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snímače a měřicí technika

ných údajů stejným způsobem, jako by pra-
covala s běžnými obrázky.

Ukázka použití CNN: klasifikace EKG

Příkladem použití metody deep learning 
k práci s jednorozměrnými (1D) signály je 
klasifikace elektrokar-
diogramů (EKG). Dále 
použité údaje jsou ve-
řejně dostupné na webo-
vých stránkách Physio-
Net (https://physionet.
org/). Na obr. 3 jsou 
signály srdečního ryt-
mu ze tří situací: srdeč-
ní arytmie, městnavé sr-
deční selhání a normál-
ní srdeční rytmus. Cílem 
bylo naučit hlubokou 
neuronovou síť tyto tři 
situace rozpoznat.

Aby bylo možné využít sílu konvolučních 
neuronových sítí, byly úseky záznamů srdeč-
ního rytmu převedeny s využitím spojité vln-
kové transformace na scalogramy (obr. 4).

Ke klasifikaci byla využita předučená síť 
AlexNet složená z 25 vrstev. Síť AlexNet je na-
trénována na 1,2 milionu obrázků a rozpoznává 
1 000 druhů objektů (druhy zvířat, kancelářské 
předměty atd.). K rozpoznání srdečního ryt-

mu byla téměř celá síť ponechána v originál-
ní podobě, pouze poslední klasifikační vrstvy 
byly nahrazeny novými, „čistými“ vrstvami. 
Síť byla poté doučena na údajích reprezen-
tovaných ve 130 scalogramech elektrokar-
diogramů zahrnujících tři sledované katego-
rie srdečního rytmu. Fungování naučené sítě 

bylo ověřeno s použitím validační sady údajů, 
když síť dosáhla úspěšnosti větší než 93 %.

Alternativa: sítě LSTM

Alternativou k použití konvolučních neu-
ronových sítí jsou sítě LSTM (Long Short-
-Term Memory), které jsou přímo navrženy 
pro práci s jednorozměrnými signály a časo-
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Obr. 4. Scalogram elektrokardiogramu se záznamem srdeční arytmie
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vými řadami. Hlavní složkou těchto sítí jsou 
tzv. vrstvy LSTM, přičemž vrstva LSTM je re-
kurentní neuronová síť (Recurrent Neural Net-
work – RNN), schopná naučit se dlouhodobé 
závislosti v signálech, tj. závislosti ze vzdále-
ných časových kroků. Sítě LSTM lze využít ke 
stejným účelům jako sítě konvoluční (CNN), 
tedy k řešení klasifikačních a regresních úloh.

Typická klasifikační síť LSTM v prostředí 
Matlab může být vytvořena sestavením vhod-
ných vrstev a dále trénována a volána příkazy 
trainNetwork, classify a predict, stejně jako 
sítě konvoluční, takto:
vrstvy = [sequenceInputLayer(kanaly);
  lstmLayer(delka_vnitrni_pameti);
  fullyConnectedLayer(pocet_trid);
  softmaxLayer;
  classificationLayer];;

Závěr

Časově-frekvenční transformace signá-
lů ve spojení s „obrázkovými“ konvoluční-
mi neuronovými sítěmi (CNN) a využití sítí 
LSTM zavádí metodu deep learning do ob-
lasti jednorozměrných údajů, signálů a časo-
vých řad. Uplatnění nachází jak v technic-
kých oborech, tak i např. v lékařství, biologii 
a finančnictví.

Jaroslav Jirkovský,
Humusoft, s. r. o.
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y   Průmysl 4.0 a smart 
manufacturing – ATS 
Knowledge Day

Společnost ATS aplikované technické sys-
témy uspořádala ve dnech 31. října a 1. listo-
padu 2018 třetí ročník ATS Knowledge Day, 
věnovaný chytrým továrnám a průmyslu 4.0. 
Podělila se o zkušenosti se zaváděním vý-
robních informačních systémů MES v prů-
myslových podnicích a představila softwa-
rová řešení, která vyvíjejí inženýři ATS pro 
chytré továrny.

Jednotlivé prezentace představily někte-
ré z aktuálních projektů, na kterých se po-
dílejí odborníci ATS z Nového Jičína, Olo-
mouce nebo Loun v rámci jak vlastních 
projektů, tak projektů nadnárodní skupiny. 
Byly představeny především projekty z ob-
lastí strojírenství, automobilního průmyslu 
a potravinářství.

Velkou diskusi otevřela přednáška o pro-
jektu měření kvality usazení dveří v auto-

mobilu, což jednoznačně ukazuje na aktuál-
nost tohoto tématu u výrobců automobilů. 
K zajímavým informacím patřilo sdělení, že 
v současnosti již mnoho automobilek vyža-
duje protokol o kvalitě jednotlivých dílů ješ-
tě před vlastní dodávkou např. dveří na sklad. 
Z těchto protokolů se mimo jiné vytváří digi-
tální dvojče konkrétního kusu, kde je možné 
vysledovat působení odchylek jednotlivých 
částí vozu na celkový dopad a konstrukční to-
lerance. Takto lze přesunout posuzování vý-
sledné kvality již do předvýrobní fáze a včas 
eliminovat negativní důsledky sčítání odchy-
lek od požadavků.

I další příspěvek se věnoval oboru výroby 
automobilů. Zde se ATS pochlubilo dodávkou 
několika pracovních stanic významnému vý-
robci automobilových reflektorů z regionu. 
Nešlo pouze o řízení výrobní linky z PC sta-
nic pomocí softwaru LabView, ale o ukázku, 
jak je možné řešit výrobní linku s velkými 
požadavky na flexibilitu (např. časté změny 
výrobních parametrů) a na měření a kontrolu 
každého vyrobeného kusu nebo jak funguje 

ukládání velkého množství dat, ze kterých 
lze zpracovávat podrobné reporty.

Závěrečná odborná přednáška byla věno-
vána implementaci systému třídy MES ve 
velké potravinářské firmě s mnoha pobočka-
mi v zemích západní Evropy. Kromě relativ-
ně běžných informací o implementaci systé-
mu Simatic IT posluchače zaujala zkušenost 
uživatele, který všechny servery z většiny 
provozů v různých zemích provozuje jako 
virtuální v centrále v Londýně. Tento pří-
stup vede k výraznému zvýšení kvality ser-
visu a provozu informačních systémů, napro-
ti tomu vyžaduje velmi kvalitní přenosové 
cesty mezi centrálou a jednotlivými podniky.

I díky diskusím se čas věnovaný tomuto 
odbornému semináři protáhl. Nikdo ovšem 
nelitoval, protože obsáhlá diskuse hovoří 
o zájmu, který uvedené prezentace vyvola-
ly, o vhodném výběru témat a o schopnos-
tech společnosti ATS projekty ve spolupráci 
nejen řešit a realizovat, ale také podle přání 
jednotlivých uživatelů vyvíjet.

Radim Adam


