech na pouzdrech CT, rámu MTB,
fázových vývodech a vnějšı́m tělese generátoru. Odezva byla
měřena třı́osým akcelerometrem, který byl upevněn na pouzdru CT. Ze zı́skaných frekvenčnı́ch odezvových funkcı́, což
jsou podı́ly odezvy a budicı́ sı́ly (obr. 2), je možné odhadnout vlastnı́ frekvence a útlum struktury, ale na rozdı́l od experimentálnı́ modálnı́ analýzy (Avitabile (2001)) nelze zrekonstruovat vlastnı́ tvary kmitu. To je dáno tı́m, že rázová
Obrázek 1: Rázová zkouška.
zkouška je prováděna ve velmi malém počtu měřicı́ch bodů.
Provoznı́ vibrace dvou vybraných CT byly měřeny po
dobu 48 hodin nevodivými optickými snı́mači zrychlenı́, jejichž funkci popisuje Gerges et al.
(1989). Snı́mače byly připevněny k pouzdrům pomocı́ popruhů ze skelných vláken, viz obr. 3.
1
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vědecko-výzkumný pracovnı́k, NTIS, ZČU v Plzni e-mail: carlist@ntis.zcu.cz
2
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Obrázek 2: Frekvenčnı́ odezvová funkce, buzenı́ z obr. 1.

Obrázek 3: Optický snı́mač.

Obrázek 4: Frekvenčně-časový záznam odezvy CT po přifázovánı́ generátoru.

3 Závěr
Efektivnı́ hodnoty vibracı́ MTB jsou nı́zké (do 1,1 mm/s), hodnoty vibracı́ CT během
provozu postupně rostou z 0,7 mm/s na 1,4 mm/s. Během nárůstu se zvyšuje pouze složka na
60 Hz způsobená provozem turbosoustrojı́. Lze tedy usuzovat, že se zahřı́vánı́m na provoznı́
teplotu dojde k posuvu rezonančnı́ho vrcholku patrného na obr. 2 blı́že k 60 Hz. Zařı́zenı́ tedy
může být provozováno dlouhodobě bez nebezpečı́ poškozenı́.
15 minut po nafázovánı́ se vibrace krátkodobě zvýšily na 2,5 mm/s, viz obr. 4. Přı́činu tohoto jevu se nepodařilo zjistit, protože provoznı́ parametry byly po dobu trvánı́ jevu konstantnı́.
Poděkovánı́
Přı́spěvek byl podpořen grantovým projektem SGS-2016-038.
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Modelovánı́ vı́cefázového prouděnı́ reálné tekutiny pomocı́ lattice
Boltzmannovy metody
Iveta Študentová1

1 Úvod
Následujı́cı́ práce pojednává o modelovánı́ vı́cefázového prouděnı́ použitı́m lattice Boltzmannovy metody (LBM). Lattice Boltzmannova metoda je poměrně nová metoda ve výpočtové
dynamice tekutin, která se vyvinula z buněčných automatů, Succi (2001), ale zárověn ji lze odvodit i diskretizacı́ spojité Boltzmannovy rovnice.
Vı́cefázovým prouděnı́m je v této práci rozuměno prouděnı́ dvou či vı́ce nemı́sitelných
tekutin nebo několika fázı́ jedné tekutiny, které jsou rozděleny hranicı́ zvanou rozhranı́.

2 Lattice Boltzmannova metoda a vı́cefázové prouděnı́
Princip lattice Boltzmannovy metody spočı́vá v diskretizaci spojitého prostoru na pravidelnou výpočtovou sı́t’, spojitý čas je rozdělen na jednotlivé časové kroky a rychlostnı́ prostor je
nahrazen soubory různě orientovaných vektorů rychlostı́. Nekonečné množstvı́ neuspořádaně se
pohybujı́cı́ch částic tekutiny je popsáno konečným množstvı́m distribučnı́ch funkcı́ fα (x, eα , t),
α = 1, 2, ...n, které se ve výpočtové sı́ti pohybujı́ pouze v určitých směrech danými směry
vektorů rychlostı́ eα .
Metoda pro výpočet vı́cefázového prouděnı́ se skládá z následujı́cı́ch hlavnı́ch kroků
(Inamuro et al. (2004), Banari (2014)). Zaprvé je vypočı́tán pohyb rozhranı́ pomocı́ CahnHilliardovy rovnice, jejı́ž tvar je následujı́cı́
∂Φ
+ ∇ · (Φu) = M ∇2 µΦ .
(1)
∂t
Zadruhé je proveden výpočet pohybu tekutin pomocı́ lattice Boltzmannovy rovnice bez hustoty,
což vede k modelovánı́ tzv. beztlakových rovnic

1 
(eq)
fi (x, t) − fi (x, t) .
fi (x + ei ∆t, t + ∆t) = fi (x, t) −
(2)
τf
Tlak byl z rovnic vyjmut proto, že rovnice s tlakem vedou při většı́m poměru hustot modelovaných tekutin k numerické nestabilitě, a je dodatečně vypočten z Poissonovy rovnice, která má
podobu


∇p
= ∇ · u∗ .
(3)
∇·
ρ
Na závěr docházı́ k výpočtu celkové makroskopické rychlosti tekutiny, a to součtem vypočı́tané
rychlosti z beztlakových rovnic
X
u∗α =
fi eiα
(4)
i
1
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a opravné rychlosti vypočtené pomocı́ tlaku zı́skaného z Poissonovy rovnice
∆u = −

∇p
.
ρ

(5)

Potom celková rychlost je tvořena součtem těchto dı́lčı́ch rychlostı́, neboli
u = u∗ + ∆u.

(6)

3 Výsledky
Vytvořený program byl implementován ve výpočtovém softwaru Matlab. Na následujı́cı́ch
obrázcı́ch jsou zobrazeny výsledky počı́taného problému Rayleighovy-Taylorovy nestability s
parametry převzatými z Huang et al. (2015). Zobrazena je hustota modelovaných tekutin v
jednotkách LB prostoru.

Obrázek 1: Výsledky výpočtu Rayleighovy-Taylorovy nestability, zobrazena je 1., 8000., a
15000. iterace. Hustota hornı́, resp. dolnı́, tekutiny je ρ1 = 0.12mu/lu3 , resp. ρ2 = 0.04mu/lu3 .
Kinematická viskozita obou modelovaných tekutin je ν1 = ν2 = 0.02lu2 /ts.
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Monte Carlo simulace napouštěnı́ reaktivnı́ho plynu pro reaktivnı́
magnetronové naprašovánı́ vrstev
Michal Šula1, Tomáš Kozák2

1 Úvod
Numerické simulace jsou významným nástrojem ve vývoji a výzkumu tenkých vrstev,
připravených pomocı́ plazmových technologiı́. Jednı́m z možných přı́stupů k nanášenı́ tenkých
vrstev na substrát je technologie reaktivnı́ho magnetronového naprašovánı́. Proces probı́há uvnitř vakuové komory, naplněné inertnı́m pracovnı́m plynem, ke kterému je v přı́padě reaktivnı́ho
procesu připouštěn ještě plyn reaktivnı́, např. kyslı́k nebo dusı́k. Komora obsahuje magnetron
(terč) a substrát, na který nanášena tenká vrstva. Uvnitř komory dojde k zapálenı́ doutnavého
výboje, který je zdrojem ionizovaných částic pracovnı́ho a reaktivnı́ho plynu. Pomocı́ napětı́
jsou ionty naváděny na katodu magnetronu, kde bombardujı́ terč a do prostoru z něj odprašujı́
materiál, který následně kondenzuje do vrstvy na protilehlém substrátu.
Na výslednou kvalitu vytvořené vrstvy má tak vliv velké množstvı́ kontrolovatelných
proměnných, např. parciálnı́ tlak inertnı́ho a reaktivnı́ho plynu uvnitř vakuové komory, výkon
dodaný do výboje i pozice napouštěcı́ho zařı́zenı́ pro reaktivnı́ plyn.

2 Definice úlohy
Tato práce se zabývá počı́tačovou simulacı́ transportu molekul reaktivnı́ho plynu uvnitř
vakuové komory. Cı́lem je zı́skat prostorové rozloženı́ hustoty molekul kyslı́ku a jejich tok na
substrát a terč pro speciálnı́ systém napouštěnı́ reaktivnı́ho plynu pomocı́ trubiček před terčem,
v závislosti na průtoku reaktivnı́ho plynu, tlaku v komoře a pozici napouštěnı́.
Tento fyzikálnı́ problém byl řešen metodou Monte Carlo. Na základě zvolené odborné
literatury byl následně vytvořen matematický model, který ovšem v rámci rozsahu práce zohledňoval určitá zjednodušenı́ a omezenı́ oproti reálné situaci.
Užitá metoda zpracovánı́ fyzikálnı́ho problému transportu reaktivnı́ho plynu uvnitř vakuové komory předpokládá zanedbánı́ interakcı́ vlivem přı́tomnosti plazmatu, elektrického napětı́
a magnetického pole. Metoda se omezuje pouze na modelovánı́ interakcı́ molekul reaktivnı́ho
plynu s pracovnı́m plynem a s dopadem molekul reaktivnı́ho plynu na povrch terče a substrátu.

3 Algoritmus výpočtu
Při spuštěnı́ program načte vstupnı́ parametry výpočtu z přı́slušného strukturovaného
souboru, tedy např geometrie uvažované vakuové komory nebo vlastnosti uvažovaných plynů.
V závislosti na nastaveném tlaku, průtočném množstvı́ a umı́stěnı́ výpusti čerpacı́ho zařı́zenı́
program vygeneruje dané množstvı́ sledovaných částic reaktivnı́ho plynu a každé přiřadı́ počátečnı́
1
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Obrázek 1: (Vlevo) Relativnı́ rozloženı́ dopadů molekul kyslı́ku na substrát pro p = 2 Pa, q
= 20 sccm (Vpravo) Závislost relativnı́ho počtu dopadů na substrát v závislosti na průtoku
reaktivnı́ho plynu a tlaku.
rychlost danou teplotou plynu a velikosti průtoku plynu napouštěcı́ trubičkou.
Program poté přecházı́ k výpočtu transportu simulovaných částic prostorem komory.
Pro každou částici je vygenerován srážkový atom pracovnı́ho plynu. Následuje výpočet pozice binárnı́ srážky této dvojice částic a určenı́ vektoru rychlosti molekuly reaktivnı́ho plynu
po srážce. Po srážce je vygenerován pro částici nový srážkový partner. Tento cyklus se opakuje
pro všechny částice reaktivnı́ho plynu, dokud neuběhne stanovená délka výpočtu, nebo všechny
sledované částice chemisorbujı́ na povrch terče, substrátu či stěny komory.

4 Výsledky
Součástı́ práce je vizualizace výsledných dat pro všechny zkoumané parametry, společně
s vysvětlenı́m a významnostı́ vlivu na výsledný stav systému. Je demonstrován vliv otočenı́
výpusti napouštěcı́ho zařı́zenı́ směrem k terči a k substrátu, význam variace tlaku mezi 0,5 Pa
až 2 Pa, variace průtočného množstvı́ reaktivnı́ho plynu mezi 2 sccm až 20 sccm a vzdálenost
výpusti od 2 cm až do 3 cm od povrchu terče.
Byly vypočteny podı́ly molekul reaktivnı́ho plynu, které dopadajı́ na substrát v závislosti
na průtoku reaktivnı́ho plynu a tlaku v komoře, viz Obr. 1 vpravo. Je vidět, že s rostoucı́m
průtokem tento podı́l roste, v důsledku vyššı́ rychlosti reaktivnı́ho plynu v ústı́ napouštěcı́
trubičky, a že s tlakem tento podı́l klesá v důsledku většı́ho množstvı́ srážek molekul kyslı́ku s
pracovnı́m plynem.
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Vysokovýkonová pulzní reaktivní magnetronová depozice vrstev
VO2 na skle
Michal Tichý1

1 Úvod
Termochromičnost je fenomén, který se zabývá problematikou změn optických
vlastností materiálu v závislosti na změně teploty. Termochromické chování vykazuje oxid
vanadičitý VO2 společně s velmi slibnými optickými a elektrickými vlastnostmi. VO2 je v
současné době nejvíce zkoumaným termochromickým materiálem vzhledem k velmi nízké
přechodové teplotě z jedné fáze do druhé, která je pro objemový materiál přibližně 68 °C.
Zmíněná změna fází je reverzibilní a je popsána jako přechod z polovodičové struktury do
vodivé kovové struktury při překročení přechodové teploty. Změna fáze je doprovázena
výraznou změnou elektrických vlastností a optických vlastností v infračerveném spektru. Ve
viditelném spektru naopak ke změnám nedochází. Krystalická struktura VO2 se při této fázové
přeměně mění z nízkoteplotní monoklinické struktury na vysokoteplotní tetragonální strukturu
podobnou rutilu.

2 Cíle výzkumu
Cílem výzkumu je modifikovat přechodovou teplotu VO2 povlaků na teploty blížící se
pokojovým teplotám, tedy asi 20-25 °C. Toho je možné dosáhnout například dopováním
vrstev wolframem nebo molybdenem či vnesením vnitřního pnutí do vrstev. Další výzvou je
snížit teplotu při depozici těchto vrstev, která je nyní často vyšší než 400 °C a znemožňuje tak
depozici na teplotně citlivé substráty (například polymery), nehledě na vysoké náklady
spojené s tvorbou vrstev. Poslední neméně výraznou překážkou pro uplatnění
tenkovrstevných termochromických vrstev VO2 v komerční praxi je nutnost použít při
depozici vysokofrekvenční (RF) předpětí na substrát. To je samo o sobě další náročná a
nákladná procedura a navíc homogenní pokrytí velkých substrátů RF předpětím je velice
technologicky obtížné a firmy se tomuto přístupu vyhýbají.

3 Cíle práce
Cílem této práce bylo připravit termochromické vrstvy VO2 pomocí vysokovýkonové
pulzní magnetronové depozice (HiPIMS) za nízkých depozičních teplot a bez použití RF
předpětí na substrátu. Pro depozice byl využit unikátní řídicí systém reaktivních depozic,
který byl vyvinut a patentován na katedře fyziky ZČU. Právě tento řídicí systém umožňuje
stabilizovat HiPIMS depozici a zároveň zachovat veškeré její výhody, především vysoký
stupeň ionizace plazmatu a vysoké výkonové hustoty dodané do výboje. To umožňuje
vytvářet dokonale stochiometrické vrstvy se sníženou přechodovou teplotou bez použití
dopantů, epitaxních mezivrstev nebo předpětí na substrátu.
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4 Parametry depozic a diagnostika vrstev
Byla provedena série přibližně 30 depozic na křemíkové a skleněné substráty při
depozičních teplotách 250 - 400 °C. Délka napěťového pulzu byla 40 - 100 µs a opakovací
frekvence pulzů 200 a 125 Hz. Průměrná výkonová hustota při depozici byla 12 – 14 Wcm-2.
Složení a fázová struktura vrstev byla zkoumána pomocí rentgenové difrakce XRD a
Ramanovou spektroskopií, optické vlastnosti byly měřeny optickou elipsometrií.
Transmitance vrstev byla určena spektrofotometrií a přechodová teplota byla vypočtena z
hysterezní křivky transmitance při ohřevu vzorků a porovnána s hysterezní křivkou rezistivity
vrstev měřenou pomocí čtyřbodové metody.

5 Výsledky
Vytvořené vrstvy VO2 mají výborné optické vlastnosti a prokazují termochromické
chování i při nízkých depozičních teplotách (300 °C). XRD analýza určila, že vrstvy jsou
tvořeny prakticky jen monoklinickou fází VO2 a při ohřevu dochází ke změně do fáze
tetragonální. Nejdůležitějším výsledkem jsou hodnoty transmitance vrstev pod přechodovou
teplotou a nad ní. V infračervené oblasti dochází po překročení přechodové teploty k výrazné
změně transmitance – modulace transmitance ΔT2500nm = 45 % (obr. 1), což je hodnota
podobná hodnotám uváděným v literatuře. Zde se těchto výsledků však podařilo dosáhnut bez
využití RF předpětí nebo epitaxních mezivrstev a navíc při nízké depoziční teplotě. Díky
výhodám řízené HiPIMS depozice se podařilo snížit přechodovou teplotu z 68 °C na přibližně
59 °C a to bez využití dopantů. Tloušťka vrstev byla přibližně 50 nm.

Obrázek 1: Závislost transmitance tenké vrstvy VO2 na vlnové délce dopadajícího záření.
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Impact of multiple accelerometer IMU employment
on the orientation estimate quality
Zdeněk Bouček1

1 Introduction
Orientation of quadrotor unmanned aerial vehicle (UAV) is essential for its navigation
and stabilization. Vector of movement of helicopter in space is mainly based on sum of gravitational vector and vector of total thrust, which is generated by helicopter’s rotors. Direction
of vector of total thrust depends on UAV’s orientation. Therefore the orientation has to be known
with high precision.
Standard sensors, which are used for estimation of orientation in UAV applications, are
microelectromechanical systems (MEMS) based triaxial digital accelerometers and gyroscopes,
which are frequently used due to their low cost and small size. The accelerometer measures
sum of static and dynamic acceleration. Under constant motion only the influence of Earth’s
gravitational field is reflected. The gyroscope measures the angular rate.
The goal is to analyze the influence of an extra accelerometer on the orientation estimate
quality. The extra accelerometer measurement is more precise, however, it is designed with
lower range.

2 Orientation estimation
Due to the nonlinear nature of the UAV’s dynamic model and measurement function,
the nonlinear estimator was employed. As the estimator the unscented Kalman filter was chosen. The nonlinearities of the system are handled with employment of unscented transform
(in contrast to the extended Kalman filter, there is no need to calculate Jacobian matrices). In
the prediction step in the UKF the UAV’s dymamic model was used to achieve higher estimate
precision. Estimated state consisted of orientation, angular rate and gyroscope bias.

3 Evaluation of the additional accelerometer employment
In the simulation the UAV carried out very aggressive maneuvers, where the helicopter
was controlled to do one quick step in roll angle and than change it again to steady state, which
caused movement of helicopter in sideways. In the same time the helicopter was commanded
to do fast changes of pitch, which caused zigzag movement forwards and backwards. These fast
changes in pitch angle continued for sixty seconds. During the whole flight the heading (yaw
angle) was controlled with constant setpoint.
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Aggressive maneuvers
Scenario
RMSE of roll RMSE of pitch
deactivated 5.9868 · 10−5 6.4923 · 10−5
activated
−14.2%
−21.3%
−14.2%
−21.4%
always on
Steady flight
deactivated 5.9414 · 10−5 5.9738 · 10−5
activated
−14.2%
−14.7%
−14.2%
−14.7%
always on

RMSE of yaw
1.1594 · 10−3
+0.001%
−0.04%
1.1589 · 10−3
+0.005%
−0.06%

Table 1: RMSE for Euler angles
Simulation data were employed in testing of accelerometer settings in three scenarios:
1. Measurement from the extra accelerometer was not used.
2. Measurement from the extra accelerometer was used in its working range.
3. Measurement from the extra accelerometer was used even if the working range was exceeded. If the acceleration range is exceeded, output of accelerometer is cut to its minimal
or maximal value in range.

4 Experimental results
Data for each scenario were evaluated in series of Monte Carlo simulations with the
Root Mean Square error, see table 1. It can be seen that the best results were achieved in
the scenario, where the accelerometer measurement was used even if the acceleration was out
of range. The RMSE is lower due to the fact that the maximal acceleration during the flight was
over the measurement range of the extra accelerometer, but still near to the real values.

The results imply that the extra accelerometer has a positive impact on the orientation
estimate quality. The greatest impact is observable when the UAV performs aggressive maneuvers. Between the scenarios with the extra accelerometer there were not observed big differences. The second scenario is advantageous in the terms of saving the computational power and
in application in the terms of saving the power-supply energy.
Acknowledgement
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Vizuálnı́ detekce vláken v řezu kompozitnı́ho materiálu
Lukáš Bureš1

1 Úvod
Ve spolupráci s katedrou mechaniky ZČU v Plzni jsme řešili úlohu s následujı́cı́m zadánı́m: Z mikroskopických snı́mků řezu kompozitnı́ho materiálu kolmého na vlákna určete počet,
pozici a velikost jednotlivých vláken. Tvar vláken považujte za kruhový. V této práci bude
popsán algoritmus detekce vláken, detekce jejich hranic a středů. Navržený algoritmus byl vyhodnocen pomocı́ přı́stupu, který navrhl kolega Ing. Ivan Pirner.

2 Data
Na Obr. 1 je možné vidět vstupnı́ data. Obrázky byly pořı́zeny se 4000–násobným zvětšenı́m. Průměr vláken je přibližně 7.5 µm. Na Obr. 2 jsou vyznačena detekovaná vlákna a jejich
nalezené středy.

Obrázek 2: Detekovaná vlákna.

Obrázek 1: Vstupnı́ obrázek.

3 Detekce vláken
Systém detekce vláken kompozitnı́ho materiálu je možné rozdělit do následujı́cı́ch kroků,
které odpovı́dajı́ jednotlivým následujı́cı́m odstavcům.
Nejprve byly obrázky načteny a převedeny do odstı́nů šedi. Šedotónový obraz byl dále
rozmazán lineárnı́m filtrem a byla aplikována metoda CLAHE pro adaptivnı́ vyrovnánı́ histo1
student doktorského studijnı́ho programu Aplikované vědy a informatika, obor Kybernetika, e-mail:
lbures@kky.zcu.cz
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gramu jasů. Na takto znormovaný obrázek byla použita Otsuova metoda adaptivnı́ho prahovánı́
a výsledek lze vidět na Obr. 3 vlevo.

Obrázek 3: Zleva: Výsledek prahovánı́ vstupnı́ho obrázku po aplikaci Otsuovy metody.
Označené jednotlivé vlákna a pozadı́ metodou barvenı́. Výsledná segmentace jednotlivých
vláken a pozadı́.
Dále byla vytvořena maska popředı́ a maska pozadı́. Maska pozadı́ byla vytvořena binárnı́
negacı́ naprahovaného obrázku z předešlého kroku a následnou morfologickou erozı́. Maska
popředı́ byla vytvořena pomocı́ vzdálenostnı́ transformace obrázku z předešlého kroku a následným prahovánı́m konstantnı́m prahem. Tyto masky byly spojeny do jednoho výstupu viz
Obr. 3 uprostřed, kde každé vlákno je označeno vlastnı́ barvou a pozadı́ má hodnotu 255.
V dalšı́m kroku byl použit Watershed algoritmus pro zı́skánı́ výsledné segmentace, kterou
lze vidět na Obr. 3 vpravo.
Pro segmentovaný obrázek z předešlého kroku byl postup detekce kružnice a středu
následujı́cı́. Pro každou jednu kružnici byly využity jejı́ hraničnı́ pixely, ke kterým je dále
přistupováno jako ke 2D bodům v prostoru. Těmito body byla proložena kružnice pomocı́ metody nejmenšı́ch čtverců (LMS). LMS metoda byla využita v metodě RANSAC pro zı́skánı́
přesnějšı́ch výsledků, protože RANSAC dokáže eliminovat body, které nepřispı́vajı́ současné
hypotéze o proloženı́ modelu kružnice do dat. Výsledná detekce vláken je vizualizována na
Obr. 2.

4 Závěr
Byl vytvořen systém pro detekci vláken kompozitnı́ho materiálu, výslednou detekci lze
vidět na Obr. 2. Představený algoritmus je schopný detekovat některá vlákna, která se nenacházejı́ svým celým obsahem uvnitř analyzovaného obrázku. Dále představený systém detekce velice dobře detekuje vlákna, která jsou nějakým způsobem poškozena a jejich hranice
netvořı́ kruhovitý tvar.
Při následném vyhodnocenı́ představené metody se potvrdilo, že algoritmus detekuje systematicky menšı́ rádius kružnic. Detektor je plně využitelný, ale do budoucna se počı́tá s jeho
vylepšenı́m.
Poděkovánı́
Přı́spěvek byl podpořen grantovým projektem Inteligentnı́ metody strojového vnı́mánı́
a porozuměnı́ 3 (SGS–2016–039).
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Manipulátor pro NDT kontrolu obvodových svarů s omezeným
přı́stupem
Tomáš Čechura1

1 Úvod
Bezpečnostnı́ kontroly jsou na jaderných elektrárnách jednou z hlavnı́ch provoznı́ch
činnostı́. Mezi ně patřı́ i nedestruktivnı́ testovánı́ (NDT) svarů potrubı́. S rostoucı́mi nároky na
bezpečnost jaderných provozů roste i rozsah prováděnı́ těchto zkoušek a množina testovaných
svarů se neustále rozšiřuje. Periodické testy majı́ vyhrazený velmi omezený časový harmonogram v rámci plánovaných odstávek výrobnı́ch bloků JE. Proto je kladen stále vyššı́ důraz na
automatizaci a opakovatelnost provoznı́ch prohlı́dek nejen potrubnı́ch systémů.

2 Konstrukce manipulátoru
Ucelenou technologii manipulátoru pro kontrolu obvodových svarů s omezeným přı́stupem tvořı́ vlastnı́ konstrukce manipulátoru a mobilnı́ rozvaděč - viz Obrázek 1a. Obrázek 1b
zobrazuje situaci při testovánı́ na reálných vzorcı́ch potrubı́ v kontrolovaném pásmu.
Manipulátor je vybaven unikátnı́m systémem uchycenı́ k potrubı́. Robot je opatřen pružným ozubeným řemenem, pomocı́ kterého je opásán kolem potrubı́ v blı́zkosti testovaného
svaru. Zuby pružného řemene majı́ lichoběžnı́kový tvar, čı́mž zabraňujı́ jeho zasekávánı́. Hlavnı́
výhodou je systém aktivnı́ho předepı́nánı́ pomocı́ dvojice řı́zených motorů. V řemenu vzniká
konstantnı́ tah, který je schopen dopnout přı́padné nerovnosti a vozı́k obvodového pojezdu je tak
k potrubı́ přitlačován stále stejnou silou. Toto řešenı́ je průmyslově chráněno (podána přihláška
na užitný vzor a vynález).

(b) Testovánı́ prototypu

(a) Sestava manipulátoru a mobilnı́ho rozvaděče

Obrázek 1: Manipulátor pro NDT kontrolu obvodových svarů s omezeným přı́stupem
1
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Při vývoji mechanické konstrukce manipulátoru byl kladen důraz na minimalizaci vnějšı́ch rozměrů. Motivacı́ pro sestrojenı́ tohoto prototypu bylo umožněnı́ automatizovaných kontrol obvodových svarů v mı́stech, kde je obtı́žný přı́stup pro lidské operátory NDT. Z tohoto
důvody byly veškeré řı́dicı́ jednotky pohonů přesunuty do mobilnı́ho rozvaděče a manipulátor
je osazen pouze miniaturnı́m voděodolným rozvaděčem se svorkovnicemi.
Konstrukce obvodového pojezdu a lineárnı́ho výsuvu je sestrojena tak, aby byla zajištěna
odolnost proti kapajı́cı́ vodě. Tento požadavek vycházı́ z použitı́ ultrazvukové sondy na konci
lineárnı́ho výsuvu, kde je požadován neustálý styk s potrubı́m (UZ je ve vzduchu absorbován).

3 Řı́dicı́ systém a vizualizace
Řı́dicı́ systém manipulátoru byl kompletně vyvı́jen za použitı́ řı́dicı́ho systému reálného
času REX a jeho nástrojů. Řı́dicı́ systém REX umožňuje využitı́ na různých cı́lových platformách a hardwarových zařı́zenı́ch. V našem přı́padě byl zvolen průmyslový počı́tač ARK
1503 od firmy Advantech s operačnı́m systémem OpenWRT / Linux a přı́davnou kartou s průmyslovou sběrnicı́ CAN.
Operátor nastavuje a řı́dı́ manipulátor pomocı́ uživatelského rozhranı́ v běžném webovém
prohlı́žeči. Je možné manipulátor nakonfigurovat na konkrétnı́ svar, tzn. měnit rychlost a rozmezı́ posuvu, trajektorii UZ sondy (přı́má / meandrovitá), obvod potrubı́. Vizualizace obsahuje ovládacı́ a diagnostické prvky potřebné pro úspěšné usazenı́ manipulátoru na potrubı́,
předepnutı́ řemenu a použitı́ automatizovaného měřı́cı́ho módu.

Obrázek 2: Screenshot webového prohlı́žeče s uživatelským rozhranı́m

4 Závěr
Předkládaný kompaktnı́ manipulátor pro NDT kontrolu obvodových svarů je považován
za hotové průmyslové řešenı́. Proběhly funkčnı́ a provoznı́ testy na zkušebnı́ch tělesech ve
Škoda JS a.s. V současné době se připravuje na reálné nasazenı́ do provozu.
Poděkovánı́
Přı́spěvek byl podpořen grantovým projektem SGS-2016-031.
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Analýza nákladovosti dlouhodobé péče o lidi s handicapem
Kateřina Černá1

1 Úvod
Obecně je zdravotní postižení určitá odchylka ve zdravotním stavu člověka, která ho
určitým způsobem a v určité míře omezuje v nějaké činnosti (pohyb, kvalita života
či uplatnění ve společnosti). Dle šetření Českého statistického úřadu (2014) je v České
republice z celkového počtu 10 516 125 obyvatel přesně 1 077 673 osob se zdravotním
postižením (jedná se o 10,25 % obyvatel).
Osoby se zdravotním postižením jsou velmi významnou částí společnosti a vyžadují
mimořádnou pozornost ze strany státu. Od roku 2007 probíhá v České republice proces
transformace sociálních služeb a jednou z jeho složek je institut asistenta sociální péče. Cílem
tohoto procesu je transformace ústavní sociální péče na koordinovanou síť služeb umožňující
osobám se zdravotním postižením žít v přirozené komunitě.
Cílem diplomové práce je rozbor a porovnání nákladů a výnosů jednotlivých
poskytovatelů dlouhodobé péče o osoby s duševním a mentálním handicapem. Jako zástupce
ústavní péče byly zvoleni tři poskytovatelé sociální pobytové péče (domov pro osoby se
zdravotním postižením nebo domov se zvláštním režimem). Jako zástupce přirozené
komunitní péče byl vybrán institut asistenta sociální péče, který je však relativně nový,
a proto nejsou zatím dostupné relevantní informace, ze kterých by bylo možné při analýze
vycházet. Proto byl vytvořen model asistenta sociální péče, kde bylo využito obecně
dostupných informací, na základě kterých byl proveden odhad nákladů a výnosů.

2 Modely finančních toků srovnávaných institutů
Hlavním cílem této diplomové práce je porovnání nákladovosti poskytovatele sociálních
pobytových služeb (dále jen „poskytovatel“) a asistenta sociální péče (dále jen „asistent“).

Obrázek 1: Model finančních toků porovnávaných poskytovatelů
1
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Mezi hlavní odlišnosti patří právní forma, neboť poskytovatel je vždy právnická osoba
a naopak asistent je fyzická osoba starší 18 let a nesmí péči poskytovat jako podnikatel. Další
odlišností je financování ze strany státu. Poskytovatelům náleží účelově určené dotace
ze státního rozpočtu, kdežto asistent nemůže o tyto dotace žádat. Jako jakýsi ekvivalent této
dotaze, lze považovat hrazení zdravotního pojištění za asistenta ze státního rozpočtu. Dále je
rozdíl také v počtu klientů, kterým je možno péči nabídnout, který vyplývá z povahy obou
institutů. Hlavní výhodou asistenta je individuální přístup ke klientovi a výhody z něj
vyplývající. Model finančních toků poskytovatele a asistenta je graficky znázorněn na obr. 1.

3 Srovnání poskytovatelů sociální péče z hlediska jejich nákladovosti
Na základě dostupných dat byla provedena analýza nákladů a výnosů tří zvolených
poskytovatelů (označení P1 – P3) z účetních uzávěrek pro jednotlivé roky. Pro rozbor nákladů
a výnosů asistenta byly modelovány čtyři varianty a to tak, že asistent pečuje o tři až šest
klientů. Náklady a výnosy asistenta byly odhadovány na základě údajů získaných z Českého
statistického úřadu a vycházely z platné právní úpravy.
Výnosy státu
ZP zaměstnanci/asistent
SP zaměstnanci
daň z příjmu FO
ZP zaměstnavatelem
SP zaměstnavatelem
ostatní pojištění
daň PO
Náklady státu
dotace
ZP zaplacené státem
Výnosy – náklady

P1(2013)

P2(2013)

P3(2014)

A3

A4

A5

A6

662.16
956.45
2 207.19
1 324.31
3 678.65
273.09
0.31

487.13
703.63
1 623.76
974.25
2 706.26
172.67
16.06

1 216.14
655.33
1 756.65
4 053.81 1 000.00
2 432.29
6 756.35
270.25
0.00
-

491.50
1 050.00
-

393.20
960.00
-

327.67
900.00
-

12 677.42
-3 575.27

6 419.88
263.88

29 335.85
281.67
-12 850.35 1 373.25

211.25
1 330.25

169.00
1 184.20

140.83
1 086.83

Tabulka 1: Měsíční bilance toků poskytovatelů (P1-P3) a asistentů (A3-A6) na klienta
Z výše uvedené tabulky 1 je zřejmé, že péče asistenta je pro stát méně nákladná než
péče poskytovatelů. Pro všechny modelové situace asistenta je měsíční „zisk“2 státu
na jednoho klienta v rozmezí 1 086 Kč a 1 373 Kč. Poskytovatel 2 je pro stát lehce ziskový,
což je způsobeno nízkou dotací ze strany státu. Naopak poskytovatelé 1 a 3 jsou pro stát
ztrátoví v řádech tisíců. Tento výsledek je způsobem hlavně tím, že v případě služeb asistenta
odpadá státu zákonná povinnost poskytování dotací poskytovatelům.

Literatura
Český statistický úřad, 2014. Výběrové šetření zdravotně postižených osob -2013, kód:
260006 – 14. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-zdravotnepostizenych-osob-2013-qacmwuvwsb
Šedivá, K., 2015. Dlouhodobá péče o lidi s duševním a mentálním handicapem. Diplomová
práce. ZČU, Plzeň.
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Ziskovost je zde chápána jako stav, kdy náklady státu jsou nižší než jeho výnosy (zdroje financování).
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Multiagentnı́ umělá inteligence v real-time strategiı́ch
David Fiedler1

1 Úvod
Umělá inteligence (AI) pro real-time strategie (RTS) je jednou z největšı́ch výzev současnosti.
Zatı́mco AI pro klasické hry jako šachy nebo go již je schopna porazit experty, v oblasti RTS
je tento milnı́k ještě vzdálen. Cı́lem této práce je vytvořit AI pro RTS jako multiagentnı́ systém
(MAS), tedy sytém složený z (inteligentnı́ch) agentů. Taková forma AI nenı́ zatı́m v přı́padě
RTS přı́liš častá, přestože přirozeně reprezentuje jednotky ve hře.

2 Výzvy při tvorbě AI do RTS
Vývoj AI pro RTS provázejı́ problémy, které se nevyskytujı́ v klasických hrách, jako
šachy nebo go. Jedná se předevšı́m o časovou a prostorovou spojitost (prostor nenı́ rozdělen na
pole, čas na tahy) a z nı́ plynoucı́ enormnı́ složitost. Zatı́mco složitost hry go je asi ≈ 10220 –10500
Synnaeve (2012), složitost hry StarCraft byla odhadnuta asi na ≈ 1010000000 –1040000000 . Je tedy
jasné, že AI pro RTS nenı́ možné řešit prohledávánı́m všech variant.

3 StarCraft jako platforma pro vývoj AI do RTS
Pro vývoj AI pro RTS bylo zkoumáno šest platforem: Spring, StarCraft, ORTS, Glest,
Warzone 2100 a Battlecode. Pro realizaci práce byla vybrána platforma StarCraft. Ukázalo se,
že má největšı́ komunitu vývojářů, nejvyššı́ byl i počet nalezených odborných pracı́ zabývajı́cı́ch
se vývojem AI pro tuto platformu.
StarCraft je RTS z prostředı́ vesmı́ru ve vzdálené budoucnosti. Na obrázku 1 vidı́me
snı́mek ze hry. K připojenı́ ke hře se použı́vá API BWAPI2 .

Obrázek 1: Snı́mek ze hry StarCraft. Na snı́mku boj mezi rasou Terran (modřı́) a Protoss (žlutı́)
1
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http://bwapi.github.io/

69

4 AgentAI
AI byla implementována ve formě MAS frameworku který byl nazván AgentAI. Jedná
se o hierarchický MAS, tedy agenty zde majı́ hierarchii velenı́, která se podobá velenı́ ve
skutečných armádách. Při návrhu frameworku byl kladen důraz předevšı́m na to, aby co možná
nejvı́ce součástı́ bylo implementováno ve formě agentů. Dalšı́mi cı́li byly princip abstrakce a
izolace, komunikace nebo nedeterministické chovánı́ agentů. Naopak zavedenı́ doménových
znalostı́ (znalostı́ od experta) nebylo součástı́ práce.
Framework byl realizován v jazyce java. Součástı́ frameworku je systém modulů, kterými
je možné framework rozšı́řit. Jeden z již implementovaných modulů pak podporuje jednoduchou formu učenı́. Framework je dostupný ve veřejném online repositáři3 .
Schéma celého frameworku je vidět na obrázku 2.

Obrázek 2: Schéma komponent frameworku AgentAI

5 Závěr
Bylo navrženo multiagentnı́ řešenı́ AI v RTS. Nejprve byly identifikovány rozdı́ly mezi
RTS a klasickými hrami. Následně byly klasifikovány jednotlivé oblasti AI pro RTS. V těchto
oblastech byla poté provedena analýza existujı́cı́ch technik a jejich současného stavu vývoje.
Pro vývoj AI bylo zkoumáno 6 platforem, nakonec byla vybrána platforma StarCraft.
AI byla implementována ve formě MAS frameworku a dostala název AgentAI. K frameworku je přiloženo demo, které ale sloužı́ pouze k demonstračnı́m účelům. V budoucnu by
bylo vhodné navázat vývojem kompetitivnı́ AI založené na tomto frameworku. Dalšı́ možnost
vývoje se nabı́zı́ v oblasti rozšiřovánı́ frameworku.

Literatura
Gabriel Synnaeve, 2012. Bayesian Programming and Learning for MultiPlayer Video Games.
Disertačnı́ práce.
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Detekce klı́čových bodů pomocı́ konvolučnı́ neuronové sı́tě
Ivan Gruber1

1 Úvod
Úloha detekce klı́čových (významných) bodů na lidské tváři je v dnešnı́ době rozšı́řenou
úlohou. I přes veškerou snahu však nenı́ plně vyřešena a to předevšı́m kvůli tomu, že se vzhledem k rozmanitým externı́m (osvětlenı́, póza, okluze) a internı́m (výraz tváře, stárnutı́) podmı́nkám
jedná o velmi komplexnı́ a složitou úlohu.
Existuje mnoho rozličných algoritmů, které detekci klı́čových bodů řešı́. Tyto algoritmy
lze rozdělit podle jejich přı́stupu k řešenı́ do třı́ skupin: top-down a bottom-up a jejich kombinace. Mezi typického představitele top-down přı́stupu můžeme zařadit Active Appearance
Model (AAM) (viz Cootes a Taylor (2004)). Do druhé skupiny lze zařadit předevšı́m metody
založené na neuronových sı́tı́ch (v poslednı́m roce se tı́mto přı́stupem zabýval napřı́klad Zhang
a spol. (2015)). Tı́mto přı́stupem se bude dále zabývat i tato práce.

2 Dataset a Augmentovaná data
Pro trénovánı́ neuronové sı́tě jsem zvolil databázi Helen (vı́ce viz Vuong a spol. (2012)).
Databáze byla vytvořena z obrázků z Flickeru, na každém snı́mku bylo manuálně anotováno 68
klı́čových bodů. Databáze obsahuje 2330 RGB snı́mků, které jsem dále rozdělil na trénovacı́
(obsahujı́cı́ 2000 snı́mků) a development (obsahujı́cı́ 330 snı́mků) sadu.
V prvnı́m kroku přı́pravy dat bylo třeba na každém snı́mku detekovat danou tvář. Použil
jsem dva přı́stupy - pomocı́ Viola-Jones detektoru (viz Viola a Jones (2004)) a ořez vzhledem k anotovaným klı́čovým bodům. Druhý přı́stup samozřejmě na reálná data nelze využı́t,
nicméně zde byl použit k vytvořenı́ vyššı́ho počtu dat. Velikost oblasti zájmu (ROI) byla unifikována na 120×100 pixelů.
Takto ořı́znuté ROI byly augmentovány několika způsoby: převrácenı́ (flip), rotace (v
kladném i záporném směru otáčenı́), translace, transformace jasu (pomocı́ aditivnı́ho Gausse),
rozmazánı́, zašuměnı́ klı́čových bodů. Ve finále testovacı́ sada obsahovala 54958 snı́mků a development sada 9663 snı́mků.
Konvolučnı́ neuronová sı́t’ byla implementována ve frameworku Caffe. Sı́t’ byla optimalizována na základě Euklidovy vzdálenosti nalezených a anotovaných bodů pomocı́ metody
stochastic gradient descent (SGD). Během experimentů jsem otestoval několik architektur sı́tě.

3 Experimenty a výsledky
V prvnı́m experimentu byla sı́t’ natrénována v celkem 50000 iteracı́ch, přičemž na konci
dosáhla chyby přibližně 4.4 pixely na jeden bod na development datech. V druhém experimentu jsem nejprve spočetl průměrné pozice klı́čových bodů přes celou trénovacı́ množinu
1
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(viz Obrázek 1). Dále jsem u každého snı́mku vypočetl deltu tohoto průměru a anotovaných
bodů. Sı́t byla optimalizována (opět v 50000 iteracı́ch) na základě Euklidovy vzdálenosti takto
vypočtených rozdı́lů. Chyba byla snı́žena na 3.5 pixelu na bod na development datech.
Tyto prvotnı́ experimenty ukázaly významné snı́ženı́ chyby při trénovánı́ rozdı́lů mı́sto
absolutnı́ch souřadnic bodů. Sı́t’ lépe reagovala na extrémnı́ přı́pady natočenı́ tváře a taktéž se
dokázala lépe naučit závislosti mezi jednotlivými body (jejich strukturu). Celková chyba je sice
stále signifikantnı́, nicméně hlavnı́m přı́nosem těchto experimentů nebylo nalezenı́ optimálnı́ho
řešenı́, nýbrž srovnánı́ dvou výše uvedených přı́stupů k trénovánı́. V budoucı́m experimentu
bych rád natrénoval neuronovou sı́t’ pomocı́ rozdı́lových obrazů (zı́skaných odečtenı́m průměrné
tváře od daného snı́mku).

Obrázek 1: Průměrná tvář s průměrnými klı́čovými body.

4 Závěr
Neuronové sı́tě jsou všestranným nástrojem, dostatečně rychlým a přesným pro řešenı́
problému detekce klı́čových bodů. Výše uvedené experimenty posloužı́ jako výchozı́ bod pro
moji dalšı́ práci s neuronovými sı́těmi.
Poděkovánı́
Přı́spěvek byl podpořen grantem Západočeské Univerzity, čı́slo projektu SGS-2016-039.
Dále bych rád poděkoval za přı́stup k vypočetnı́m a úložným zařı́zenı́m vlastněných společnostı́
National Grid Infrastructure Metacentrum, poskytovaných v rámci projektu CESNET LM2015042.
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Rekonstrukce pózy ruky z hloubkového obrazu
Milan Herbig1

1 Úvod
Úloha přesné a robustní rekonstrukce pózy ruky dodnes představuje výzvu pro skupiny
výzkumníků po celém světě. Příkladem dnes již běžně fungujícího prostředku pro odhad polohy a pohybu částí těla je zařízení Microsoft Kinect. Problémovou částí však nadále zůstávají
ruce. Ty bývají kvůli zjednodušení nebo nedostatečnému rozlišení snímače modelovány velice
zjednodušeně, či vůbec. Skelet ruky totiž oproti skeletu těla skrývá daleko více stupňů volnosti.
Zároveň je ruka nepoměrně menší vůči zbytku těla, tedy veškerá informace je zakódovaná v
podstatně menším množství pixelů. Jednotlivé části ruky se navíc často překrývají a vzájemně
vykazují velkou lokální podobnost.
Schopnost rozpoznat či zrekonstruovat pózu ruky otevírá nové možnosti ovládání nejrůznějších zařízení na dálku, například televize. Dlouholetou motivací je bezpochyby úloha rozpoznávání znakové řeči. Aktuálním trendem je rychle rostoucí perspektivní odvětví rozšířené a
virtuální reality. Pro vyřešení úlohy odhadu parametrů ruky používám konvoluční neuronovou
sít’.

2 Návrh řešení úlohy
Použití konvoluční neuronové sítě pro regresi parametrů (pózy) ruky lze označit za novátorskou myšlenku. Až teprve v průběhu příprav experimentů byla publikována práce Tompson
et al. (2014), která jako první potvrdila, že konvoluční neuronovou sít’ lze pro úlohu regrese
parametrů ruky použít. Avšak na rozdíl od ostatních dnes již existujících prací ve své práci
provádím odhad rotace jednotlivých částí ruky v kvaternionech namísto jejich polohy. Výstupem estimátoru jsou tedy přímo úhly jednotlivých kostí zjednodušeného modelu ruky, který je
uveden na obrázku 1.

Obrázek 1: Ilustrace použitého modelu ruky a popis jednotlivých článků.
1
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Rekonstrukci odhadnuté pózy do 3D modelu provádím pomocí programu Blender1 . Trénování konvoluční neuronové sítě probíhá na uměle vygenerovaných datech z 3D modelovacího
programu. Získání reálných anotovaných dat je totiž nejen komplikované vzhledem k počtu
stupňů volnosti, ale i časově náročné vhledem k variabilitě ruky (více herců).

3 Návrh konvoluční neuronové sítě
Začal jsem se sériovou architekturou tvořenou dvěma až třemi konvolučními vrstvami a
dvěma až čtyřmi fully-connected vrstvami. Problémem této architektury byl kompromis mezi
zachycením lokálních detailů (přesnost) a globálních vazeb (hierarchie ruky). Nakonec jsem
stejně jako autoři ostatních prací použil paralelní tzv. multi-scale architekturu. Tedy vstupní snímek je transformován na další dva snímky vždy o poloviční velikosti (96, 48 a 24 pixelů). Díky
tomu lze stejnou velikostí konvolučního okénka zachytit jinak velikou oblast, a tak pochytit
včetně detailních lokálních vazeb i vazby globální. Každá z větví je tvořena dvěma konvolučními vrstvami. Všechny tři větve jsou posléze spojeny do jedné čtyřvrstvé fully-connected sítě.
Oproti monolitické architektuře se multi-scale architektura liší jak v dosažené přesnosti, tak v
době potřebné pro natrénování (paralelizace).

4 Nejlepší dosažené výsledky
finger1joint1
6.70◦

finger1joint2
5.56

finger1joint3
6.55◦

finger2joint1
5.18◦

finger2joint2
5.48◦

finger2joint3
7.45◦

finger3joint1
5.46◦

finger3joint2
5.50◦

finger3joint3
7.00◦

finger4joint1
6.30◦

finger4joint2
5.15◦

finger4joint3
4.96◦

finger5joint1
8.93◦

finger5joint2
5.83◦

finger5joint3
6.74◦

root
4.66◦

průměr
6.09◦

Tabulka 1: Tabulka s nejlepšími dosaženými výsledky.
V tabulce 1 jsou uvedeny nejlepší dosažené výsledky na umělých datech s multi-scale
architekturou konvoluční neuronové sítě. Chyba uvedená v metrice popsané vztahem 1 vyjadřuje rozdíl mezi predikovanou a ground-truth hodnotou ve stupních. Jedná se o rotaci, kterou
−
je potřeba vynaložit k přetočení jednoho z normalizovaných rotačních vektorů (kvaternionů) →
q1
−
nebo →
q2 tak, aby byly oba vektory shodné.
−
−
θ = cos−1 (2(→
q1 · →
q2 )2 − 1)

(1)

Pro trénování neuronové sítě (GPU) i pro generování trénovacích dat jsem využil kapacit
výpočetního prostředí Metacentra. Bez těchto výpočetních kapacit by výstupní diplomová práce
nikdy nemohla vzniknout.
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Lips landmark detection using CNN
Miroslav Hlaváč1

1 Introduction
Current research in the field of Computer Vision mainly focuses on the utilization of Deep
Neural Networks (DNN) as a powerful tool for image processing, classification, tracking and
regression. There was a boom in neural networks frameworks in recent years and many research
groups are now using them for tasks of computer vision, for example Wu et al. (2016), Sun et
al. (2013). I present a Convolutional Neural Network (CNN) for lips landmarks detection in
this paper.

2 Convolutional Neural Network
I have chosen the Caffe framework for the purpose of this experiment, because it is implemented on the MetaCentrum computing grid with GPU support. The CNN network topology
usually includes convolutional layers with RELU activation function, maxpooling layers and
fully connected layers at the end. I have used the topology shown in the figure 1.

Figure 1: CNN topology
The network consists of two convolutional layers with a RELU activation function, each
followed by a maxpooling layer. C1 has kernel size of 3x3 with stride 1 and 32 outputs. C2 has
kernel size of 16x16 with stride 1 and 16 outputs. Both maxpooling layers M have kernel size
of 2x2 with stride 2. Seventy two landmarks coordinates (x,y) are a direct output from the last
fully connected layer.

3 Training data
I have used over 13000 training images of one person under different light conditions
with 36 annotated landmarks and 50x76 resolution. The annotations were made by Active
Appearance Model (AAM) as in Cootes and Taylor (2001). The shapes with the best fit from
the AAM were chosen as training data. Images from the training data set are shown in the figure
2.
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Figure 2: Training data

4 Results
Training of the network was done over 10 000 iterations with a batch size of 32 after
which the error converged to 0.74 pixels per point on training set and 0.97 pixels per point
on previously unseen data. The comparison between ground truth shape and the output of the
network can be seen in the figure 3.

Figure 3: CNN output vs. ground truth comparison.
Blue labels are ground truth. Red labels are output from the network

5 Conclusion
The Convolutional Neural Network proposed in this paper was able to achieve a sub-pixel
accuracy in landmarks detection. Most of the errors came from the area of the chin because there
are no robust features which would lock the exact position of the landmarks. The network even
exceeded the ground truth annotation in some of the pictures.
Acknowledgement
This paper was sponsored by grant project SVK1-2016-023. Access to computing and
storage facilities owned by parties and projects contributing to the National Grid Infrastructure
MetaCentrum, provided under the programme ”Projects of Large Research, Development, and
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Řı́zenı́ dialogového systému s využitı́m zpětnovazebnı́ho učenı́
Adam Chýlek1

1 Úvod
Dialogové systémy umožňujı́ přirozenou komunikaci člověka a stroje. Pravidla, kterými
se řı́dı́, je možné trénovat metodami strojového učenı́. Zpětnovazebnı́ (též posilované) učenı́ se
zakládá na myšlence, že se biologičtı́ agenti (zvı́řata, lidé) učı́ předevšı́m interakcı́ s okolnı́m
prostředı́m. Dostatečným zı́skávánı́m zkušenostı́ (opakovánı́m) jsme schopni odvodit a předvı́dat očekávanou odměnu při následovánı́ určité posloupnosti akcı́ (strategie).
Kromě agenta a prostředı́, přı́p. modelu prostředı́ jsou dalšı́mi prvky posilovaného učenı́
pravidla, odměny a očekávané odměny. V každém čase, po provedenı́ akce, předá prostředı́
agentovi hodnotu odměny. Ta hodnotı́ nový stav systému. Výše odměny pak definuje, zda
akce vedle k tomu, že je systém ve stavu horšı́m pro agenta (nı́zké hodnoty) nebo ve stavu
přı́větivějšı́m (vyššı́ hodnoty). To lze přirovnat k bolesti, resp. potěšenı́ u biologických systémů.
Cı́lem agenta ovšem nenı́ maximalizace okamžité odměnu za provedenou akci, ale maximalizace tzv. návratnosti za celou dobu prováděnı́ akcı́. Některé akce totiž mohou vést k nı́zké
okamžité odměně, ale v budoucnu k vyššı́ návratnosti. Agent tedy musı́ být schopen odhadnout
výši návratnosti v budoucnu a výběr akcı́ založit právě na tomto odhadu.

2 Formálnı́ popis
Formálně pak můžeme hovořit o interakcı́ch agenta a prostředı́ v diskrétnı́ch časových
okamžicı́ch t = 0, 1, 2, . . .. V každé časovém okamžiku agent zı́skává stav prostředı́ St ∈ S,
kde S je množina všech možných stavů prostředı́. Agent pak vybı́rá akci At ∈ A(St ), kde
A(St ) je množinou všech možných akcı́ za stavu St . V dalšı́m časovém okamžiku zı́skává agent
odměnu Rt+1 ∈ R ⊂ < a nový stav prostředı́ St+1 . Předpokládáme, že stav systému v sobě
sdružuje veškeré informace o minulosti. Jedná se o tzv. Markovův rozhodovacı́ proces. Dále
předpokládáme, že posloupnost akcı́ povede k cı́li v konečném počtu časových okamžiků.
Jednou z možných metod odhadu očekávané návratnosti posilovaného učenı́ je využitı́
neuronových sı́tı́. Jejich využitı́ v oblasti hranı́ her na základě obrazového vstupu je demonstrováno v Mnih (2013).
P
0
Autoři použı́vajı́ snı́ženou návratnost v čase t definovanou jako Gt = Tt0 =t γ t −t Rt0 , kde
T je čas dosaženı́ cı́le a γ ∈< 0, 1 > faktor snı́ženı́ odměny. Dále definujı́ optimálnı́ hodnotu kriteriálnı́ funkce Q∗ (st , At ), která je maximálnı́ návratnostı́ při znalosti posloupnosti akcı́ a stavů
st = S1 , A1 , S2 , A2 , . . . , At−1 , St a při provedenı́ akce At , jako Q∗ (st , At ) = maxπ E[Gt |st , At ].
Při znalosti sekvence st+1 v následujı́cı́m okamžiku a znalosti Q∗ (st+1 , At+1 ) pro všechny
možné akce pak Q∗ (st , At ) = Est+1 [R + γ maxAt+1 Q∗ (st+1 , At+1 )|s, A].
Právě k aproximaci Q(st , At ; θ) ≈ Q∗ (st , At ) této funkce autoři využı́vajı́ neuronových
sı́tı́. Trénovánı́ parametrů sı́tě θ probı́há iterativně minimalizacı́ posloupnosti ztrátových funkcı́
1
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Li (θi ) = Es,A (yi − Q(s, A; θi ))2 . K optimalizaci ztrátové funkce lze volit gradientnı́ metody.
Během prvnı́ch iteracı́ učenı́ je vhodné volit akce At náhodně s pravděpodobnostı́ , která se s
počtem iteracı́ snižuje.

3 Řı́zenı́ dialogu s informaci o odjezdech a přı́jezdech vlaků
Systém sloužı́ jako potvrzenı́ konceptu, že lze teorii zpětnovazebnı́ho učenı́ použı́t i pro
část řı́zenı́ dialogového systému - volbu posloupnosti akcı́ systému. Definováno bylo 7 možných
akcı́, které systém může provést: dotaz na nástupnı́ stanici, dotaz na cı́lovou stanici, dotaz na
obě stanice, potvrzenı́ uživatelem vyřčené informace, potvrzenı́ uživatelem vyřčené informace
následované dotazem na nástupnı́ stanici, potvrzenı́ uživatelem vyřčené informace následované
dotazem na cı́lovou stanici a přečtenı́ nalezených výsledků.
Na rozdı́l od hranı́ her je vhodné chovánı́ uživatele modelovat, nebot’ trénovánı́ z interakce s reálným uživatelem je časově náročné. Proto byl expertně vytvořen model reakce
uživatele na akce systému a generovánı́ odměn na základě znalostı́ z vývoje dialogového systému ze stejné domény.
Stav prostředı́, který sloužı́ jako vstup pro neuronovou sı́t’, je vektor uchovávajı́cı́ typy
sémantických entit obsažených v promluvě uživatele a informaci o stavu systému (vyplněné
sloty). Neuronová sı́t’ má 2 plně propojené skryté vrstvy (164 a 150 neuronů) vstupnı́ vrstva
má neuronů 17 a výstupnı́ vrstva má 7 neuronů (lineárnı́ aktivačnı́ funkce). Aktivačnı́ funkce
skrytých vrstev jsou ReLU a v době trénovánı́ za každou následuje dropout vrstva s pravděpodobnostı́ 0,2. Optimalizace je prováděna algoritmem Adam. Po každé akci je provedeno
přetrénovánı́ sı́tě. Z historie poslednı́ch 100 n-tic (stav, akce, odměna, přı́znak konce dialogu,
stav po provedenı́ akce) je pro přetrénovánı́ náhodně vybı́rána dávka 50 n-tic. Jedna epocha je
jednı́m celým dialogem, trénovánı́ probı́halo 500 epoch.

4 Závěr
Natrénovaná sı́t’ byla testována na 10 000 dialozı́ch za použitı́ stejného modelu uživatele
jako při tréninku a jako mı́ra pro vyhodnocenı́ byl zvolen poměr dokončených dialogů. Dialog
se považoval za nedokončený, pokud přesáhl počet 10 akcı́ systému nebo pokud se systém
pokusil provést akci, aniž by pro ni měl k dispozici dostatek informacı́. Tento poměr činil 93 %.
Několik z testovacı́ch dialogů bylo kontrolováno člověkem seznámeným s doménou a
průběh těchto dialogů odpovı́dal průběhu dřı́ve vytvořených expertnı́ch dialogových systémů.
Můžeme tedy konstatovat, že tento koncept zı́skávánı́ strategie řı́zenı́ je vhodný pro využitı́
s dialogovými systémy. V budoucnu bude třeba se zaměřit předevšı́m na vhodné modelovánı́
chovánı́ uživatele, kde je zapotřebı́ bud’ výborných znalostı́ experta na danou doménu nebo
velké množstvı́ dat, které umožnı́ model vytvořit.
Dalšı́ výzvou je použitı́ této metody učenı́ pro systémy inkrementálnı́, kdy se o reakci
systému rozhoduje inkrementálně po menšı́ch jednotkách, než jsou promluvy (např. rámce audia, fonémy, slova).
Poděkovánı́
Přı́spěvek byl podpořen grantovým projektem SGS-2016-039.
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Využitı́ 3D CAD dat pro simulace v systému Matlab
Simulink/SimMechanics
Arnold Jáger1

1 Úvod
V dnešnı́ době je stále jednoduššı́ zı́skat či vytvořit dı́ky velkému počtu softwarových
nástrojů 3D modely mechatronických zařı́zenı́. Data z těchto modelů se následně dajı́ výhodně
využı́t pro různé simulace at’ už kinematických nebo dynamických vlastnostı́ těchto zařı́zenı́.
Vhodným nástrojem k prováděnı́ těchto simulacı́ je programové prostředı́ Matlab a jeho nadstavby Simulink s knihovnou Simscape-SimMechanics. Hlavnı́ výhoda využitı́ tohoto systému
spočı́vá jednak v možnosti využı́t dalšı́ nástroje prostředı́ Matlab, a také v univerzálnosti, kdy
lze na rozdı́l od softwarových nástrojů, dodávaných výrobci průmyslových robotů, vytvořit libovolnou mechatronickou strukturu. Tyto softwarové nástroje jsou navı́c mnohdy dostupné bud’
s velmi omezenou funkčnostı́ a nebo až po zakoupenı́ zařı́zenı́ od daného výrobce.
Cı́lem tohoto přı́spěvku je seznámit čtenáře s možnostmi využitı́ 3D CAD dat právě
v prostředı́ Matlab Simulink/SimMechanics, zejména pak pro simulaci a vizualizaci pohybu
robotu.

(a) ABB IRB 120

(b) Schunk LWA 4D

(c) Výukový model Alice

Obrázek 1: Modely robotů v programu Solidworks

2 Převedenı́ CAD dat do prostředı́ SimMechanics
Téměř každý výrobce průmyslových robotů (Kuka, ABB, Stäubli), či mechatronických
zařı́zenı́ (Schunk, Maxon motor) již dnes poskytuje alespoň v nějaké základnı́ podobě 3D model
svého zařı́zenı́. Na obrázku 1 jsou zobrazeny přı́klady modelů v program u Solidworks. Tento
program také umožňuje jednotlivým dı́lům robotu přiřadit materiálové vlastnosti, ze kterých je
1
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pak program schopný vypočı́tat dynamické vlastnosti jednotlivých komponent, zejména hmotnost, polohu těžiště a matici setrvačnosti, viz obrázek 2(a). Tyto hodnoty pak lze využı́t při
definovánı́ mechanické struktury v prostředı́ SimMechanics.
V přı́padě převedenı́ vizualizačnı́ch dat je potřeba nejprve provést dekompozici robotu
na jednotlivá ramena a následně těmto ramenům definovat souřadné systémy, podle kterých je
možné v Simmechanics jednoznačně určit polohu a orientaci daného ramene. U sériových robotů lze použı́t tzv. Denavit-Hartenbergovu úmluvu (viz Sciavicco a Siciliano (2001)), podle
které lze systematicky definovat souřadné systémy jednotlivých ramen. Následně pak lze jednotlivá ramena vůči těmto souřadným systémům vyexportovat do vhodného grafického formátu,
který je v přı́padě SimMechanics formát STL. Pro potřeby vizualizace lze takto vyexportovat
nejenom jednotlivé dı́ly robotu, ale napřı́klad i okolnı́ konstrukce a sledovat tak, jestli při pohybu nedocházı́ ke kolizı́m, nebo napřı́klad průběh trajektorie koncového efektoru a kontrolovat
tı́m správnost algoritmů pro sledovánı́ požadované trajektorie. Na obrázku 2(b) je zobrazena vizualizace takto převedeného výukového modelu Alice.

(a) Dynamické vlastnosti ramene
vypočı́tané v programu SolidWorks

(b) Model robotu v prostředı́ SimMechanics

Obrázek 2: Převedenı́ grafických a dynamických vlastnostı́ robotu

3 Vizualizace výukového modelu Alice
Na Katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd byl vytvořen výukový model robotu,
který má sloužit předevšı́m jako pomůcka při výuce předmětů na katedře. Mezi významné
vlastnosti tohoto robotu patřı́ konfigurovatelnost a redundantnost. Obě tyto vlastnosti přı́mo
vybı́zı́ k využitı́ simulačnı́ho nástroje SimMechanics. Kromě klasické vizualizace pohybu, kdy
za využitı́ redundantnosti robotu lze požadovanou trajektorii projet vı́ce způsoby, lze využı́t
i simulaci dynamických vlastnostı́ robotu při změněné konfiguraci a vyvarovat se tak mechanickému poškozenı́ robota při reálném pohybu.
Poděkovánı́
Tato práce byla podpořena Technologickou agenturou ČR, projekt CIDAM TE02000103,
a Západočeskou univerzitou v Plzni, projekt SGS-2016-031.
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Počı́tačem generovaná hudba
Zdeněk Janeček1

1 Motivace
V poslednı́ době se stále vı́ce setkáváme s umělou inteligencı́ i v běžném životě. Bereme
za samozřejmost, že auto jezdı́ samo, můžeme vyhledávat v obrovské kolekci obrázků napřı́klad
všechny fotografie našeho dı́těte i s popisem toho co dělá, a nebo se nechat porazit ve starověké
hře Go.
Nejdřı́ve byla hudba jen živá, poté reprodukovaná a nynı́ přicházı́ hudba generativnı́,
která kombinuje výhody obou předků. Stejně jak je živá hudba pokaždé interpretována jinak,
tak je možné ji poslouchat kdekoli.

2 Problematika
Našı́m cı́lem je najı́t model sekvence symbolických reprezentacı́ polyfonnı́ hudby v plně
obecné partituře. Symbolickou reprezentacı́ je myšlen vektor o velikosti klaviatury s binárnı́mi
stavy. Binárnı́ jsou pouze pro zjednodušenı́ a to tak, že jednička znamená hraj“. Jejich složenı́m
”
v čase vzniká partitura na obrázku 1.
Výstup modelu v čase 𝑡 je jako jeden znak ve větě. Takový model bude potřebovat
pamět’, protože výstup v čase 𝑡 nezávisı́ jen na vstupu, ale teoreticky na všech předchozı́ch
a následujı́cı́ch stavech.

Obrázek 1: Použitá reprezentace hudby ve formě partitury.
1
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Obrázek 2: Jednoduchý model RBM se třemi viditelnými a dvěma skrytými uzly.

3 Řešenı́
Možným řešenı́m jsou Rekurentnı́ neuronové sı́tě (angl. Recurrent Neural Networks,
RNN). Ty se odlišujı́ od dopředné neuronové sı́tě zpětnými vazbami v čase (Pascanu et al.,
2013). Dı́ky tomu jsme schopni modelovat vysoce abstraktnı́ temporálnı́ závislosti. Základnı́
RNN sice umı́ popsat krátkodobé závislosti, ale prakticky je nelze použı́t kvůli mizejı́cı́m gradientům, a proto navrhli Hochreiter – Schmidhuber (1997) pamět’ový modul LSTM a později
Chung et al. (2014) variantu GRU. Oba tyto moduly lze považovat za černou skřı́nku, která
očekává na vstupu předchozı́ stav 𝑠(𝑡−1) a nový vstup 𝑥(𝑡) , na výstupu dalšı́ 𝑠(𝑡) .
Dále je třeba naučit se vazby mezi tóny. K tomu použı́váme různé grafické modely, které
hrajı́ důležitou roli při návrhu algoritmů strojového učenı́. Vznikly spojenı́m pravděpodobnosti
a grafové teorie. Já jsem při svých experimentech zvolil Omezené Boltzmannovy stroje (angl.
Restricted Boltzmann Machines, RBM) na obrázku 2. Jsou složeny z viditelné 𝑉 a skryté vrstvy
𝐻 se stochastickou neorientovanou vazbou. Obě vrstvy majı́ svůj bias a přechodovou matici.
Přechod 𝑉 → 𝐻 se nazývá rozpoznávacı́, protože se použı́vá k popisu vstupu a opačně generativnı́, protože takto vznikajı́ viditelné aktivace (Murphy, 2012).
Jejich kombinacı́ vznikne RNN-LSTM model, který se předtrénuje pomocı́ kontrastivnı́
divergence (Hinton, 2002), a poté se natrénuje jako celek zpětnou propagacı́ v čase (angl.
backpropagation through time, BPTT). Sı́t’ jsem trénoval kolem 20 hodin a výsledek je možné
poslechnout ve formátu MIDI na http://goo.gl/vLWtqd. Trénovacı́ a vzorkovacı́ skript
v jazyce Lua/Torch7 je volně dostupný na adrese https://goo.gl/HgyDmM.
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http://arxiv.org/abs/1312.6026.

82

Studentská
vědecká konference

2016

Automatická detekce reklamnı́ch log ve videozáznamu
Pavel Jedlička1

1 Úvod
Automatické rozpoznávánı́ částı́ obrazu (segmentace) patřı́ mezi základnı́ úlohy
počı́tačového viděnı́. Pro tuto úlohu neexistuje žádný univerzálnı́ postup a metody segmentace
se často volı́ podle toho, o jaká data a jakou konkrétnı́ úlohu se jedná. Automatická segmentace
videozáznamu má oproti segmentaci jednoho statického obrazu některé nevýhody, ale i výhody,
které mohou výběr metod ovlivnit nebo umožňujı́ jiné způsoby zpracovánı́.
Detekce reklamnı́ch log ve videozáznamu má zřejmý význam pro poskytovatele reklamnı́ch ploch nebo naopak pro jejich zákaznı́ky, kteřı́ majı́ zájem kvantifikovat dobu, po
kterou se jejich reklama ve videozáznamu vyskytuje. Jako vstupnı́ video byl použit záznam
hokejového utkánı́. Vzhledem k tomu, že výzkum stále probı́há, cı́lem tohoto článku nenı́ popsat nejlepšı́ nalezenou metodu, ale nastı́nit jednu již částečně otestovanou a naznačit dalšı́ směr,
kterým se bude výzkum ubı́rat.

2 Postup zpracovánı́
Prvnı́m krokem je rozdělenı́ videa na jednotlivé snı́mky. Pro testovanou metodu nenı́
informace o předchozı́ch nebo následujı́cı́ch snı́mcı́ch nijak zohledněna. Přistupuje se tedy ke
každému snı́mku zvlášt’, čı́mž se úloha zjednodušuje.
Dalšı́m krokem je detekce významných oblastı́ v obraze. K tomu byla použita metoda
MSER, viz Matas et al. (2002). Tato metoda vracı́ relativně velké množstvı́ regionů a tyto regiony se mohou překrývat nebo se může jednat o části jiných regionů. Z toho důvodu následuje
krok filtrace pomocı́ Jaccardova indexu, která odstranı́ podobné a tedy téměř duplicitnı́ regiony.
Výsledkem předešlých kroků je množina podezřelých regionů. Jednotlivé regiony byly
zmenšeny na velikost 40x40 pixelů a byly pro ně spočı́tány histogramy gradientů (HOG), viz
Dalal a Triggs (2005). Aby bylo možné automaticky určit zda je region logem či nikoli, bylo
zapotřebı́ zı́skat trénovacı́ množinu. Trénovacı́ množina byla vytvořena manuálně rozdělenı́m
jednotlivých regionů na množinu negativnı́ch a pozitivnı́ch ve smyslu zda jsou logem. Pro automatické rozdělenı́ regionů byla použita metoda support vector machines (SVM), viz Burges
(1998). Jako trénovacı́ data byly použity hodnoty HOG jednotlivých ručně rozdělených regionů
a informace, do jaké skupiny patřı́. Samotné vyhodnocenı́ testovaných dat pak proběhlo touto
natrénovanou SVM.

3 Hodnocenı́ výsledků a budoucı́ práce
Ukázka snı́mku s výstupem automatické klasifikace je zobrazena na Obrázku 1. Kvalita
automatické segmentace nebyla zatı́m nijak kvantifikována a byla hodnocena jen subjektivně.
1
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Obrázek 1: Automaticky detekovaná reklamnı́ loga ve jednom snı́mku videozáznamu.
Cı́lem bylo rozhodnout jakým dalšı́m směrem se pro řešenı́ tohoto problému vydat. Lze řı́ci, že
zmı́něný postup funguje uspokojivě pro jednotlivé snı́mky, které jsou dobře zaostřené a pokud
loga v obrazu nejsou nijak částečně zastı́něna. Videozáznamy obecně často obsahujı́ snı́mky
rozostřené, napřı́klad pohybem kamery. Takto rozostřená data je obtı́žnějšı́ zpracovávat. Pokud
bychom chtěli zajistit detekci takto rozmazaných log, nabı́zı́ se celá řada způsobů, jak k tomuto
problému přistoupit. Napřı́klad pokud známe trajektorii po které se kamera posouvá, je možné
transformacı́ obrazových dat vliv rozmazánı́ redukovat. Dalšı́m možným přı́stupem je využitı́
informace z předchozı́ch nebo následujı́cı́ch snı́mků. Vzhledem k běžné frekvenci snı́mkovánı́
televiznı́ch kamer 25 Hz se po sobě jdoucı́ snı́mky nemohou svým obsahem přı́liš lišit. Je tedy
možné se pokusit o sledovánı́ pohybu regionu i když nenı́ následujı́cı́m snı́mku detekován. Obdobným způsobem lze přistupovat k logům, které jsou několik po sobě jdoucı́ch snı́mků zakryté
pohybem objektů před nimi.
Dalšı́ práce se rovněž budou věnovat použitı́ jiných metod automatického zpracovánı́
např. využitı́m neuronových sı́tı́, výše zmı́něným sledovánı́m regionu v po sobě jdoucı́ch
snı́mcı́ch, a pod.
Poděkovánı́
Práce je podpořena studentskou grantovou soutěžı́: Inteligentnı́ metody strojového
vnı́mánı́ a porozuměnı́ 3 (SGS-2016-039).
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Testování možností IndoorGML pro modelování vnitřních
prostorů pro navigační účely
Václav Jůna 1

1 Úvod
Většina obyvatel Země (75%) žije ve městech a tráví téměř 90% času ve vnitřních
prostorech (EPA, 2009). Bydlíme v obytných domech, studujeme ve školách, léčíme se
v nemocnicích apod., s čímž souvisí i stále se zvyšující zájem o vnitřní prostorové aplikace.
Často diskutovaným tématem v této oblasti je především tzv. vnitřní navigace a služby s ní
spojené.
Vnitřní navigace má 3 základní požadavky pro funkčnost, a to: nalezení pozice,
vytvoření trasy a navigování po trase. Pro splnění těchto požadavků je potřeba studovat
vnitřní prostory budovy. Jelikož reálná struktura budovy je velmi komplikovaná, musí se
vytvořit (modelovat) pomocí počítače datový prostorový model. Ten reprezentuje vnitřní
prostor budovy podle vlastností požadovaných pro specifický systém vnitřní navigace.
Existují systémy vnitřních navigací používající různé druhy technologií na určení pozice
(RFID, WIFI, Bluetooth), reprezentace prostoru (2D, 3D) nebo zaměřené na jiného uživatele
(člověk, robot, dron), ale stále více bylo potřeba tyto technologie sjednotit, aby se zavedení
vnitřní navigace do nové budovy (či komplexu budov) zjednodušilo. OGC konsorcium
vytvořilo nový standard IndoorGML (Lee et al. 2014) specifikující otevřený datový model a
XML schéma vnitřních prostorových informací. IndoorGML se zaměřuje zejména na
modelování vnitřního prostoru pro účely navigace.
Představovaná diplomová práce se zabývá modelováním vnitřních prostorů budovy
Fakulty aplikovaných věd pro účely vnitřní navigace podle specifikace IndoorGML. Výsledná
reprezentace vnitřního prostoru budovy je vytvořena pomocí technologie evropského projektu
i-locate 2, který poskytuje nástroje na tvorbu modelu IndoorGML (I-locate, 2015).

2 Model vnitřního prostoru Fakulty aplikovaných věd

Pro modelování vnitřního prostoru k účelům navigace byl správcem poskytnut 3D
datový model budovy FAV, vytvořený pro design budovy a detailní 2D plány budovy
ve formátu PDF. V programu ArchiCAD byly doplněny reprezentace místností do 3D modelu
budovy a následně vyexportovány datové sady jednotlivých pater ve formátu IFC, potřebné
pro tvorbu modelu IndoorGML. Data byla dále transformována pomocí programu FME do 2D
formátu ESRI Shap e, který je jako jediný podporovaný na portále i-locate. Vrstvy prošly
kontrolou a opravou podle 2D plánů budovy v programu ArcGIS. Výsledné vrstvy byly
importovány do prostředí portálu i-locate.
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Obr. 1: Model vnitřního prostoru v IndoorGML na portále i-locate v budově FAV
Na portálu byly vymodelovány IndoorGML modely pro každé patro reprezentující
vnitřní prostor budovy (obr. 1). Výhodou portálu je nástroj GTMC, který kontroluje
geometrické a topologické vlastnosti modelů. Nevýhodou je pak absence nástroje propojující
jednotlivá patra v modelu (budoucí plán), což je důležité pro funkčnost modelu ve vnitřní
navigaci. Z tohoto důvodu byla jednotlivá patra vyexportována z portálu a manuálně spojena
v kódu souboru pomocí textového editoru tak, aby byl vytvořen výsledný 3D datový model
IndoorGML. Vizualizace modelu byla provedena v programu FME Data Inspector 2016.

3 Závěr

Výsledkem práce je model vnitřního prostoru budovy FAV pro účely navigace ve
formátu IndoorGML. Vytvořeny byly také podkladové vrstvy jednotlivých pater ve formátu
SHP, které se dají využít i pro jiné projekty. Diplomová práce obsahuje rešerši modelování
vnitřního prostoru, zejména podle standardu IndoorGML a uvádí nalezené možnosti tvorby
IndoorGML. Modelováním vnitřního prostoru pomocí technologie portálu i-locate otevírá
možnost pokračování ve spolupráci s projektem i-locate na vybudování vnitřní navigace pro
budovu FAV a v budoucnu i pro celý kampus ZČU.
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Doplňovacı́ otázky v syntéze řeči
Markéta Jůzová1

1 Úvod
Pojmem intonace se označujı́ změny tónu v průběhu řeči. Tento jev nenı́ použı́ván pro
rozlišenı́ slov (s výjimkou tónových jazyků), ale rozlišuje různé typy vět, postoje řečnı́ka apod.
Protože čeština nemá pevně daný slovosled, je intonace (stoupavá/klesavá) někdy jediným faktorem, podle kterého lze poznat, o jaký typ věty se jedná – zvláště se to týká rozlišenı́ zjišt’ovacı́
otázky a oznamovacı́ věty (viz obr. 1).
Dnes byli v Praze.

Dnes byli v Praze?

Proč dnes byli v Praze?

Řekl nám, proč dnes byli v Praze.

Obrázek 1: Schématicky znázorněný průběh intonace oznamovacı́ věty, zjišt’ovacı́ (stoupavá
intonace) a doplňovacı́ otázky (klesavá intonace) a souvětı́; převzato z Palková (1994)).
Doplňovacı́ otázky (začı́najı́cı́ jednı́m z tázacı́ch zájmen) se v neutrálnı́ řeči vyznačujı́
specifickým intonačnı́m průběhem – na začátku věty je tzv. vrchol (stoupavě klesavá intonace,
Palková (1994)), na konci věty se vyskytuje intonace klesavá.

2 Větná intonace v syntéze řeči
Ukazuje se, že v přı́padě syntézy řeči (angl. text-to-speech, TTS) je větná intonace (např.
klesánı́ na konci oznamovacı́ věty nebo stoupánı́ na konci zjišt’ovacı́ch otázek) pro posluchače
velmi důležitá a významná odchylka od předpokládané, lingvisticky správné melodie bývá
vnı́mána velmi negativně. Proto v metodě syntézy řeči výběrem jednotek jako jeden z přı́znaků
pro výpočet optimálnı́ posloupnosti jednotek použı́váme prozodém (Romportl a Kala (2007)),
abstraktnı́ prozodický přı́znak, který odpovı́dá určité komunikačnı́ funkci. V současné verzi
TTS ARTIC se použı́vajı́ 4 základnı́ typy prozodémů:
• P 1 - poslednı́ prozodické slovo (Romportl a Kala (2007)) oznamovacı́ch vět (před tečkou)
• P 2 - poslednı́ prozodické slovo otázek (před otaznı́kem)
• P 3 - poslednı́ prozodické slovo před čárkou
• P 0 - jinde
Je tedy zřejmé, že současný TTS systém zatı́m nerozlišuje různé typy otázek, všechny jsou
syntetizovány se stoupavou koncovou intonacı́.
Protože je popis intonace doplňovacı́ch otázek složitějšı́, nejsou při syntéze jednotky
z těchto otázek použı́vány, přestože byly nahrány řečnı́kem při pořizovánı́ řečového korpusu
a tvořı́ asi 6 % nahraných dat. Našı́m cı́lem bylo zjistit, zda je možné použı́vat i jednotky
z nahraných doplňovacı́ch otázek při syntéze, aniž by se zhoršila kvalita výsledné syntetizované
řeči, a jestli nenı́ lepšı́ syntetizovat doplňovacı́ otázky vždy s klesavou intonacı́. Úlohu jsme
1
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rozdělili do dvou experimentů. Podrobnějšı́ popis problému a výsledky poslechových testů lze
nalézt v Jůzová a Tihelka (2016).

3 Experimenty
V prvnı́m experimentu jsme vytvořili nový TTS systém přidánı́m doplňovacı́ch otázek.
Jelikož byla řečová data nahrávána profesionálem, majı́ všechny tyto otázky stejný průběh intonace – klesavý, a proto jsme jednotky v poslednı́ch prozodických slovech označili prozodémem
P 1. Poté jsme původnı́m i novým TTS systémem vysyntetizovali velké množstvı́ vět a náhodně
vybrané promluvy s velkými rozdı́ly v jednotkách použili v poslechových testech (hodnotilo je
7 posluchačů), jejichž výsledky jsou prezentované v tab. 1. Pozitivnı́ hodnota skóre ukazuje, že
při použı́tı́ TTS s doplňovacı́mi otázkami došlo ke zlepšenı́ celkové kvality syntetizované řeči.
V druhém experimentu jsme zjišt’ovali preference posluchačů týkajı́cı́ se koncové intonace v doplňovacı́ch otázkách. Vysyntetizovali jsme velké množstvı́ doplňovacı́ch otázek ve
dvou variantách (se stoupavou a klesavou intonacı́) a opět vytvořili poslechové testy. Pro většı́
objektivitu testy vyhodnocovalo celkem 22 posluchačů. Počty odpovědı́ i hodnota skóre (viz
tab. 1) ukazujı́, že posluchači v doplňovacı́ch otázkách preferujı́ klesavou intonaci .
TTS s doplň. otázkami je lepšı́
stejná kvalita
152
138
klesavá varianta je lepšı́
nelze rozhodnout
355
170

původnı́ TTS je lepšı́
74
stoupavá varianta je lepšı́
245

skóre
0.214
skóre
0.143

Tabulka 1: Výsledky poslechových testů. Nahoře – ovlivněnı́ kvality syntézy jednotkami
z doplňovacı́ch vět, dole – preference stoupavé/klesavé intonace.

4 Závěr
Experimenty potvrdily, že je možné pro syntézu řeči využı́t doplňovacı́ otázky, které
byly pořı́zeny během nahrávánı́ řečového korpusu, a to se stejným koncovým prozodémem
jako oznamovacı́ věty. Poslechový test týkajı́cı́ se preferencı́ stoupavé/klesavé intonace na konci
doplňovacı́ch otázek ukázal, že posluchači upřednostňujı́ variantu klesavou. Výběr stoupavé
intonace u některých vět zdůvodňovali tı́m, že varianta promluvy s klesavou intonacı́ zněla spı́še
jako konec oznamovacı́ho souvětı́ (na začátku chyběl vrchol, viz obr. 1). Dalšı́m plánovaným
experimentem je tedy zavedenı́ nového prozodému označujı́cı́ho část promluvy, ve které by se
vrchol měl nacházet.
Poděkovánı́
Přı́spěvek byl podpořen grantovým projektem čı́slo SGS-2016-039.
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navržena v (Rendel et al., 2012), kde byla použita v systému pro rozpoznávání řeči
(navrženém pomocí nástroje Attila speech). Vyhodnocení úspěšnosti AFS při použití
původního a modifikovaného modelu můžeme vidět na obrázku 2.

Obrázek 1: Topologie HMM modelů – a) klasický 5-ti stavový model, b) modifikovaný
model s rozšířením krajních stavů

4 Vyhodnocení a závěr
Vyhodnocení bylo provedeno pro oba typy použitých modelů u obou nástrojů.
Výsledky byly porovnány s ručně nasegmentovanými daty na dvou tolerančních úrovních
odchylek (10ms a 20ms). Z porovnání vyplývá, že výsledky AFS v Kaldi jsou srovnatelné
s výsledky AFS v HTK. Rovněž byl prokázán přínos modifikovaného modelu na celkovou
přesnost AFS.
Úspěšnost segmentace [%]

100
80

89,81
69,44

93,03

90,65

77,56

71,14

91,79
77,75

60
10 ms
40

20 ms

20
0
KM_Kaldi

KM_HTK

MM_Kaldi

MM_HTK

Obrázek 2: Vyhodnocení AFS v Kaldi a HTK. (KM – klasický model, viz obrázek 1a) , MM
– modifikovaný model, viz obrázek 1b) )
Poděkování
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Kompenzace třenı́ u mechatronických systémů
Alois Krejčı́1, Tomáš Popule2

1 Úvod
Třenı́ se vyskytuje u celé řady mechanických systémů, jako napřı́klad ložiska, převodovky,
hydraulické a pneumatické válce, ventily, brzdy, kola a mnoho dalšı́ch, vzniká na rozhranı́ mezi
dvěma povrchy, které přicházejı́ do styku. Velmi často se použı́vá různých olejů či maziv, ale
vyskytuje se i suchý kontakt mezi plochami. Třenı́ v řı́dicı́ technice způsobuje celou řadu komplikacı́, je silně nelineárnı́ a může mı́t za následek chybu v ustáleném stavu či snı́ženı́ výkonu
celého systému. Třenı́ je nutné kompenzovat, mezi úspěšné metody kompenzace třenı́ patřı́ metoda založená na modelu třenı́. V přı́spěvku bude představen možný způsob kompenzace třenı́,
ukázán na reálném modelu třı́-osého robotického manipulátoru.

2 Model a identifikace třenı́
Modely třenı́ lze rozdělit do dvou základnı́ch skupin a to statické (Karnoppův či Stribeckův model) a dynamické (Dahlův, Bristle či LuGre model). Po provedenı́ analýzy, byl zvolen
pro kompenzaci třenı́ LuGre model. Matematická reprezentace modelu a identifikace je uvedena
v článku: (Identifikace dynamického modelu mechanického třenı́, T.Popule, A. Krejčı́).

3 Kompenzace třenı́ na robotickém manipulátoru

Obrázek 1: a) třı́-osý robotický manipulátor, b) kompenzace třenı́ na základě modelu
Experimenty byly provedeny na třı́-osém průmyslovém robotickém manipulátoru (obr.
1a) s třı́fázovými synchronnı́mi pohony s permanentnı́mi magnety značky Schneider, řı́zené
frekvenčnı́mi měniči v proudovém / momentovém režimu. Řı́zenı́ rychlosti a polohy realizuje
průmyslový počı́tač Advantech s operačnı́m systémem Linux s nadstavbou reálného času. Řı́dicı́
algoritmy jsou implementovány v řı́dicı́m systému REX.
1
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Obrázek 2: Kompenzace třenı́ na třı́-osém robotickém manipulátoru
Schéma zapojenı́ kompenzátoru třenı́ je znázorněno na obrázku 1b, kde NS je třenı́, které
působı́ na systém a NS’ označuje identifikovaný model třenı́. Kvalita kompenzace závisı́ na
přesnosti modelu třenı́. Třenı́ působı́cı́ na systémy je závislé na mnoha faktorech např. teplota.
Identifikovaný model nenı́ tedy úplně přesný. Na obrázku 2 jsou znázorněny výsledky reálných
experimentů při reverzaci pohonu. Porovnána je požadovaná rychlost s rychlostı́ bez kompenzace, s kompenzacı́ při použitı́ statického a dynamického modelu třenı́. Je vidět, že požadované
rychlosti se blı́žı́ nejvı́ce schéma s použitı́m dynamického modelu třenı́ (LuGre model). Systém
bez kompenzace disponuje značnou odchylkou od požadované rychlosti. V ideálnı́m přı́padě
bychom potřebovali každý krok výpočtu řı́zenı́ nový model třenı́, což nenı́ v tomto přı́padě
možné zajistit. Možným způsobem zlepšenı́ této metody, je použı́t pokročilé techniky řı́zenı́
a odhadovat pomocı́ rekonstruktoru stavu chybu, která působı́ na model (do této části by se
schovaly nepřenosnosti v modelu třenı́). I v tomto provedenı́ navržená metoda dosahuje velmi
dobrých výsledků.

4 Závěr
V úvodu byl naznačen problém třenı́, které působı́ na mechatronické systémy a je nutné
ho kompenzovat, jelikož může omezovat např. kvalitu regulace. Pro kompenzaci byly zvoleny
metody založené na modelech třenı́. Byl vybrán vhodný model třenı́ - dynamický LuGre model.
Parametry modelu byly identifikovány na základě specifických experimentů prováděných na třı́osém manipulátoru. Metoda kompenzace byla otestována na reálném modelu. Nevýhodou této
metody je nutnost odstavenı́ zařı́zenı́ při identifikaci a dále zafixované parametry třenı́, které
lze aktualizovat v přı́padě provedenı́ dalšı́ identifikace. Možnosti tzv online identifikace jsou
součástı́ dalšı́ho výzkumu v této oblasti.
Poděkovánı́
Tato práce byla podpořena Technologickou agenturou ČR z projektu CIDAM TE02000103.
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Metoda 3D lokalizace volných částí v primáním okruhu JE
Sven Künkel1

1 Princip metody 3D lokalizace
Primární okruh JE je tvořen reaktorovou nádobou a soustavou potrubí, v níž cirkuluje
voda. Při provozu se v něm může objevit volné těleso (uvolněná matka apod.), které může
svojí přítomností ohrozit bezpečnost elektrárny. Přirozeným požadavkem je při provozu
monitorovat eventuelní výskyt těchto volných těles.
Jedním z řešení je použití soustavy akcelerometrů upevněných na vnějším plášti
reaktorové nádoby a potrubí. Těleso unášené proudem cirkulujícího média při svém pohybu
naráží do vnitřních stěn, čímž do pláště zařízení budí akustické vlny. 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. Každý bod soustavy má svoji specifickou kombinaci
vzdáleností k jednotlivým čidlům a tedy i specifickou kombinaci příslušných časů detekce.
Algoritmus metody 3D lokalizace lze rozdělit do dvou kroků. Nejdříve je vytvořena
tabulka dvojic (místo vzniku rázu; časy detekce rázu na čidlech) pro zvolenou referenční
množinu bodů na povrchu zařízení. To lze provést na základě znalosti geometrického modelu
zařízení a zákonů šíření vlny povrchem. Samotná lokalizace potom probíhá tak, že se
naměřená kombinace časů detekce porovnává s položkami v předpočítané tabulce a jako
místo rázu je stanoven bod, pro který nastává největší shoda spočítaného a změřeného času
detekce.

2 Prezentace dosažených výsledků při lokalizaci rázu na reaktoru JE
Navržená metoda 3D lokalizace byla testována na vibračních signálech změřených na
reálné tlakové nádobě při experimentu provedeném firmou Areva. Nádoba byla osazena třemi
akcelerometry a blízko jednoho z nich bylo kladívkem vybuzeno 9 rázů.
Geometrie nádoby a polohy čidel byly známé, stejně tak rychlost šíření vlny daným
materiálem (tabulková hodnota). Díky tomu bylo možné vytvořit tabulku časů detekce pro
referenční síť bodů na povrchu nádoby, kterou byla množina uzlů trojúhelníkové sítě.
Obrázek 1 ná následující straně ukazuje změřené časy detekce (červené) a jejich
vzájemnou polohu s množinou referenčních časů detekce (černá). Modrou barvou je vyznačen
čas detekce, který by příslušel skutečnému místu rázu. Je vidět, že změřené časy detekce se
soustředí kolem tohoto místa.
Na obrázku 2 je model tlakové nádoby s vyznačenými polohami čidel (B1 až B3),
skutečná poloha vybuzení rázu (modrá) a výsledky metody 3D lokalizace pro 9 změřených
rázů (červené). Místo rázu bylo určeno s relativně dobrou přesností. Z analýzy úlohy
předložené v práci Künkel (2016) plyne, že úloha 3D lokalizace je nejlépe podmíněná
v místech s podobnou vzdáleností ke všem čidlům, nejhůře naopak v okolí čidel, což je právě
zde prezentovaný případ. S ohledem na tuto skutečnost lze výsledek považovat za relativně
kvalitní a úměrný možnostem.
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Obrázek 1: Vzájemná poloha
referenční množiny časů detekce
(černá), očekávaného času detekce
(modrý) a naměřených časů detekce
(červené).

Obrázek 2: Skutečné místo rázu (modré) a
výsledky metody 3D lokalizace (červené).

V rámci citované práce byly provedeny další experimenty na geometricky zajímavých
tělesech, konkrétně na cisternovém voze a na turbínové lopatce. Exerimenty ukázaly velmi
dobrou přesnost výsledku metody 3D lokalizace pro místa rázu nacházející se v oblastech
mezi čidly a naopak horší přesnost výsledku v oblastech daleko od čidel. V případě
dostatečného počtu čidel a jejich rovnoměrného rozmístění po celém povrchu tělesa lze
navrženou metodou 3D lokalizace docílit velmi přesného určení místa vzniku rázu.
Z hlediska reálného použití pro on-line monitoring volných částí je navržená metoda 3D
lokalizace velice výhodná díky nízké výpočetní náročnosti té části algoritmu, která je
prováděna on-line. Tato výhoda zůstává zachována i při použití většího množství čidel, což
činí metodu 3D lokalizace vhodným nástrojem pro výpočetně nenáročnou a kvalitní lokalizaci
volných částí.
Poděkování
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Neuronové sı́tě v úloze identifikace tématu z textu
Jan Lehečka1

1 Úvod
Se stále narůstajı́cı́m počtem online textových dokumentů roste i potřeba tato data efektivně filtrovat a automaticky z nich extrahovat užitečné znalosti. Jednou z populárnı́ch úloh,
které zı́skávajı́ znalosti z textu, je i úloha automatické identifikace tématu, která má za úkol
přiřadit ke každému textovému dokumentu jeden nebo vı́ce tzv. štı́tků, které reprezentujı́ určitá
témata či kategorie. Tato znalost může být dále využı́vána např. pro efektivnı́ filtrovánı́ rozsáhlých
textových korpusů, adaptaci systémů na dané téma atd.
Tradičnı́ přı́stup k řešenı́ této úlohy je reprezentovat každý dokument jako vektor vysoké dimenze, tzv. Bag-of-Words (BOW, viz obr. 1a), a z těchto vektorů natrénovat klasifikátor,
typicky SVM (Support Vector Machine). Nevýhodou BOW je ignorovánı́ pořadı́ slov v textu,
vysoká dimenze vektorů, a s tı́m souvisejı́cı́ velký počet trénovaných parametrů.
Velmi populárnı́mi se v nedávné době staly také slovnı́ vektory (word2vec) publikované v
Mikolov et al. (2013), které mapujı́ slova do prostoru nı́zké dimenze. Z těchto vektorů je možné
poskládat maticovou reprezentaci dokumentu vhodnou pro sekvenčnı́ zpracovánı́ (viz obr. 1b).
váha slova "x"

vektor slova "y"

...

vektor slova "z"

xyz
zx
...

váha slova "y"

...

xyz
zx
...

...
vektor slova "x"

váha slova "z"

(a) Bag-of-Words reprezentace

(b) word2vec reprezentace

výsledkem je vektor (velikost slovníku x 1)

výsledkem je matice (dim x počet slov)

Obrázek 1: Dvě různé reprezentace textového dokumentu
V této práci byly experimentálně porovnány obě reprezentace textových dokumentů v
úloze automatické identifikace tématu. Testován byl klasický model (SVM) a dva typy neuronových sı́tı́ (NN): dopředné (FFNN) a rekurentnı́ (RNN, konkrétně typy LSTM a GRU). RNN
byly testovány také v kombinaci s tzv. podvzorkovánı́m (poolingem, viz obr. 2).

2 Experiment
Experiment byl proveden na českých zpravodajských článcı́ch s ručně přiřazenými tématy.
Pro trénovánı́ bylo použito 195k článků a pro test 44k. Celkem bylo v datech 577 různých témat,
průměrně 3 na jeden článek. Dimenze BOW byla 370k a dimenze word2vec 300. Všechny skryté
vrstvy v použitých NN modelech měly 512 neuronů. Pro vyhodnocenı́ byla použita F-mı́ra,
1
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odezva rekurentní vrstvy na slovo
a jeho historii

max(.)

max
pool

dense
layer

...

recurrent
layer
vstup
word2vec
(dim x počet slov)

(počet neuronů x počet slov)

(počet neuronů x 1)

predikce
tématu
(počet tříd x 1)

Obrázek 2: Schéma RNN s poolingem
která vyžaduje binárnı́ rozhodnutı́ klasifikátoru pro každou dvojici článek & téma. Toho bylo
dosaženo dvěma různými strategiemi prahovánı́: (1) RCut(3), která přiřadı́ 3 témata s nejvyššı́m
skóre ke každému článku, (2) MCut publikovaná v Largeron er al. (2012).
Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Přestože žádná NN nepřekonala SVM při strategii
prahovánı́ RCut(3), je zřejmé, že pro výstupy NN je vhodnějšı́ strategiı́ MCut. Již obyčejná
2vrstvá FFNN předčila tradičnı́ SVM. Použitı́m word2vec a RNN bylo dosaženo srovnatelných
výsledků při mnohonásobně nižšı́m počtu parametrů. Přidánı́m poolingu za rekurentnı́ vrstvu
bylo dosaženo významného zlepšenı́, což je zřejmě dáno tı́m, že přı́znaky jednotlivých témat v
textu nenı́ nutné přesně lokalizovat, ale stačı́ pouze detekovat, zda jsou přı́tomny.
repr.
BOW

model
SVM (baseline)

# param [mil.]
213.6

FRCut(3)
0.711

FM Cut
0.677

BOW

FFNN (1 vrstva)
FFNN (2 vrstvy)

213.6
189.8

0.696
0.701

0.703
0.728

word2vec

LSTM
LSTM + pooling
GRU
GRU + pooling

1.9
1.9
1.5
1.5

0.660
0.698
0.675
0.697

0.697
0.740
0.719
0.741

Tabulka 1: Tabulka výsledků a počtu trénovaných parametrů.
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3D Elektromagnetický artikulograf
Martin Matura1

1 Úvod
Elektromagnetický artikulograf (viz obr. 1) umožňuje digitální nahrávání, reprezentaci a
vyhodnocení pohybů artikulátorů při vytváření řeči. Mezi artikulátory řadíme nejčastěji
špičku a tělo jazyka, rty, dolní čelist a měkké patro. Princip fungování přístroje je založen na
indukčním měření vzdáleností, přičemž je důležité, aby hlava subjektu byla umístěna uvnitř
sférické měřící oblasti pod vysílacími cívkami, jinak by mohlo dojít ke zkreslení výsledků.
K artikulátorům jsou připevněny senzory
v podobě malých cívek pomocí fyziologického
lepidla a v horní části artikulografu je umístěno
devět vysílacích cívek. Každá z nich produkuje
střídavé magnetické pole na různé frekvenci,
které indukuje střídavý proud v senzorech. To
můžeme zaznamenat jako analogové signály.
Síla indukovaného proudu je pak funkcí
vzdálenosti a úhlu senzoru k vysílací cívce.
Proto, a díky různým frekvencím vysílacích
cívek, je možné zároveň získat amplitudy
každého senzoru ze všech vysílacích cívek.
Kombinace všech devíti amplitud (jedna
z každé vysílací cívky) nám potom umožňuje
vyhodnotit pozici a orientaci každého senzoru.
Samotné snímání pohybu artikulátorů by
nám však nestačilo, protože bychom neměli
informaci o vyslovené promluvě a nemohli
bychom tak k jednotlivým zvukům přiřadit
pohyby provedené při jejich vytváření. Proto
dochází i k nahrávání akustického signálu
a jeho následné synchronizaci v externím Obrázek 1: Elektromagnetický artikulograf
zařízení s daty z artikulografu. Důležitou vlastností 3D artikulografu je také schopnost
odstranit nežádoucí pohyby hlavy při mluvení, které by jinak znehodnotily výsledné
trajektorie artikulátorů.

2 Senzory
Jak už bylo řečeno, senzory používáme jednak pro snímání pohybu artikulátorů a dále
pak máme dva až tři senzory pro snímání pohybů hlavy, tzv. referenční senzory.
1
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Referenční senzory jsou připevněny na místech, které se při mluvení nepohybují (horní
čelist, nosní můstek nebo za ušima) a k jejich pohybu tudíž dochází
pouze při pohybu hlavy. Největším úskalím při použití senzorů, které
mají malé rozměry 2x3 mm (obr. 2), aby při mluvení nepřekážely, je
jejich připevnění. Snahou je, aby senzory vydržely přilepeny co
nejdéle, abychom mohli nahrát dostatečné množství dat. Už při prvních
pokusech však bylo zřejmé, že problematické bude upevnění senzorů
na jazyku.
Při běžném nahrávání by měl mluvčí během nahrávacího procesu,
který trvá většinou několik hodin, namluvit minimálně 500 vět a
Obrázek 2: Senzor
v ideálním případě pak kolem 1000 vět. U našeho prvního testování
senzorů jsme zkoušeli pouze tři, které jsme přilepili postupně na kořen, tělo a špičku jazyka.
První senzor bohužel odpadl již po 20 minutách, druhý po 45 minutách a třetí zhruba po
hodině. Z pokusů, které provedl Richmond et al. (2011) vyplynulo, že byli schopni nahrávat
několik hodin, proto nás naše časy velmi překvapily.
U dalšího testování jsme použili pět senzorů
(obr. 3) a kladli jsme větší důraz na přípravu
plochy jazyka, abychom zajistili, že lepidlo dobře
přilne a udrží senzory po delší dobu. Nejprve jsme
očistili vrchní vrstvu jazyka zubním kartáčkem,
poté jsme ho vysušili lékařskou gázou, očistili
alkoholem, znovu vysušili a nakonec přilepili
senzory. Celý proces připevnění senzorů trval asi
patnáct minut. V průběhu nahrávání odpadl jako
první, kvůli přílišnému tření drátků a kontaktu se
zuby, senzor na špičce jazyka, který vydržel
jen 30 minut. Zbylé 2 senzory vydržely přilepeny
Obrázek 3: Umístění senzorů
téměř tři hodiny, což ukázalo, že důkladná
příprava plochy jazyka je důležitá a velmi ovlivňuje maximální možnou dobu nahrávání.

3 Plánované experimenty
Výstupem artikulografu jsou artikulační trajektorie společně s informací o zvuku,
kterému patří. Toho bychom rádi využili v konkatenační syntéze řeči, kterou provádíme
pomocí metody výběru jednotek. U této metody dochází k vybírání segmentů řeči z velké
řečové databáze a k jejich následnému řetězení. Artikulační trajektorie by se tak mohly stát
jedním z elementů, které by přispěly k výběru lepších řečových segmentů, což testovali
Richmond a King (2016), čímž by se zvýšila kvalita syntetické řeči.
Poděkování
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Literatura
Richmond, K., Hoole, P., a King, S., 2011. Announcing the electromagnetic articulography
(day 1) subset of the mngu0 articulatory corpus. Proceedings Interspeech, pp 1505-1508.
Richmond, K., a King, S., 2016. Smooth Talking: Articulatory Join Cost for Unit Selection.
Proceedings, 41st Int. Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

98

Studentská
vědecká konference

2016

Využitı́ dvourozměrné Fourierovy transformace v úloze zarovnánı́
naskenovaného dokumentu
Petr Neduchal1, Lukáš Bureš2

1 Úvod
Papı́r je stále jednı́m z nejspolehlivějšı́ch prostředků pro uchovávánı́ informacı́. Přesto
může být užitečné informace digitalizovat. Takovým přı́padem je digitalizace dokumentů za
účelem snazšı́ho vyhledávánı́ informacı́ v nich obsažených, nebo digitalizace faktur za účelem
uloženı́ dat do databáze. Součástı́ tohoto převodu je proces naskenovánı́ dokumentu. Výstup ze
scanneru však nenı́ vždy dokonalý a může být natočený. To může způsobit problém při optickém
rozpoznávánı́ znaků (OCR), proto je důležité dokument zarovnat.
Cı́lem tohoto článku je analýza využitı́ dvourozměrné Fourierovy transformace v této
úloze a zhodnocenı́ jejı́ přesnosti a rychlosti v porovnánı́ s metodou Houghovy přı́mkové transformace, která se v tomto problému často použı́vá.

2 Zarovnánı́ dokumentu
Při skenovánı́ dokumentu může dojı́t ke špatnému srovnánı́ dokumentu obsluhou viz
obrázek 1 vlevo. Toto natočenı́, které může dosahovat hodnot ± 5 stupňů může zapřı́činit nesprávné rozpoznánı́ znaků v dalšı́m kroku. K zarovnánı́ dokumentu tak jak je vidět na obrázku 1

Obrázek 1: Vlevo ukázka zdrojového dokumentu. Vpravo ukázka dokumentu zarovnaného
pomocı́ představené metody.
vpravo se většinou přistupuje pomocı́ Houghovy přı́mkové transformace [Rosner et al. (2010)],
která v obrázku nalezne všechny přı́mky se zadanou minimálnı́ délkou. Přı́mky jsou hledány
pomocı́ parametrů ρ a θ v parametrickém prostoru definovaném vztahem
ρ = xcos(θ) + ysin(θ),

(1)

kde ρ je vzdálenost od pravého hornı́ho rohu dokumentu, kterou tvořı́ kolmice k nalezené
přı́mce. A θ je úhel, který tato kolmice svı́rá s osou x. Z nalezených ρ a θ lze rekonstruovat
1
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nalezené přı́mky. Vzhledem k omezenému rozsahu úhlů lze z těchto přı́mek vybrat pouze ty,
které by měly odpovı́dat natočenı́. Jako celkové natočenı́ je pak brán modus zı́skaných úhlů
natočenı́ vybraných přı́mek.
Jiným přı́stupem je metoda využı́vajı́cı́ algoritmus rychlé Fourierovy transformace (FFT)
[Šonka et al. (2007)], která má asymptotickou složitost O (nlog(n)). FFT převede vstupnı́ obraz
do frekvenčnı́ oblasti. V této reprezentaci se objevujı́ vysoké hodnoty tvořı́cı́ přı́mky, které
odpovı́dajı́ kolmicı́m k přı́mkám v původnı́m obraze.
Natočenı́m oblasti okolo středu frekvenčnı́ho obrazu a nalezenı́m maxima součtu hodnot
ve středovém sloupci se následně určı́ úhel, o který je nutné otočit původnı́ obraz.

3 Experimenty a výsledky
Metody byly porovnávány vzhledem ke dvěma kvalitativnı́mi kritérii. Prvnı́m kritériem
je kvalita odhadu a s nı́ spojená robustnost proti šumu v datech. Druhým kritériem byla potom
časová náročnost algoritmu. Vše je shrnuto v tabulce 1. Experiment byl proveden na datasetu
obsahujı́cı́m 125 obrázků o velikosti 2516x3272 pixelů.
Přesnost ve stupnı́ch
Metoda Průměr Max
Min
Fourier
0.60
0.02
1.19
Hough
2.49
0.003 10.77

Čas [s]
Průměr Min Max
5.60
5.39 6.03
0.29
0.06 0.81

Tabulka 1: Tabulka výsledků. U času i přesnosti platı́, že nižšı́ čı́slo znamená lepšı́ výsledek.
Z výsledků je patrné, že metoda využı́vajı́cı́ Fourierovu transformaci je přesnějšı́, ale platı́
za to vyššı́ časovou náročnostı́

4 Závěr
Tento článek zkoumal využitı́ Fourierovy transformace v úloze zarovnánı́ naskenovaného
dokumentu. Chyba navržené metody dosahovala v průměru mı́rně přes půl stupně, přičemž se
nikdy nedostala nad 1.2 stupně. Bohužel má o mnoho vyššı́ časové nároky na výpočet oproti
Houhově transformaci, kterou je možné
Poděkovánı́
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Inteligentní domácnost s interaktivním hlasovým ovládáním
Jakub Nedvěd1

1 Úvod
V dnešní době se moderní technologie stávají pro uživatele stále přístupnější, a to
hlavně z finančního hlediska. Fenoménem poslední doby je internet věcí, což je propojení
jednotlivých zařízení prostřednictvím internetu. Připojují se jak velké spotřebiče (pračky,
osvětlení, centrální vytápění), tak i malé (budík, mixér, rychlovarná konvice). Člověk se pak
může například v obchodním středisku skrze svůj chytrý telefon podívat do lednice a dle toho
nakoupit, co potřebuje.
Na trhu vzniká mnoho firem, které nabízí instalaci inteligentních domácností, které se
mohou ovládat například skrze tablet či TV pomocí dotyku. Co však v těchto systémech chybí
je možnost hlasového vstupu. Řeč je pro člověka nejpřirozenější a nejrychlejší nástroj pro
komunikaci. Cílem práce je kombinace hlasového dialogového systému s interaktivním
grafickým prostředím, které uživateli nabídne více komfortu a zároveň uživatelsky
přívětivější způsob ovládání. Kombinací ovládání urychluje cestu k cíli a umožňuje uživateli
kromě zpětné vazby i rychlejší reakci na nežádoucí chování.
Práce dále testuje možnost ověření uživatele na základě hlasového vstupu, které by se
mohlo v podobných systémech využít například místo číselného kódu k alarmu či pro přístup
do zabezpečené části systému (administrace, internetové bankovnictví,…). Posledním
přínosem práce je dokumentace jednotlivých modulů, které se při tvorbě využily.

2 Grafické rozhraní
Aplikace je napsána pomocí HTML5 a všechny aktivní operace zařizuje JavaScript.
Vzhledem k tomu, že veškeré výpočty a funkce probíhají na straně klienta, zajišťuje tak
aplikace rychlou a přirozenou odezvu na jakékoliv požadavky. Po přihlášení se uživateli
zobrazí hlavní nabídka, z které dále může ovládat jednotlivé spotřebiče. Systém je v raném
stádiu vývoje, a proto obsahuje zatím pouze základní funkce jako je zapnutí či vypnutí.
Nadstavbou na grafické rozhraní je hlasový dialogový systém.

3 Dialogový systém
Systém je tvořen několika komponenty. Zastřešujícím frameworkem je SpeechCloud.
Jedná se o server, který obsluhuje rozpoznávání (ASR) a syntézu (TTS) řeči. Komunikace
mezi klientem a serverem probíhá skrze WebSockety a přenos hlasu je zajištěn pomocí SIP
protokolu pro telefonní hovory skrze internet.
ASR k rozpoznávání řeči využívá gramatiku, která definuje množinu promluv.
V případě shody předá systém aplikaci kromě rozpoznané promluvy i sémantické značky
(tagy), na základě kterých se vyhodnotí další akce.
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Po zpracování tagů, se vyhodnotí aktuální stav, na základě kterého se provede daný
úkon. V aplikaci je využíván rámcový systém složený ze tří rámců – akce, místnost a věc
(spotřebič). Pokud chybí informace, aplikace vždy zvolí konkrétní otázku, viz tabulku 1.
Stavy
Výstup aplikace
Stavy
Výstup aplikace

akce
věc
místnost
on
kuchyně
Co chcete v kuchyni zapnout?
akce
on

věc
místnost
světlo
kuchyně
Zapínám světlo v kuchyni

Tabulka 1: Ukázka stavů a výstupu aplikace

4 Inteligentní domácnost
Systém umožňuje ovládat 5 různých zařízení – světlo, klimatizaci, žaluzie, dveře a
hudbu. Pro první tři jsou definovány místnosti kuchyně, ložnice a obývák. Hudba je stejná pro
celou domácnost a z dveří se dají ovládat hlavní a zadní vchod a garáž. Klient veškeré
požadavky na změnu stavu daného zařízení zasílá skrze WebSocket na lokální server běžící
v Pythonu. Server zajišťuje dvě činnosti – rozpoznání uživatele dle hlasu při přihlašování a
předávání požadavků. Zpátky na klienta zasílá konfiguraci domácnosti. Veškerá komunikace
je znázorněna na obrázku 1.
Autentifikace uživatele probíhá pomocí vyhodnocení podobnosti mezi referenční a
vzorovou nahrávkou. Pro co nejpřesnější výsledky využívá Levenstheinovy vzdálenosti
vypočtené z několika referenčních nahrávek najednou. Výstupem jsou dvě hodnoty –
pravděpodobnost shody a věrohodnost vypočteného výsledku.
Požadavky na ovládání domácnosti jsou zasílány pomocí ethernetového kabelu, který je
napojen na zařízení Raspberry PI, konkrétně verzi UniPi. UniPi disponuje deskou umožňující
připojení do energetické sítě domu.
Ovládání, přihlášení

ASR

TTS
SpeechCloud

konfigurace
Klient

Lokální server

Obrázek 1: Inteligentní domácnost
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Obecné čištěnı́ webových stránek
Jaromı́r Novotný1

1 Úvod
Webové stránky představujı́ velmi bohatý zdroj dat v podobě textu, jenž může být dále
využit na různé úlohy NLP (přirozeného zpracovánı́ jazyka) a to hlavně na jazykové modelovánı́. Největšı́m problémem tohoto zdroje je, že webové stránky obsahujı́ kromě pro nás
užitečného textu i velké množstvı́ šumu (např. odkazy, obrázky). Bylo by velmi vhodné, kdyby
se daly tyto data zı́skat automaticky, protože pro člověka je to sice triviálnı́ úkol, ale s množstvı́m
webových stránek zároveň i velmi časově náročný (spı́še nemožný). Pro tento úkol byl navržen
obecný čistı́cı́ algoritmus jenž bude pracovat automaticky. U toho algoritmu se probere též pokrok oproti minulému roku a bude porovnán s již hotovým algoritmem.

2 Algoritmus obecného čištěnı́ webových stránek
Původnı́ algoritmus uváděn v minulém roce Novotný (2015) byl razantně upraven a
vylepšen. Klasifikačnı́ část algoritmu již nepracuje s CRF (podmı́něné náhodné pole - Conditional Random field), které se v tomto typu úloh často použı́vajı́. Tato část byla nahrazena
lineárnı́m SVM (Support Vector Machines) klasifikátorem, jenž využı́vá k popisu bloků textu
ze stránek vektory přı́znaků. Tato změna byla provedena jednak kvůli velké náročnosti CRF
algoritmu (hardwarové i časové), jenž bylo způsobeno velkým nárůstem vstupnı́ch dat a také
kvůli možnosti porovnánı́ s již zaběhnutým čistı́cı́m algoritmem BoilerPipe uvedeným prvně
v Kohlsch C. (2010) (dále jen BP), jenž též použı́vá Lineárnı́ SVM. Jako vstupnı́ data bylo
připraveno celkem 412 665 webových stránek zı́skaných z webových serverů: ihned.cz, denik.cz, lidovky.cz, idnes.cz. Z toho trénovacı́ množina obsahuje 330 127 stránek a testovacı́ 82
538 stránek. Kvůli obrovskému množstvı́ testovacı́ch dat nebyla referenčnı́ data (potřebná k
ohodnocenı́) k těmto stránkám vytvořena manuálně ale za pomoci algoritmu na bázi pravidel
(pro každý server jiná specifická pravidla). Algoritmus aktuálně pracuje v následujı́cı́ch krocı́ch:
přı́prava vstupnı́ch dat, trénovánı́, testovánı́ (klasifikace) a ohodnocenı́.
2.1 Přı́prava vstupnı́ch dat
Jednotlivě se načı́tajı́ webové stránky a za pomoci balı́čku Beautiful Soup jsou pak
následně vybrány bloky textu ohraničeny tagy < p > a < /p >. Každý zı́skaný blok je následně
reprezentován vektorem přı́znaků a v přı́padě trénovacı́ch dat je též uvedeno zda se jedná o blok
hledaného textu nebo o blok šumu (odkazy, atd.). Použité přı́znaky jsou např.: počet čı́sel v
bloku, počet slov v bloku, pozice bloku na webové stránce a dalšı́.
1
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2.2 Trénovánı́ a testovánı́
Trénovánı́ i testovánı́ bylo provedeno za pomoci Lineárnı́ho SVM (scikit-learn balı́čku),
jenž využı́vá vektory přı́znaků. Testovacı́ data byla vyčištěna jak zde navrženým algoritmem
tak BP algoritmem pro možnost porovnánı́.
2.3 Ohodnocenı́
Ohodnocuje se jak výstup z algoritmu navrženého zde, tak výstup BP algoritmu. Dı́ky
tomu bude moci být provedeno porovnánı́ kvality obou algoritmů. Ohodnocenı́ je prováděno
dvěma způsoby a to výpočtem F1 mı́ry a Levenshteinovy vzdálenosti. Oba způsoby porovnávajı́
výsledné texty zı́skané z výstupů algoritmů s referenčnı́mi texty.
2.4 Výsledky
V tabulce 1 jsou uvedené konečné výsledky. Hodnoty pro Levenshteinovu vzdálenost
vyjadřujı́ kolik slov muselo být průměrně změněno na jednu webovou stránku aby výstup algoritmů odpovı́dal referenčnı́m datům. Zjednodušeně lze řı́ci, že F1 mı́ra uvádı́ hodnotu úspěšnosti
algoritmu v procentech.

Výsledné hodnoty

Levenshteinova vzdálenost
navržený algoritmus BP algoritmus
58.62
78.97

F1 mı́ra [%]
navržený algoritmus BP algoritmus
87.2
85.4

Tabulka 1: Ohodnocenı́ testovacı́ch dat pro oba algoritmy

3 Závěr
Aktuálnı́ výsledné hodnoty viz. Tabulka 1 v porovnánı́ s minulým rokem Novotný (2015)
jsou o něco lepšı́ a to nejen dı́ky vylepšenı́ algoritmu ale také kvůli množstvı́ použitých dat jak
pro trénovánı́ tak pro testovánı́ (tedy lze řı́ci, že výsledné hodnoty jsou přesnějšı́). Je patrné, že
oba algoritmy dosahujı́ velmi dobrých výsledků. To že navržený algoritmus dosahuje lepšı́ch
výsledků může být tı́m, že byl trénován na datech z uvedených webových serverů a testován též
na datech z těchto serverů, zatı́mco BP algoritmus je trénován na neznámých datech a testován
na jiných. Lze řı́ci, že byl vytvořen obecný čistı́cı́ algoritmus s dobrou úspěšnostı́ a tedy, že
lze použı́t k vytvořenı́ jazykových korpusů pro dalšı́ použitı́ v NLP. Samozřejmě je vždy co
vylepšovat a po úpravách např. vektoru přı́znaků nebo po použitı́ jiného klasifikátoru by se
mohlo dosáhnout ještě lepšı́ch výsledků.
Poděkovánı́
Přı́spěvek byl podpořen grantovým projektem SVK1-2016-023
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Mobilní aplikace jako prostředek k rozpoznávání plodnic
vysokých hub
Lukáš Picek1

1 Úvod
Dle údajů českého statistického úřadu vyrazí každý rok za sběrem hub minimálně
70 % obyvatel České republiky, přičemž počet nalezitelných druhů je odhadován na více
jak 3000. Z toho množství jich je přibližně 300-400 považováno za nejedlé nebo jedovaté, a
méně než 10 za smrtelně jedovaté. I přes nízké procento z celkového počtu druhů, které se
dá považovat za jedovaté, dochází každý rok v České republice průměrně k 300 případům
přiotrávení a několika úmrtím způsobených jejich konzumací. Velká část těchto případů je
přikládána výhradně nedostatečné mykologické znalosti při jejich sběru. Nasnadě je tedy
otázka, jak běžnému houbaři co nejlépe zjednodušit rozpoznávání a tím zmenšit riziko
otravy.

2 Definice problému a jeho řešení
Hlavním cílem této práce bylo navržení a implementace systému, jehož úkolem je
automatické rozpoznávání plodnic vysokých hub z digitálních obrazů s cílem o co nejmenší
odchylku za použití minima informace od uživatele. Takto definovanou úlohu lze konkrétněji rozdělit do několika částí, které se postupně věnují ideální formě trénovacích dat,
návrhu neuronové sítě a tvorbě mobilní aplikace.
Na základě teoretických informací a jejich ověření formou experimentů bylo stanoveno, že optimální forma dat obsažených v datasetu je v úloze rozpoznávání plodnic
vysokých hub reprezentována použitím barevných snímků, na kterých je vysegmentována pouze jedna konkrétní plodnice. Další nutnou podmínkou umožňující získání lepších
výsledků a zároveň zamezení přetrénování je zavedení augmentace. Získané výsledky experimentů jsou viditelné v Tabulce 1.
Pro práci s konvoluční neuronovou sítí jsem použil veřejně dostupný framework
Caffe. Při její konstrukci a návrhu je potřeba navrhnou exaktní hodnoty mnoha různých
parametrů, což je samo o sobě velice složitou a sofistikovanou úlohou. Na druhou stranu je
možné vycházet z mnoha již ověřených postupů a tím je jejích návrh výrazně zjednodušen.
Další relativně složitou otázkou je volba architektury. V kontextu této práce a určité
inspirace již funkčními sítěmi byla navrhnuta síť obsahující 2 konvolučně poolingové páry
následovány dvěmi Fully Connected vrstvami.
2.1 Mobilní aplikace
K vytvoření aplikace byla zvolena platforma iOS, přičemž její formát byl zvolen jak
SingleView. Z tohoto důvodu je uživatelské rozhraní poměrně strohé, nicméně jeho účel
1
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Formát dat
Nesegmentovaná - černé okraje
Nesegmentovaná - zrcadlení okrajů
Roztažení snímku
Segmentovaná
Segmentovaná + augmentovaná (gray)
Segmentovaná + augmentovaná (RGB)

Test Accuracy Test Loss
66.1%
1.645
33.9%
3.74
53.7%
2.31
79.3%
0.955
84.5%
0.567
95.1%
0.235

Tabulka 1: Výsledky experimentů prováděných na různých typech trénovacích dat, kde
hodnoty Accuracy (přesnost) a Loss (hodnotiící funkce) uvedené v tabulkách reprezentujií
střední hodnotu dat získaných z posledních 10 % trénovánií, respektive testování u 5
realizací cross-validace.
světí prostředkům. Z Obrázku 1 je viditelné, že UI obsahuje několik tlačítek a label. Tím
je umožněno relativně intuitivní použití.

Obrázek 1: Uživatelské rozhraní vytvořené iOS aplikace. Levý obrázek ilustruje označení
popředí a pozadí pro segmentační metodu GrabCut. Pravý obrázek zobrazuje vysegmentovanou plodnici a výsledek klasifikace.

Poděkování
Rád bych poděkoval MetaCentru za umožnění přístupu k výpočetním zdrojům.
MetaCentrum je spravováno pod programem ”Projects of Large Research, Development,
and Innovations Infrastructures”(CESNET LM2015042).
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Vyhodnocenı́ úspěšnosti algoritmu vizuálnı́ detekce vláken na řezu
kompozitnı́ho materiálu
Ing. Ivan Pirner1

1 Úvod
Ve spolupráci s katedrou mechaniky ZČU v Plzni jsme řešili úlohu s následujı́cı́m zadánı́m:
Z mikroskopických snı́mků řezu kompozitnı́ho materiálu kolmého na vlákna určete počet, pozici a velikost jednotlivých vláken. Tvar vláken považujte za kruhový. Danou úlohu řešil kolega
Ing. Lukáš Bureš. V tomto přı́spěvku se budeme zabývat vyhodnocenı́m úspěšnosti nového
algoritmu a způsobem zı́skánı́ ground truth“ dat pro toho srovnánı́.
”

2 Zı́skánı́ dat

(a) Původnı́ obraz

(b) Zvýšený kontrast

(c) Falešné barvy

Obrázek 1: Zpracovánı́ obrazu pro lepšı́ viditelnost přechodů mezi objekty
Pro zı́skánı́ ground truth dat jsem vytvořil aplikaci umožňujı́cı́ zobrazenı́ nasnı́maných
obrázků v několika módech, která umožňuje zadat pomocı́ myši souřadnice jednotlivých kruhů
odpovı́dajı́cı́ vláknům. Jelikož naklikánı́ středu a poloměru by bylo velmi nepřesné, zadává se
několik (minimálně 3) bodů, které na obvodu daného kruhu ležı́. Pomocı́ metody nejmenšı́ch
čtverců se pak vypočte střed a poloměr takové kružnice, jež má nejmenšı́ součet chyb polohy
těchto bodů.
Pro usnadněnı́ a zpřesněnı́ práce anotátora lze u zobrazenı́ fotografie zapnout adaptivnı́
zvýšenı́ kontrastu, které roztáhne původnı́ histogram jasů na celou zobrazovacı́ stupnici [0−255]
(Obr. 1(b)). Dále lze zapnout i tzv. falešné barvy“, kdy jednotlivé stupně šedi jsou mapovány
”
na barevnou škálu, což umožňuje člověku lépe rozeznat hranici mezi oblastmi (Obr. 1(c)).

3 Vyhodnocenı́
Způsob vyhodnocenı́ odpovı́dá požadavkům zadavatele. Pro toho jsou důležitá zejména
dvě kritéria: Plošný podı́l vláken v řezu materiálu a jejich statistické rozloženı́. Přestože by se
1
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dala počı́tat chyba u každé kružnice zvlášt’, a data jsou k dispozici, z hlediska požadavků to
nehraje roli a zatı́m se tı́m tedy zabývat nebudeme.
3.1 Plošný podı́l
Plošný podı́l spočı́táme jako podı́l součtu obsahu jednotlivých kruhů a obsahu měřené
oblasti. Musı́me však počı́tat jen s aktivnı́ a unikátnı́ částı́ kruhu. Pokud tedy kruh přesahuje přes
měřenou oblast, počı́táme pouze tu jeho část, která je obsažena uvnitř. Dále je třeba u každého
kruhu zjistit, zda se nepřekrývá s jiným kruhem. Abychom daný překryv nezapočı́távali dvakrát,
odečteme od obsahu každého kruhu polovinu obsahu jeho průniků s ostatnı́mi kruhy. Plošný
podı́l je pak jediné čı́slo, které snadno porovnáme s jinou hodnotou. Tento parametr mimo jiné
udává výrobce materiálu, takže je možné si jej takto ověřit.
3.2 Rozdělenı́ poloměrů
Pro znázorněnı́ statického rozdělenı́ poloměrů použijeme histogram s vhodně zvolenou
šı́řkou třı́dy. Rozsah histogramu volı́me od minima obou měřenı́ do maxima obou měřenı́. Pak
lze histogramy snadno porovnávat (Obr. 2). Na Obr. 2(c) je pak znázorněn průnik histogramů
(zelené sloupce nahoru) a doplněk do jejich sjednocenı́ (červené sloupce dolů).
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(c) srovnánı́ histogramů

Obrázek 2: Histogramy rozdělenı́ poloměrů a jejich srovnánı́

4 Závěr
Vyvinuli jsme metodiku a softwarové nástroje pro stanovenı́ přesnosti algoritmu pro
vizuálnı́ detekci vláken na řezu kompozitnı́ho materiálu. Na konkrétnı́m obrázku popsaném
histogramy 2(a) a 2(b) je vidět, že algoritmus nacházı́ systematicky menšı́ kružnice, než jsou ve
skutečnosti. Proto je celý graf posunut doleva vůči ground truth a průnik histogramů je pouze
29.8 %. Plošný podı́l vláken činı́ ve skutečnosti 69.1 %, zatı́mco algoritmus naměřil 62.7 %.
Poděkovánı́
Přı́spěvek byl podpořen grantovým projektem Inteligentnı́ metody strojového vnı́mánı́ a
porozuměnı́ 3 (SGS-2016-039)
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Identifikace dynamického modelu mechanického třenı́
Tomáš Popule1, Alois Krejčı́2

1 Úvod
Třenı́ vzniká na rozhranı́ mezi dvěma povrchy, které přicházenı́ do styku. Vyskytuje se
tak ve všech mechanických systémech. Je též velmi důležité pro řı́dicı́ techniku, napřı́klad při
návrhu systémů pro řı́zenı́ pohybu, CNC obráběnı́ a v mnoha dalšı́ch aplikacı́ch. Třenı́ je silně
nelineárnı́ a může tak negativně ovlivnit celý systém. Proto je nutné pochopit jevy třenı́ a hlavně
vědět, jak se s nı́m vypořádat. Mezi úspěšné metody kompenzace třenı́ patřı́ metoda založená
na modelu třenı́. Tato metoda ovšem vyžaduje znalost modelu třenı́, proto je nutné se nejprve
věnovat problematice samotného modelovánı́ třenı́ a následně i identifikaci tohoto modelu.

2 Modelovánı́ třenı́
Tato problematika byla zpracována v Popule a Krejčı́ (2014). Pro naše účely vyšlo
nejlépe použitı́ dynamického modelu třenı́. Konkrétně byl vybrán LuGreho model, kde je třecı́
sı́la Fa (t) dána pomocı́ vnitřnı́ho stavu z:
Fa (t) = σ0 z(t) + σ1

dz(t)
+ σ2 v(t).
dt

(1)

Stav z je potom dán vztahem:
|v(t)|
dz(t)
= v(t) −
z(t),
dt
g(v(t))

g(v(t)) =

1
2
{FC + (FS − FC )e−(v(t)/vs ) } .
σ0

(2)

Tento model byl poprvé prezentován v de Wit et al. (1995). Jeho dalšı́ popis je možné dále najı́t
v de Wit a Astrom (2008) nebo v Popule a Krejčı́ (2014).

3 Základnı́ přı́stupy k identifikace modelu třenı́
V zásadě existujı́ dva možné základnı́ přı́stupy k identifikaci třenı́:
– Za prvé, identifikace všech parametrů modelu najednou pomocı́ jediného experimentu.
Problém se formuluje jako nelineárnı́ optimalizace vhodně zvolené kriteriálnı́ funkce.
– Za druhé, identifikace parametrů se provádı́ ve vı́ce krocı́ch. Vstupnı́ signál je pak volen
vždy s ohledem na to, aby co nejlépe vybudil právě identifikovanou skupinu parametrů.

4 Nově vyvinutá metoda
Prezentovaná metoda patřı́ mezi vı́cekrokové a skládá se z následujı́cı́ho postupu:
1
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1. Identifikace statických parametrů Θs = [FC , FS , vs , σ2 ].
2. Pomocı́ rozmı́taného sinusového signálu určenı́ dynamiky lineárnı́ho systém (Ks , τ ) na
kterém jsou experimenty prováděny.
3. Určenı́ nelineárnı́ch parametrů třenı́ (σ0 , σ1 ).

5 Zı́skané výsledky
Na následujı́cı́ch grafech jsou zobrazeny zı́skané výsledky. Na prvnı́m grafu je zobrazeno porovnánı́ naměřených a identifikovaných momentů motoru, a to identifikovaného dynamického modelu a lineárnı́ho systému bez uvažovánı́ třenı́. Na druhém grafu je uvedeno porovnánı́ rychlostı́ jednotlivých modelů s naměřenými daty. Zde je podstatné, že dynamický model odpovı́dá realitě v oblasti kolem nulové rychlosti. Na poslednı́m grafu je zobrazen detail
kolem nulové rychlosti. Zde je provedeno porovnánı́ naměřených dat s identifikovaným modelem a pro ilustraci i s modelem statickým. Je vidět, že dynamický model odpovı́dá realitě
mnohem vı́ce.
Predicted and measured motor velocity during PTP positioning task

Predicted and measured motor torque during PTP positioning task
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(a) Naměřený a vypočı́taný (b) Naměřená a vypočtená (c) Porovnánı́ statického a dymoment motoru.
rychlost motoru.
namického modelu.

Obrázek 1: Validace modelu – porovnánı́ naměřených a vypočtených dat.

6 Závěr
Prezentovaná metoda patřı́ mezi vı́cekrokové metody. Oproti standardnı́m metodám jsou
zde dva rozdı́ly. Za prvé, při identifikaci lineárnı́ho části identifikovaného systému nedojde
k zanedbánı́ třenı́, ale k jeho aproximaci pomocı́ relé, což výrazně zlepšuje přesnost identifikovaného modelu. Za druhé, využı́vá se numericky jednoduššı́ způsob identifikace dynamických
parametrů σ rozdělenı́m na lineárně a nelineárně závislé parametry. To celou proceduru značně
zjednodušı́. Z provedených experimentů je pak patrné, že identifikovaný model při validaci odpovı́dá naměřeným datům poměrně věrohodně.
Poděkovánı́
Tato práce byla podpořena Technologickou agenturou ČR z projektu CIDAM TE02000103.
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Interpretable Semantic Textual Similarity with Distributional
Semantics for Chunks
Ondřej Pražák1, David Steinberger2, Miloslav Konopı́k3, Tomáš Brychcı́n4

Introduction
The goal of the Interpretable Semantic Textual Similarity task is to go deeper with the
assessment of semantic textual similarity of sentence pairs. It is requested to add an explanatory
layer that offers a deeper insight into the sentence similarities. The sentences are split into
chunks and the first goal is to find corresponding chunks (with respect to their meanings) among
the compared sentences. When the corresponding chunks are known, the chunks are annotated
with their similarity scores and their relation types (e.g. equivalent, more specific, etc).

Machine Learning Approach
The main effort of our team was focused on the machine learning approach to the task.
We divided the task into to three classification / regression tasks:
Alignment binary classification – we decide whether two given chunks should be aligned with
each other.
Score classification / regression – we experiment with both classification and regression of the
chunks similarity score.
Type classification – we classify all aligned pairs of chunks into a predefined set of types.
Classifiers
We experiment with the following classifiers: Maximum Entropy Classifier, Support Vector Machines Classifier Multilayer perceptron and Voted perceptron neural networks and with
Decision / regression tree learning.
Features
We use following features for classifiers: word base form overlap, word lemma overlap,
chunk length difference, word sentence positions difference, parse tree path and position difference features, number of part of speech differences and WordNet puth differences. The main
feature is chunk semantic similarity estimate. Our attempts to estimate the similarity score between chunks are based upon estimating semantic similarity of individual words and compiling
them into one number for a given chunk pair. We experiment with Word2Vec [2] and GloVe
[3] for estimating similarity of words. We compile all the word similarities in one number that
1
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reflects semantic similarity of whole chunks via lexical semantic vectors.
Modified lexical semantic vectors method is based upon [1]. At first we create a combined vocabulary of all unique words from chunks CHak and CHbl : L = unique(CHak ∪CHbl ).
Then we take all words from vocabulary L: wi ∈ L and look for maximal similarities with
words from chunks a and b, respectively. This way we get vectors m
~ and ~n containing maximal
similarities of chunk words and words from the combined vocabulary:
mi =
ni

=

max

sim(wi , wj ) : ∀wi ∈ L

max

sim(wi , wj ) : ∀wi ∈ L

j:1≤j≤|CHa
k|
j:1≤j≤|CHbl |

(1)

where mi and ni are elements of vectors m
~ and ~n. The similarity of words is given by the
Word2Vec semantic space. We compare the vectors m
~ and ~n with cosine distance

Results
Run
1
3
2

Ali
0.6672
0.6708
0.6206

Type
Score T+S
Rank
0.6212 0.6248 0.6377 1
0.6296 0.6114 0.6373 2
0.6013 0.4748 0.5656 12

Table 1: Official system evaluation. of out system with 3 different configurations

Conclusion
In the overall comparison of the ‘Gold standard chunk scenario’, our supervised system
took the first and second places among other 19 systems from 10 international teams (see Table
1). Our unsupervised system placed in the middle. SemEval is a highly respected workshop in
the NLP field.
Acknowledgement
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Advanced Applications.
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Modelovánı́ a simulace šestiosého manipulátoru v jazyce Modelica
Jan Reitinger1

1 Úvod
V současné době se velmi použı́vá metoda návrhu řı́zenı́ na základě virtuálnı́ho modelu obecně se označuje jako Model Based Design. Metoda je založena na myšlence, že pokud bude
dostatečně přesně popsán řı́zený systém, lze odladit řı́zenı́ na simulaci tohoto modelu. Jednou
z mnoha možnostı́, jak systém namodelovat, je použitı́ jazyku Modelica, což je objektově orientovaný jazyk pro popis komplexnı́ch dynamických systémů.
Jazyk vyvı́jı́ nezisková organizace The Modelica Association, která rovněž vytvářı́ a
udržuje standardnı́ knihovnu obsahujı́cı́ obecné komponenty různých technických odvětvı́. Mezi
hlavnı́ zástupce těchto oborů lze zařadit hydraulické, mechanické, elektrické a tepelné systémy.
Na vývoji jazyka se podı́lejı́ pracovnı́ci z akademické i průmyslové sféry, dı́ky čemuž má Modelica široké využitı́ v obou těchto oblastech. V současné době obsahuje obecná knihovna
cca 1280 komponent a 910 funkcı́ z nejrůznějšı́ch technických odvětvı́. Navı́c existujı́ dalšı́
knihovny (at’ už komerčnı́, či volné ke staženı́), které se snažı́ pokrýt oblasti modelovánı́, které
nejsou součástı́ standardnı́ knihovny. Podrobný popis lze nalézt napřı́klad v Fritzson (2014).

2 Modelica
Základnı́m použı́vaným prvkem v jazyce Modelica je model. Každý model reprezentuje
nějaký fyzický nebo matematický systém. Jednoduché modely jsou v Modelice reprezentovány
objekty, které jsou rozčleněny do knihoven, lze je zapojovat do schémat a vytvářet tak funkčnı́
simulace. Každý tento objekt je vyjádřen rovnicı́ nebo soustavu rovnic. Nejčastěji se jedná o diferenciálnı́ a algebraické rovnice, které popisujı́ dynamiku systému. Model dále obsahuje deklaraci vstupů, výstupů, jejich fyzikálnı́ch jednotek a dimenzı́. Složitějšı́ systémy (hierarchické
modely) pak vznikajı́ propojovánı́m jednotlivých základnı́ch modelů do funkčnı́ch celků.
Hierarchické modely mohou být tvořeny jak pomocı́ bloků (kauzálnı́ modelovánı́), tak
pomocı́ komponent (nekauzálnı́ modelovánı́). Právě druhý způsob je to, čı́m je Modelica tak
atraktivnı́. Komponentové modelovánı́ totiž oproti blokovému nespecifikuje, která rozhranı́ modelu jsou vstupy a která jsou výstupy. Modely se ovlivňujı́ navzájem a nenı́ přesně uvedeno,
který působı́ na který. Uživateli tedy stačı́ vybrat z knihoven modely, které potřebuje, nastavit
jejich parametry a propojit je mezi sebou.
Modelica využı́vá k popisu interakce mezi komponentami teorii Bond grafů (viz Broenink (1999)). Dı́ky tomu je zaručena kompatibilita mezi knihovnami a je možné modelovat
interakci systémů z vı́ce technických oborů (vı́ce Feral et al. (2010)).
Jak již bylo zmı́něno výše, komponentové modelovánı́ je hlavnı́m nástrojem Modelicy.
Tento způsob utvářenı́ modelů je mnohem blı́že inženýrskému chápánı́ než tvorba pomocı́
bloků. Model se však pro simulaci překládá do jazyku C a je potřeba určit jakým směrem tečou
signály mezi komponentami. K tomuto převodu je použita takzvaná BLT (Block Lower Triangular) transformace, která využı́vá Tarjanův algoritmus vyhledávánı́ silně závislých komponent
v grafu.
1
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3 Modelovánı́ manipulátoru
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Pro vytvářenı́ modelů robotických manipulátorů je vhodná knihovna Mechanics, která obsahuje jednodimenzionálnı́ komponenty pro translačnı́
a rotačnı́ pohyb. Dále jsou zde 3D komponenty určené k vytvářenı́ takzvaných vı́ce-tělesových
systémů. Tyto systémy se skládajı́ z pevných
hmotných částı́ navzájem propojených různými typy
vazeb, senzorů a sil působı́cı́ch na systém. V této
práci byl vytvořen model manipulátoru s celkem šesti
otočnými klouby, jejichž polohu je možné nastavovat
zvenku modelu. Na systém působı́ gravitačnı́ sı́la ve
4
směru {0,-1,0}, kde osy x a y reprezentujı́ rovinu a
osa y výšku.
2
Jednotlivé části modelu jsou spolu spojeny konektory, které mohou současně sloužit jako vstupy
i výstupy. Informace o stavu každé komponenty je
předávána pomocı́ vektoru pozice r 0 = [rx , ry , rz ],
orientačnı́ matice R a vektoru točivého momentu t =
[tx , ty , tz ]. Matice R je navı́c složena z klasické trans- y
formačnı́ matice T = 3 × 3 a vektoru úhlových rychx
lostı́ pro každou osu ω = [ωx , ωy , ωz ]. O výpočty
těchto hodnot se stará Modelica na základě geometrických parametrů jednotlivých částı́, stupňů volnosti
Obrázek 1: Model manipulátoru
zadaných ve spojenı́ch a úhlech natočenı́.
V Modelice je možné vytvářet si vlastnı́ komponenty na mı́ru modelovaného systému.
To je však poměrně složité kvůli náročným požadavkům na znovupoužitelnost a kompatibilitu komponenty s ostatnı́mi částmi. V této práci bylo využito obecných komponent Revolute
definujı́cı́ch otočnou vazbu a BodyShape, které reprezentujı́ tuhé části. Vlastnosti reálného manipulátoru byly definovány pomocı́ parametrů komponent a to včetně hmotnostı́ a přibližných
setrvačnostı́. Výsledný model je na obrázku 1.

4 Závěr
V práci byl krátce představen univerzálnı́ komponentový jazyk Modelica určený k modelovánı́ dynamických systémů. Dále zde byl nastı́něn princip knihovny Mechanics a hlavně jejı́ch
komponent určených k modelovánı́ 3D mechanických systémů. Popsané teorie bylo využito
k namodelovánı́ a simulaci šestiosého robotického manipulátoru.
Poděkovánı́
Práce byla podpořena Technologickou agenturou ČR z projektu CIDAM TE02000103.
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Stewartova platforma a realizace vybrané stabilizačnı́ úlohy
Jaroslav Růžička1

1 Úvod
Cı́l této práce je návrh a realizace modelu Stewartovy platformy a zpětnovazebnı́ho řı́zenı́
koncového efektoru. Nejprve bude popsán vytvořený model Stewartovy platformy. Následně
bude diskutována elektronika použitá pro tento model. Na závěr bude ukázáno použitı́ Stewartovy platformy při řešenı́ úlohy stabilizace kuličky na nakloněné rovině.

2 Stewartova platforma
Stewartova platforma je zástupce paralelnı́ho manipulátoru se šesti stupni volnosti. Jedná
se o statický manipulátor, který pohybuje pouze koncovým efektorem. Paralelnı́ se nazývá,
proto že všechny jeho ramena jsou uchycena k jednomu koncovému efektoru. Stupeň volnosti
je pojem, který označuje, jak se daný manipulátor může pohybovat, vůči souřadné soustavě manipulátoru. Tento model může vykonávat translaci v osách x,y a z, dále ve všech osách může
vykonávat i rotaci, proto se označuje, jako manipulátor se šesti stupni volnosti. Klasický návrh
Stewartovy platformy předpokládá, jako pohony lineárnı́ motory, které jsou ke koncovému efektoru připojeny křı́žem. V této práci jsou lineárnı́ motory nahrazené rotačnı́mi motory. Aby mohl
model fungovat, tak jsou motory doplněné o ramena, která převádějı́ rotačnı́ pohyb na posuvný
pohyb.

Obrázek 1: Model Stewartovy platformy
1
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3 Řı́dicı́ elektronika
Řı́dicı́ elektronika se skládá ze dvou hlavnı́ch částı́. Prvnı́ je samotný řı́dicı́ hardware,
který zpracovává požadavky na pozici koncového efektoru modelu. Bylo zvoleno použitı́ Arduino DUE [1], protože umožňuje snadno doplnit o různé přı́davné desky. V tomto přı́padě bylo
doplněno o desku, ve které jsou umı́stěné řadiče krokových motorů, což je druhá důležitá část
elektroniky modelu. Řadiče krokových motorů převádějı́ požadavky na směr a počet kroků na
tvar signálu pro krokový motor. Dalšı́ prvek, který je zahrnut v elektronice modelu je spı́nacı́
relé obvod, který zajišt’uje ochranu před poškozenı́m řadičů krokových motorů.

4 Stabilizace kuličky na koncovém efektoru Stewartovy platformy
Na modelu Stewartovy platformy byla realizována úloha stabilizace kuličky na koncovém efektoru platformy. Nejprve byl proveden návrh matematického modelu kuličky na nakloněné rovině. Zde byly zavedeny předpoklady, které zjednodušily návrh matematického modelu, jako zanedbánı́ třenı́, kulička se jen pohybuje, celou dobu je v kontaktu s nakloněnou rovinou. Takto zı́skaný popis systému byl poté převeden na přenosové funkce systému. Přenosové
funkce sloužily pro návrh a ověřenı́ regulátorů v programu Matlab/ Simulink. Následně byla
celá úloha ověřena na modelu Stewartovy platformy, za použitı́ dalšı́ho hardwaru Raspberry Pi
a řı́dicı́ho systému REX [2], kde byl implementován řı́dicı́ algoritmus.
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Měřenı́ valgóznı́ho postavenı́ dětských pat pomocı́ 3D skeneru
Tomáš Ryba1

1 Úvod
Velmi často slýcháme, že nejdůležitějšı́ část lidského těla je noha, resp. chodidlo. Přestože
podobná prohlášenı́ jsou řı́kána s jistou nadsázkou, nejsou daleko od skutečnosti. Ohromné
množstvı́ času totiž člověk strávı́ chůzı́ či stánı́m a pokud jsou nohy postiženy nějakou vadou,
promı́tne se do zbytku pohybového aparátu. Člověk tedy velmi často může trpět bolestmi kolen,
kyčlı́, ale i zad nebo např. hlavy. Zdrojem těchto a mnoha dalšı́ch potı́žı́ může být vada nohy.
Jednou z takovýchto vad je tzv. valgóznı́ postavenı́ patnı́ kosti, nebo-li vbočenı́ paty.
Při správném postavenı́ patnı́ kosti ležı́ jejı́ střednice a střednice bérce v jedné ose. Valgóznı́
postavenı́ je charakteristické vbočenı́m paty, což se projevuje sklonem střednice nohy, viz obr. 1.
Tato vada významně ovlivňuje statickou a dynamickou funkci nohy a má vliv na stabilitu a
motoriku celého těla, jak uvádı́ Vařeka (2004). Vliv velikosti a asymetrie úhlu valgozity se také
promı́tá do velikosti adolescentnı́ skoliózy, viz Park (2015).

Obrázek 1: Správné (vlevo) a valgóznı́ (vpravo) postavenı́ paty, Dalton (2011).

2 Měřenı́ a zpracovánı́ dat
V současné době se valgozita paty měřı́ přı́strojem zvaným podometr. Jedná se o speciálnı́
stupı́nek s kamerou umı́stěnou v zadnı́ části. Vyšetřujı́cı́ (lékař, fyzioterapeut) nakreslı́ na nohu
pacienta čtyři body a poté pomocı́ kamerového snı́mku změřı́ jejich odchylku. Při sériovém
vyšetřenı́ zde velký vliv na přesnost hraje pozicovánı́ pacienta a označovánı́ význačných bodů.
Cı́lem práce bylo automatizovat tento proces určenı́ význačných bodů jakožto samotné
vyhodnocenı́ a určenı́ mı́ry valgozity. Jelikož body jsou dány geometrickým postavenı́m, bylo
by jejich automatické určenı́ z kamerového snı́mku přinejmenšı́m obtı́žné a nerobustnı́. Z tohoto
důvodu byl použit 3D skener Artec Eva. V nasnı́maných datech bylo nutné segmentovat nohy
a provést srovnánı́ souřadného systému. Po nalezenı́ význačných bodů již stačilo pouze určit
odchylku osy probı́hajı́cı́ bércem a osy patnı́ kosti.
1
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Celkem bylo nasnı́máno 40 dětı́, z nichž zhruba polovina absolvovalo následujı́cı́ měsı́c
aktivnı́ terapii (cvičenı́) a druhá polovina léčbu kinesiotapingem (fixace pomocı́ speciálnı́ch
lepı́cı́ch pásků). Po měsı́ci byly děti nasnı́mány znovu a naměřená data byla vyhodnocena
v rámci několika předem stanovených hypotéz.
Průměrně se valgozita zlepšila přibližně o 4◦ a to ze 172◦ na 176◦ . Přesnějšı́ údaje jsou
zobrazeny pomocı́ krabicových grafů na obr. 2.

Obrázek 2: Zobrazenı́ naměřených dat levých (L) a pravých (R) nohou v jednotlivých obdobı́.

3 Vyhodnocenı́ a závěr
Pro vyhodnocenı́ dat byly testovány celkem čtyři hypotézy. Z výsledků je zřejmé, že
aktivnı́ terapie i kinesiotaping významně zlepšujı́ mı́ru valgóznı́ho postavenı́. Oba přı́stupy se
na zlepšenı́ podı́lı́ podobnou měrou a nenı́ rozdı́l, zda se jedná o děti ve skupině 6-8 let nebo
o děti ve skupině 8-10 let věku. Je však těžké spolehnout se, zda děti zařazené do aktivnı́ terapie
opravdu doma cičily tak, jak jim bylo řečeno.
Z výsledků, které byly dále konzultovány odbornı́ky z oboru fyzioterapie, vyplynulo,
že použitı́ 3D skeneru přinášı́ výsledky velmi blı́zké manuálnı́ analýze expertem. Měřenı́ dat
je však rychlejšı́, stejně tak jako zpracovánı́, které navı́c může probı́hat bez účasti experta. Na
druhou stranu, pořizovacı́ cena 3D skeneru je ovšem podstatně vyššı́.
Poděkovánı́
Přı́spěvek byl podpořen grantovým projektem SGS-2016-039.
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Násobné inverznı́ kyvadlo jako měřı́tko dovednostı́ v oblasti
automatického řı́zenı́
Vlastimil Šetka1

1 Úvod
Tento přı́spěvek si klade za cı́l seznámenı́ s úlohou řı́zenı́ n-násobného inverznı́ho kyvadla. Pro svou náročnost jak v oblasti matematického modelovánı́ a návrhu algoritmů řı́zenı́,
tak v oblasti návrhu mechanické konstrukce a instrumentace při realizaci skutečného modelu
takového kyvadla, je schopnost řešit tuto úlohu věděckou komunitou někdy označována jako
měřı́tko (benchmark) dovednostı́ v oblasti automatického řı́zenı́.
Cı́lem úlohy řı́zenı́ n-násobného inverznı́ho kyvadla je pouze pomocı́ pohybu vozı́ku,
ke kterému je volnými klouby sériově připojeno n pohyblivých ramen, s využitı́m zpětné vazby
dosáhnout přechodu všech ramen ze spodnı́ klidové polohy do hornı́ vzpřı́mené polohy, která
je nestabilnı́m rovnovážným bodem systému (úloha vyšvihnutı́ - swing-up), a dále ramena
v blı́zkém okolı́ této polohy udržet (úloha balancovánı́ - stabilization). Rozšı́řenou úlohou je
pohyb vozı́ku do požadovaného bodu při současném udrženı́ ramen v okolı́ hornı́ vzpřı́mené
polohy (side-stepping).
Naše výzkumná skupina úspěšně realizovala řešenı́ všech naznačených úloh řı́zenı́ u trojnásobného inverznı́ho kyvadla, a to nejen na úrovni matematického modelu, ale i na skutečném
modelu s vlastnı́m návrhem jeho konstrukce a s řadou vlastnı́ch hardwarových a softwarových
komponent řı́dicı́ho systému.
Pokud je nám známo, řı́zenı́ skutečného modelu s vı́ce než třemi rameny nebylo dosud
nikým předvedeno, ale podle našich závěřů je minimálně matematicky realizovatelné.

2 Násobné inverznı́ kyvadlo – teorie, model, řı́zenı́
Z pohledu teorie řı́zenı́ lze n-násobné inverznı́ kyvadlo označit jako nelineárnı́ neminimálně-fázový podaktuovaný systém, což z něj činı́ z teoretického hlediska mimořádně zajı́mavý problém. V přı́padě trojnásobného kyvadla na vozı́ku, kterému se budeme dále věnovat, má
systém 4 stupně volnosti, ale jen jeden z nich je přı́mo ovlivnitelný aktuátorem (motorem).
Pro návrh algoritmů vyšvihnutı́ kyvadla do cı́lové polohy a následné stabilizace je nunté
znát jeho matematický model. Lagrangeovou metodou byly odvozeny pohybové rovnice v souřadnicı́ch (obr. 1): y0 poloha vozı́ku, δ1,2,3 úhel ramene od svislice. Přitom uvažujeme, že vozı́k
je řı́zen ideálnı́m regulátorem rychlosti, a akčnı́ veličinou u je zrychlenı́ vozı́ku. Výsledkem odvozenı́ je soustava 8 dif. rovnic prvnı́ho řádu, tj. stavový popis, ve kterém se vyskytujı́ inerciálnı́
a geometrické parametry ramen kyvadla označené: mi hmotnost, Ji moment setrvačnosti kolem
těžiště, li délka, ai relativnı́ poloha těžiště, bi koeficient viskóznı́ho třenı́ v kloubu.
Model je dále transformován do podoby, kde se vyskytujı́ pouze tzv. základnı́ inerciálnı́
parametry soustavy, které lze přı́mo identifikovat z experimentálně naměřených signálů y0 , δ1,2,3
1
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Obrázek 1: Schéma trojitého kyvadla na vozı́ku; fotografie skutečného modelu.
a jejich derivacı́. Poznamenejme, že pro trojité kyvadlo je těchto parametrů 11, a pro návrh řı́zenı́
je nutná jejich znalost s přesnostı́ zhruba 0,1 procenta.
Úloha vyšvihnutı́ a následné stabilizace pak představuje řešenı́ dvoubodové okrajové
úlohy nad stavovým modelem, kde hledáme takové řı́zenı́ u(t), které systém převede ze spodnı́
stabilnı́ polohy do hornı́ vzpřı́mené polohy. Tato referenčnı́ trajektorie je navzorkována s periodou 1 ms, a v každém bodě je pro linearizovaný model navržen optimálnı́ stavový regulátor.

3 Skutečný model kyvadla a jeho řı́dicı́ systém
Problémy řı́zenı́ trojitého kyvadla kladou mimořádné nároky i na realizaci skutečného
modelu. Je požadována vysoká přesnost snı́mačů úhlů ramen a polohy vozı́ku, velmi nı́zké třenı́
v kloubech, a poměrně velká rychlost (5 ms−1 ) a zrychlenı́ (50 ms−2 ) vozı́ku bez mrtvého chodu
a vůlı́ v převodech. Proto byl pro pohon vozı́ku použit přı́mý lineárnı́ servomotor, který splňuje
požadavky na dynamiku a zcela eliminuje obvyklé problémy mechanických převodů.
Požadavek na celkovou délku ramen zhruba 1 metr vede na relativně rychlou dynamiku
systému, která vyžaduje periodu vzorkovánı́ a běhu řı́dicı́ch algoritmů kolem 1 milisekundy.
Ze snı́mačů na druhém a třetı́m ramenu navı́c nelze skrz klouby vést kabely. Pro řešenı́
tohoto problému byl vyvinut speciálnı́ elektronický modul, který je umı́stěn uvnitř druhého ramene, a zajišt’uje napájenı́ snı́mačů z baterie, preciznı́ vyhodnocenı́ signálů ze snı́mačů, a hlavně
bezdrátový digitálnı́ přenos měřenı́ s velmi nı́zkým zpožděnı́m (kolem 300 µs).
Řı́dicı́ systém reálného času běžı́ na průmyslovém počı́tači, jehož konstrukce a některé
softwarové komponenty jsou výsledkem vlastnı́ho výzkumu. Hardwarová platforma s integrovaným hradlovým polem (FPGA) umožnila efektivnı́ integraci speciálnı́ho bezdrátového
přenosového systému, přesně definované vyhodnocenı́ signálů z přı́mo připojených snı́mačů,
a rychlou komunikaci s řı́dicı́ jednotkou servopohonu přes průmyslový protokol EtherCAT.
Poděkovánı́
Tento přı́spěvek byl podpořen grantem SGS-2016-031.
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Návrh pokročilých algoritmů v úloze aktivnı́ detekce chyb
Jan Škach1

1 Úvod
Složitost technických systémů roste stejně tak jako důležitost diagnostiky chyb, která
může pomoci zvýšit bezpečnost, zachovat kvalitu a snı́žit ekonomické náklady. V poslednı́ době
je věnována zvýšená pozornost aktivnı́mu přı́stupu k detekci chyb, který využı́vá ke zvyšovánı́
kvality detekce chyb vhodně navržený budı́cı́ vstupnı́ signál. Návrh aktivnı́ho detektoru chyb
je formulován jako optimalizačnı́ úloha s obecným kritériem penalizujı́cı́m chybná rozhodnutı́.
Optimálnı́ řešenı́ takové úlohy nelze nalézt analyticky a numerické řešenı́ využı́vajı́cı́ dynamické nebo lineárnı́ programovánı́ je výpočetně extrémně náročné. Klı́čovým krokem pro nalezenı́ suboptimálnı́ho řešenı́ s přijatelnými výpočetnı́mi nároky je použitı́ pokročilých algoritmů,
které umožňujı́ provést návrh aktivnı́ho detektoru na základě on-line naměřených dat.
Navrhované suboptimálnı́ řešenı́ tvořı́ v podstatě tři části. Původnı́ úloha je nejdřı́ve
přeformulována jako úloha s plně známým stavem. Tento krok zahrnuje algoritmus odhadu
stavu, napřı́klad banku Kalmanových filtrů. Suboptimálnı́ aktivnı́ detektor chyb je nalezen pomocı́ pokročilých algoritmů, které iterativně vylepšujı́ suboptimálnı́ řešenı́. Algoritmy inspirované aproximačnı́m dynamickým programovánı́m a zpětnovazebnı́m učenı́m představujı́cı́
nadějný směr výzkumné práce. Mezi úspěšně použité techniky algoritmů patřı́ kvantizace, parametrická a neparametrické aproximace Bellmanovy funkce, adaptivnı́ výběr parametrů nebo
učenı́ na základě zkušenosti, které využı́vá techniku temporálnı́ diference (TD) a Q-učenı́.

2 Ilustrace navrhovaného řešenı́ na systému spojených nádržı́
Uvažujme systém spojených nádržı́ zobrazený na Obrázku 1, kde může nastat chyba vlivem zanesenı́ průtoku mezi prvnı́ a druhou nádržı́. Necht’ je chovánı́ systému v každém časovém
okamžiku k ∈ T = {0, 1, . . .} popsáno jednı́m ze dvou linearizovaných modelů
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kde xk = [xk,1 , xk,2 ]T ∈ R2 [m] je stav jehož prvky představujı́ rozdı́l výšky hladiny v přı́slušné
nádrži od pracovnı́ch bodů linearizace x̄µk = [x̄µ1 k , x̄µ2 k ]T při konstantnı́m přı́toku kapaliny
do prvnı́ nádrže ū = 0.015 [m3 /s], µk ∈ M = {1, 2} je neznámý index modelu systému,
uk ∈ {0, 0.01, 0.02} [m3 /s] je vstup v podobě rozdı́lu přı́toku kapaliny do prvnı́ nádrže od ū,
yk ∈ R[m] je měřený výstup, tedy výška hladiny v druhé nádrži, wk ∼ N (0, I2 ) je stavový šum,
1
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vk ∼ N (0, 1) je šum měřenı́, wk a vk jsou vzájemně nezávislé bı́lé šumy, G1 = G2 = 10−4 I2
2
1
2
1
= 0.99
= v23
= v23
= v12
a h1 = h2 = 10−3 určujı́ dynamiku přı́slušných šumů. Parametry v12
2
1
1
jsou přı́slušné rychlostnı́ součinitele průtokového potrubı́, A12 = A23 = A23 = 0.0063[m2 ], A212 =
2
1
2
1
= 0.3142[m2 ] jsou
= S23
= S23
= S12
0.0043[m2 ] jsou přı́slušné průřezy průtokového potrubı́, S12
přı́slušné průřezy dna nádržı́, g = 9.81 [m/s2 ] je tı́hové zrychlenı́ a Ts = 0.5 [s] je perioda vzorkovánı́. Přepı́nánı́ mezi dvěma chovánı́mi systému může být popsáno maticı́ pravděpodobnostı́
přechodu Π(µk+1 = j|µk = i) = 0.02 pro i, j ∈ M, i 6= j. Počátečnı́ prediktivnı́ střednı́ hodnota
stavu je x̂0|−1 = [0, 0]T , prediktivnı́ kovariančnı́ matice stavu je Σx0|−1 = 2 · 10−4 I2 a počátečnı́
pravděpodobnost modelu P (µ0 = 1) = 1. Cı́lem je navrhnout aktivnı́ detektor chyb generujı́cı́
rozhodnutı́ dk ∈ M o modelu systému µk a budı́cı́ vstupnı́ signál uk tak, aby bylo minimalizováno kritérium J penalizujı́cı́ chybná rozhodnutı́ na nekonečném časovém horizontu,
(
PF
0 pokud µk = dk ,
J = limF →∞ E{ k=0 η k Ld (µk , dk )}, Ld (µk , dk ) =
(2)
1 jinak,
kde η = 0.9 je diskontnı́ faktor a Ld : M × M 7→ R+ je funkce penalizujı́cı́ chybná rozhodnutı́.
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Obrázek 1: Systém spojených nádržı́.
Aktivnı́ detektor chyb byl navržen pomocı́ TD učenı́ (AFD-TDL), TD Q-učenı́ (AFDTDQL) a TD -hladového Q-učenı́ (AFD-TDeQL)1 . Hodnocenı́ nulového vstupnı́ho signálu
(Constant (0)), vstupnı́ho signálu ve formě sinusoidy s amplitudou 0.01 a frekvencı́ 1 [Hz]
(Sine (1[Hz])) a jednotlivých aktivnı́ch detektorů z hlediska odhadu Jˆ kritéria (2) a výběrového
ˆ je zobrazeno v Tabulce 1. Hodnota Jˆ je odhadnuta na základě 1000 Monte
rozptylu var{J}
ˆ je vypočı́tána metodou bootCarlo (MC) simulacı́ na konečném horizontu 501 kroků a var{J}
ˆ
ˆ
strap. Hodnota odhadu kritéria J i variance var{J} je pro všechny tři navržené aktivnı́ detektory
chyb nižšı́ v porovnánı́ se zvolenými vstupnı́mi signály, což ukazuje jejich vyššı́ kvalitu.
Input signal generator
Constant (0)
Sine (1[Hz])
AFD-TDL
AFD-TDQL
AFD-TDeQL

Jˆ
1.2537
1.2537
0.4799
0.7000
0.6897

ˆ
var{J}
0.0043
0.0044
0.0009
0.0014
0.0014

Tabulka 1: Hodnocenı́ aktivnı́ch detektorů chyb a vybraných vstupnı́ch signálů pomocı́ MC
simulacı́.

1

Z důvodu omezené délky nenı́ v přı́spěvku uvedena detailnı́ struktura algoritmů a konkrétnı́ volba jejich parametrů. Bližšı́ informace poskytne autor.
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Způsoby detekce pornografického obsahu v obrazové scéně
Tereza Štanglová1

1 Úvod
Hlavnı́m cı́lem této práce bylo prozkoumat možnosti detekce specifických objektů v digitálnı́m obrazu, které dobře podmiňujı́ klasifikaci scény ve smyslu určenı́ typu jejı́ho obsahu.
Zpracovánı́ obrazu je disciplı́na, při nı́ž je obraz zpracováván jako dvourozměrný signál.
Detekce objektů se skládá z několika kroků. Obraz se nejprve musı́ předzpracovat, aby z něj
bylo možné vyextrahovat přı́znaky, které budou použity jako vstup učı́cı́ho algoritmu. Výstup
tohoto algoritmu může být binárnı́, tj. pokud chceme vědět, zda se náš hledaný objekt v obraze
nacházı́ nebo ne, nebo klasifikace objektů do třı́d.
Detekovanými objekty v obraze je v tomto přı́padě pornografický materiál. V dnešnı́
době máme prostřednictvı́m internetu přı́stup k pornografii okamžitě. S tı́m však souvisı́ i nebezpečı́ v podobě nežádané pornografie, kdy nelze manuálně kontrolovat, co uživatelé nahrávajı́
napřı́klad na sociálnı́ sı́tě. Mezi tı́m, co je a nenı́ pornografie, může být ale někdy tenká hranice.

2 Obrazová scéna z pohledu člověka
Přı́znakem, který člověka hned napadne při popisu pornografického materiálu v obraze, jsou barevné odstı́ny pleti. Prvnı́ pokus s tı́mto druhem přı́znaků byl popsán v práci Forsyth a Fleck (1999), kdy se autoři snažili určit, zda je v obraze přı́tomna nahá postava. Systém
nejprve označil obrazové body (pixely), které jsou plet’ového odstı́nu a následně je rozdělil do
určitých skupin. Tyto skupiny představovaly různé polohy lidské postavy s využitı́m geometrických popisů kostry. Model fungoval na určité skupině obrazů dobře, problémem ale byly
obrazy, kde nebyly žádné končetiny nebo byl nı́zký kontrast, tj. selhala geometrická analýza.
Na tomto modelu je založena komerčnı́ aplikace PORNsweeper, která má úspěšnost klasifikace 85%, což je při dnešnı́ch požadavcı́ch málo. Jako pornografie byla napřı́klad označena
i fotka manželů Bushových, viz Obrázek 1, protože obsahoval moc plet’ových odstı́nů.

Obrázek 1: George Bush s manželkou
1
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3 Obrazová scéna z pohledu počı́tače
Pro počı́tač je obrázek jen množina obrazových bodů. Předzpracovánı́m dat a následným
i několika dennı́m trénovánı́m se ale i počı́tač může naučit rozeznávat objekty v obraze jako
člověk. Za state-of-art jsou dnes považovány konvolučnı́ sı́tě s hlubokým učenı́m, Krizhevsky, Sutskever a Hinton (2012).
Nevýhodou těchto sı́tı́ je, že pro učı́cı́ fázi je potřeba až milionů vzorků. Čı́m vı́ce tı́m
lépe. Proto vznikly databáze jako ImageNet nebo nástroj LabelMe. Vstupnı́ data musı́ být
manuálně osázena popisky, což jsou hodiny a hodiny práce. Neuronové sı́tě dnes dokážou
určit, co je na obrázku, s menšı́ chybovostı́ než člověk, což nenı́ překvapujı́cı́. Obrázků s popisky kot’átko“ nebo štěňátko“ jsou výše zmı́něné databáze plné. Nikde ale nenajdete veřejně
”
”
přı́stupnou databázi lidmi popsaného pornografického materiálu.
3.1 Konvolučnı́ sı́tě
Konvolučnı́ sı́tě majı́ speciálnı́ architekturu, která se hodı́ pro klasifikaci obrazu. Skládajı́
se z několika různých vrstev, z nichž každá má speciálnı́ funkci.
V průběhu učenı́ si lze zobrazit výstup vrstev, viz Obrázek 2 1 . Tento výstup je přı́kladem
toho, co vidı́“ neuronová sı́t’, když je učena k rozpoznávánı́ pornografie.
”

Obrázek 2

4 Závěr
Z obrázku 2 je zřejmé, že počı́tače se dı́vajı́ na pornografii jinak než lidé. Vstupnı́ obraz
je po průchodu vrstvami natolik abstraktnı́, že odstı́ny lidské kůže nehrajı́ při klasifikaci skoro
žádnou roli.

Literatura
Forsyth, D.A., a Fleck, M.M., 1999. Automatic Detection of Human Nudes. International Journal of Computer Vision, Vol. 32, Num. 1, pp 63–77.
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Řízení a procesní mechanismy malých softwarových projektů
Veronika Švecová1

1 Úvod
Projekt Space Traffic je projektem webové hry podporované Katedrou informatiky a
výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je
propagovat Katedru informatiky a výpočetní techniky na středních školách a zároveň studenty
středních škol učit nenásilnou formou programovat. Student vysoké školy v roli vedoucího
projektu si prací na projetu ověří a prohloubí své schopnosti projektového řízení v praxi.
Ve hře se student stane součástí vesmíru, ve kterém obchoduje se zbožím. Pro přepravu
zboží mezi planetami používá vesmírné lodě. Pro pohyb lodí mezi planetami hráč musí psát
vlastní skripty, aby maximálně optimalizoval své cesty.
Další možností, jak získat kredity na nové zboží, je hraní miniher. Implementace
rozhraní pro minihry zároveň do projektu přináší další možnosti jeho rozšiřování v rámci
dalších předmětů na KIV.
Projekt Space Traffic je vyvíjen již několik let v rámci studentských projektů a hlavním
úkolem této práce bylo vymyslet proces kontroly vývoje projektu, dokumentace a dovést
projekt do první funkční podoby. Bylo nutné zavést pravidla, postupy a nástroje, které by
sloužily pro ověřování postupu prací, zejména s ohledem na kvalitu jejich mezivýsledků. Dále
bylo nutné vytvořit mechanismy pro archivování a předávání znalostí a zkušeností
souvisejících s vedením projektu, s cílem zajistit dlouhodobou kvalitu jeho výstupů. Dalším
úkolem vedoucího projektu bylo dohlížení na probíhající podprojekty a starání se o jejich
úspěšné dokončení.

2 Analytická část
První část této práce se zabývá pozorováním metod řízení a způsoby použití podpůrných
nástrojů pro podporu softwarových projektů menšího rozsahu v konkrétních firmách. Zjištěné
informace jsou pak v praktické části využity pro podporu projektu Space Traffic. Byl sepsán
seznam konkrétních problémů, se kterými se projekt Space Traffic potýkal a ve čtyřech
velkých firmách bylo zjišťováno, jak se tyto problémy řeší v praxi. Informace byly získávány
konzultacemi a pozorováními prací na interních firemních projektech. V rámci této práce byly
navštíveny firmy Kerio, Aimtec, CCA a Unicorn. Každá z těchto firem vychází z RUP a pro
svůj vývoj používá SCRUM, který je ale vždy více, nebo méně upravený pro potřeby firmy.
Space Traffic se jako rozsáhlý studentský projekt potýká s řadou problémů, se kterými
se běžné komerční projekty nesetkávají. Například vedoucí projektu nepracuje s časem
vyjádřeným penězi, ale se zadáními. Pokud se během práce vyskytnou úkoly nad rámec
zadání, vedoucí pak nemá prostředek, jak zajistit doplnění těchto úkolů. Velký problém také
nastává při předávání projektu novému vedoucímu a novému týmu. Projekt velmi trpí
problémy s předáváním informací a znalostí. Podle informací z praxe v průběhu většiny
komerčních projektů nenastávají situace, kdy se změní kompletní tým projektu včetně vedení.
1
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Z analýz ve firmách vyplynulo několik možností, jak tyto problémy řešit. Na
mnoho navrhovaných řešení však projekt nemá zdroje. V následující tabulce jsou hlavní
návrhy pro podporu projektu bez ohledu na zdroje.
Kerio
Aimtec
CCA
Unicorn
autobuildy
Popis a
šablony wiki
silná
hlídání rizik
stránek a
dokumentace
projektu
kontrola
na wiki
dokumentace
projektu
checklisty
autotesty
podrobnější
oddělení
popis procesu
plánování
dokumentace
zmrazení
vedoucích
projektu
projektu
backlog
stanovení
zadání
backlog
projektu
milníků
formou
projektu
projektu
výstupu
elevator pitch
specifikace
delegace
testy pro nové
projektu
nástrojů pro
odpovědnosti členy projektu
komunikaci
na členy
projektu
Tabulka 1: Informace z firem

3 Závěr

Na základě zjištěných skutečností byla navržena a zavedena vylepšení, která povedou
především k hladkému předávání projektu Space Traffic mezi studenty a ke zlepšení
předávání znalostí o projektu. Pro vedoucí byla vytvořena speciální sekce wiki s přístupem
pouze pro vedoucí projektu. Zde je pro nového vedoucího připravený podrobně zpracovaný
návod, jak s projektem Space Traffic začít.
Odpovědnost za projekt je delegována na členy týmu pomocí kontrolních seznamů, tzv.
checklistů. Checklisty byly začleněny do konvencí projektu. Jedná se o kontrolu splněných
úkolů studentů formou několika jednoduchých otázek, na které si studenti po dokončení úkolu
odpovídají. Sami si tím hodnotí kvalitu své práce a dodržování konvencí projektu. Vedoucí
má díky checklistům rychlý přehled o tom, jak práce probíhala.
Zadávání práce studentům formou výstupu bylo ověřeno na zadání studentů předmětu
KIV/ZSWI v průběhu letního semestru 2016. Tento způsob zadání pomohl lépe kontrolovat
hotové části implementace během semestru a lépe se ověřovala funkčnost celého řešení
v závěru semestru. Zadání výstupem bylo ve výsledku lépe kontrolovatelné, než do té doby
používané zadání v bodech.
Testy pro přijímání nových členů projektu pomohly hlavně v první fázi letního
semestru, kdy se o stejné zadání přihlásily dva různé týmy studentů předmětu KIV/ZSWI.
Díky těmto testům bylo možné hned na začátku práce odhadnout schopnost členů týmu a
vybrat správný tým pro implementaci požadovaného zadání. Vybraný tým nyní zadání
úspěšně dokončuje. Druhý tým, který si vybral jiné zadání v rámci projektu Space Traffic,
svou práci po několika týdnech vzdal.
Projekt je uveden do funkční podoby, kdy je možné hru hrát. Jedná se o první funkční
verzi hry za několikaletou pestrou historii projektu.
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Webový nástroj pro opravy anotacı́ řečového inventáře
Jakub Vı́t1

1 Úvod
Syntéza řeči převádı́ vstupnı́ text na lidskou řeč. Dobře znějı́cı́ syntéza vyžaduje kvalitnı́
inventář řečových nahrávek. Inventář obsahuje věty nahrané ve zvukové komoře namluvené
profesionálnı́m řečnı́kem, jehož hlas syntéza reprodukuje. Pro namluvené věty jsou vytvořeny
anotace. To znamená, že jsou do nich vložené časové značky, které označujı́ začátky jednotlivých pı́smen. Při nahrávánı́ hlasu jsou anotace prováděny automaticky pomocı́ rozpoznávače
řeči. Tento proces nenı́ bezchybný. Občas se mohou vyskytnout chyby, které je potřeba ručně
opravit. Chyby napřı́klad vznikajı́, když řečnı́k přečte některé slovo jinak, než bylo napsáno.
Pro opravy anotacı́ na našem pracovišti byl vytvořen speciálnı́ nástroj, který tento proces
zjednodušuje. V dnešnı́ době se stále vı́ce programů přesouvá do prostředı́ webového prohlı́žeče.
Tento nástroj nenı́ výjimkou. Původnı́ verze tohoto nástroje byla okennı́ aplikace. Nynı́ byla nahrazena webovou verzı́. Tento přechod umožňuje většı́ pohodlı́ uživatele, jelikož konfigurace
hlasů a výpočet syntézy jsou prováděny na serveru. Zároveň je zajištěna kompatibilita a stejná
funkčnost ve všech operačnı́ch systémech, což u nativnı́ aplikace vyžadovalo nemalé úsilı́.

2 Úprava anotacı́
Základnı́ funkcı́ je oprava anotačnı́ch chyb. Uživatel může procházet řečový inventář
a otevřı́t libovolnou větu. Po otevřenı́ se mu zobrazı́ pohled na větu (obrázek 1). Věta lze
přibližovat a oddalovat. Je rovněž možné přehrávat libovolnou část věty. Nejvı́ce důležitý je
panel časového průběhu řečového signálu (oscilogram) a frekvenčnı́ho průběhu (spektrogram).
Dále jsou tu panely zobrazujı́cı́ hranice slov a frázı́. V signálu jsou zaneseny časové hranice
jednotlivých hlásek. Ty je možné pomocı́ myši posouvat. Dále je možné přidávat nové, mazat,
upravovat, přidávat slova, měnit výslovnosti a mnoho dalšı́ho. Tento nástroj umožňuje kompletně spravovat řečový inventář.

3 Analýza výstupu syntézy řeči
Oprava anotacı́ je užitečná věc. Jejı́ přı́nos je však umocněn ve spojenı́ s druhou funkcı́,
kterou nástroj nabı́zı́. Tou je syntéza řeči a analýza jejı́ho výstupu. Nástroj umožňuje syntetizovat libovolný text a poté zobrazit výstupnı́ větu včetně informacı́ o použitých řečových
jednotkách, které byly použity pro sestavenı́ výsledné věty. Uživatel má možnost prokliknout
konkrétnı́ jednotku a zobrazit si originálnı́ větu v editoru anotacı́. Tı́mto způsobem je možné
velmi rychle opravit nahlášenou chybu od zákaznı́ka. Dále je možné volit jiné alternativnı́ jednotky, než které vybral algoritmus syntézy řeči (obrázek 2). Tı́mto způsobem lze ručně odstranit
řečové artefakty, které vznikly napojenı́m špatných jednotek.
1
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Obrázek 1: Úprava anotacı́ řečového inventáře

Obrázek 2: Volba alternativ v syntetizované větě
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