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PRACOVNÍ BALÍ EK WP12 – MODELOVÁNÍ CELOEVROPSKÉHO TRHU
S ELEKT INOU ZAHRNUJÍCÍ FYZIKÁLNÍ MODEL P ENOSOVÉ SÍT
1. Popis inností
P edm tem pracovního balí ku je vývoj celoevropského modelu trhu s elektrickou energií. Model
je definován jako optimalizace minimalizující náklady výroby elektrické energie p i dodržení
omezujících podmínek, které modelují fyzikální a ekonomické (nákladové) charakteristiky výrobního
portfolia, požadavek na dodávku elektrické energie a nastavení obchodního prost edí. Sou ástí modelu
jsou i omezení dané fyzikálními vlastnostmi p enosové soustavy.
V roce 2016 podle plánu probíhaly následující aktivity:
1. Vývoj metod pro zahrnutí podrobného modelu p enosové soustavy do modelu trhu
2. Vývoj analytických modul modelu trhu
3. Implementace prototypového modelu trhu s podrobným modelem trhu
Stávající implementace software byla rozší ena o nové vlastnosti, které dále p iblíží výsledky simulací
reálnému zp sobu fungování p enosové soustavy. Rozši ování prob hlo v n kolika krocích, z nichž
nejd ležit jší p edstavují:
1.
2.
3.
4.

Kontingen ní analýzu
Podrobnou implementaci podp rných služeb
Generátor náhodných výpadk
Nový zp sob simulace výpadk

Kontingen ní analýza byla nov implementována do uživatelské aplikace, která nyní umož uje snadný
výb r kontingencí v záložce Lines viz Obr. 1.

Obr. 1 Výb r linky pro kontingen ní analýzu

Výsledky kontingen ní analýzy jsou následn uložené jako jednotlivé varianty asových ad scéná e, viz
Obr. 2. Každý HDF soubor obsahuje kompletní informaci o tocích v síti v p ípad výpadku jednoho
vybraného vedení. Po et soubor je tedy roven po tu kontingenci + 1, kde scéná navíc p edstavuje toky
v síti ve stavu bez výpadku vedení.
Specifikace podp rných služeb (PpS) byla rozší ena o asov prom nné certifikace blok , které umožní
reflektovat zm ny v certifikacích zdroj v rozdílných ástech roku. Dále model umož uje nov až 3
rozdílné certifikace pro každý blok a k tomu korespondující 3 požadavky na kapacitu PpS v soustav .
V závislosti na nastavení mohou být zadané Pp
Strana 2 / 37

1.
2.
3.
4.

Kladné
Záporné
Symetrické
Asymetrické

Kombinacemi nastavení lze docílit reálných požadavk na symetrickou sekundární regulaci (SR)
a kladnou 15 min. a 5 min. zálohu (MZ15+, MZ5). Model požadavky na PpS respektuje p i optimalizaci a
výsledkem je nejen optimální skladba zdroj poskytující požadované PpS, ale i informace o hodinách, ve
kterých nemohl být požadavek na PpS spln n.

Obr. 2 Ukázka kontingen ní analýzy prost ednictvím variant HDF soubor

Aplikace nov umož uje generovat náhodné realizace výpadk ze zadaných st edních dob mezi
poruchami a st ední dobou trvání poruchy (MTBF, MTTR). Generování více realizací výpadk je nutné
z d vodu stochastické povahy výpadk . Jedna realizace nic ne íká o možných dopadech na stabilitu
soustavy, zda je daný scéná optimistický i nejhorší možný. Ukázka vygenerovaných výpadk pro
scéná R je na Obr. 3.
Poslední významnou inovací je nový zp sob simulování výpadk zdroj , který umož uje až ádov
rychlejší simulace s výpadky než p edchozí implementace. Ta vyžadovala opakované restartování
simulace p i každém po átku výpadku, v extrémním p ípad se scéná ešil po hodinách místo po
týdnech. Nový zp sob tuto limitaci odstra uje vhodnou reformulací optimaliza ního problému v
optimalizátoru. Nevýhodou je porušení kauzality, kdy každý zdroj má informaci o budoucích výpadcích.
Tato metoda je nicmén pro v tšinu úloh dosta ující, nebo umož uje spo ítat v tší množství realizací,
ímž zvýší vypovídající hodnotu výsledk .
Všechny uvedené rozší ení uživatelské aplikace a optimalizátoru byly, s výjimkou kontingen ní analýzy,
otestovány na scéná ích eské a Evropské p enosové soustavy. Kontingen ní analýza Evropského
modelu soustavy není v tento moment kv li dimenzi optimaliza ního problému proveditelná.
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Obr. 3 Vygenerované výpadky zdroj ve scéná i R

2. Kontrola pln ní plánu pracovního balí ku
Ve sledovaném období bylo plánováno dosažení díl ích výstup a výsledk . Všechny plánované úkoly
pracovního balí ky byly spln ny.

a. Díl í výsledky
Byly dosaženy díl í výsledky pracovního balí ku „Rozší ený nástroj pro modelování variantních scéná
aktualizované Státní energetické koncepce (ASEK)“ a „Modelování a simulace variantních scéná
aktualizované Státní energetické koncepce (ASEK)“.

b. Výsledky dle kategorie RIV
Plánovaný výsledek typu R (software) „Rozší ený nástroj pro modelování variantních scéná
aktualizované Státní energetické koncepce (ASEK)“ byl dosažen. Jeho funk nost byla ov ena
s odborníky MPO.
Plánovaný výsledek typu O (jiné) „Modelování a simulace variantních scéná aktualizované Státní
energetické koncepce (ASEK)“ byl dosažen. Tento výsledek bude v následujících m sících dále
rozši ován ve spolupráci s MPO.

O ekávaný pr b h ešení projektu
Další pokra ování prací bude v souladu se strategickou výzkumnou agendou, jak byla specifikována v
návrhu projektu.
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PRACOVNÍ BALÍ EK WP13 – WAMS RÁDCE OPERÁTORA
ELEKTRICKÉ P ENOSOVÉ A DISTRIBU NÍ SÍT PRO Ú ELY
STABILITY A SPOLEHLIVOSTI
1. Popis inností
Specifikace princip , funkcionalit a strukturální návrh decentralizovaného systému pro podporu
rozhodovaní
P edm tem aktivity je návrh decentralizovaného systému pro podporu rozhodování. Byly navrženy
principy decentralizace systému, toky informací mezi jednotlivými ástmi systému a systémy
z nad azených a pod ízených sítí. V této aktivit byly specifikovány funkcionality systému v etn
funkcionality monitorování rozhraní. Bylo navrženo rozd lení t chto funkcionalit mezi jednotlivé ásti
systému (úst edny a PMU). Specifikace mohou být ješt v dalším období projektu up esn ny dle nových
zjišt ní.

Návrh a ov ení metody bezpe ného rozhraní mezi p enosovou a distribu ní sítí - linearizovaný
statický model

V této aktivit byla navržena metoda pro výpo et parametr bezpe ného rozhraní mezi sít mi, které
bylo specifikováno ve výše uvedené aktivit . Tato metoda ur uje velikosti bezpe ných rozhraní ve
form P-Q interval , p i emž využívá linearizovaný statický model sít . Za átkem p íštího roku bude
provedena prototypová implementace na skute né síti.

Vývoj HW a SW decentralizovaného systému pro podporu rozhodovaní

innosti v tomto balí ku navazovaly na specifikace funkcionalit. V roce 2016 byl výzkum zam ený na
m icí jednotky na bázi PMU. Byly specifikovány požadavky na tyto jednotky v etn nových vlastností,
které musí být do nových jednotek vyvinuty. Pozornost byla také v nována problematice synchronizace
více jednotek PMU z jednoho zdroje signálu a nalezení vhodné linuxové distribuce jako základu
firmwaru PMU jednotek. Na základ HW požadavk byla provedena rešerše vhodných HW komponent,
které se nachází na trhu, a následn bylo zahájeno ov ování jejich vlastností.

2. Kontrola pln ní plánu pracovního balí ku
a. Díl í výsledky
Pro rok 2016 byl plánován výstup „ lánek specifikující bezpe né rozhraní sítí (13)“. Tohoto výstupu
bylo dosaženo následujícím lánkem:
Pavel Hering, P emysl Vorá , and Petr Jane cek. On secure interface between transmission and
distribution power networks. WSEAS Transactions on Power Systems, Vol. 11, 334-337, 2016, E-ISSN:
2224-350X.

b. Výsledky dle kategorie RIV
Viz výše.

O ekávaný pr b h ešení projektu
ešení projektu bude probíhat podle plánu.
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PRACOVNÍ BALÍ EK WP14 – POKRO ILÉ METODY ÍZENÍ
MECHATRONICKÝCH SYSTÉM
1. Popis inností
A1. Inovace servozesilova e s ohledem na použití pro ízení trak ních a lineárních motor
Výsledkem vývoje je nový dvouosý digitální servozesilova TGZ-D-48-50/100-UNI vhodný pro
bateriové aplikace. Jedná se o servozesilova s napájecím nap tím 6 – 48 V a jmenovitým výstupním
proudem 50 A pro každou osu. Špi kov m že dodávat až 100 A. Inovace servozesilova e spo ívá v
dosažení kompaktních rozm r a vysokých výkon až 2 x 2400 W. Je možné použít r zné zp tnovazební
protokoly, nap . Hiperface DSL (jednokabelové provedení), ENDAT 2.2, SSI a další.
Servozesilova m že pracovat v t chto režimech: momentové ízení, rychlostní ízení, absolutní
polohování, relativní polohování a souvislé ízení po sb rnici EtherCAT.

Servozesilova TGZ-D-48-50/100

Výkonová ást servozesilova e

Servozesilova byl otestován v aplikaci se dv ma p ímými ty icetipólovými motory TGHS-2900-348/T3KX-Q08 jako pohon pásového vozidla. Jmenovitý proud motor je 18,5 A, který odpovídá
jmenovitému momentu 29 Nm. Špi kov je pohon schopný vyvinout moment až 2 x 125 Nm, p i proudu
motory 98 A. Servozesilova je také testován v pracovním balí ku WP15.
Servozesilova TGZ-D-320-100/200 byl zkonstruován speciáln pro použití ve vozidle eCitiGO. M ni
se skládá z ídicí desky, ur ené pro komunikaci a ízení pohonu, p izp sobovací desky, ur ené
k p evodu ídicích signál na úrove vhodnou pro budi e výkonových tranzistor , zp tnovazební desky,
ur ené k vyhodnocení signál resolver a vlastního IGBT modulu s integrovanými budi i.
IGBT modul disponuje špi kovým zatížením až 600 A. M ni v kombinaci se dv ma p ímými motory Q61650-8-310 je schopen vyvinout trvalý moment 2 x 200 Nm, špi kový až 2 x 600 Nm v rozp tí otá ek 0
÷ 560 min-1. Trvalý výkon pohonu dosahuje 33 kW p i jmenovitých otá kách 800 min-1.
Integrovaný interpret jazyka C umož uje vytvo it uživatelskou aplikaci umož ující synchronní ízení
jednotlivých pohon . Komunikace CAN se využívá pro p enos dat mezi jednotlivými servozesilova i a
pro komunikaci s externími za ízeními (nap . nabíje ka). Zm nu parametr m ni e je možné provád t
pomocí ethernetové komunikace s PC, p ípadn tabletem i chytrým telefonem.
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Pohon TGZ-48-50/100 + 2x TGHS-2900-3-48

Momentová charakteristika TGHS-2900-3-48

Zapo al vývoj ídicích algoritm pro asynchronní trak ní motory o výkonu 120 kW. Cílem je vývoj
modulárního provedení, otestovaní a postavení funk ního prototypu hlavních a pomocných pohon ,
které jsou nedílnou sou ástí elektrovýzbroje diesel elektrických lokomotiv. ídicí systém je osazen
signálovým procesorem firmy NXP MC56F8xxx komunikujícím s nad azeným systémem na protokolu
CANopen. Jedná se o aplikaci s prom nlivým nap tím ve stejnosm rném meziobvodu m ni e, které je
plynule regulováno odbuzováním synchronního generátoru ve spoluprací se dieselovým motorem
VOLVO- PENTA 550kVA.

Vozidlo eCitiGO

Momentová charakteristika motoru Q6-1650-8-310

A2. Vývoj algoritm pro samo se nastavující regulátory servozesilova e
innosti na aktivit A2 byly soust ed ny na vývoj experimentu pro jednorázovou identifikaci parametr
systému. Pro zjišt ní n kterých specifických vlastností elektromechanického systému byla zvolena
metoda, která z experimentáln nam ených dat získá frekven ní charakteristiku systému. Zvolená
metoda je založena na získání spekter vstupních a výstupních dat pomocí Fourierovy transformace, ze
kterých je možné získat vzorky frekven ní charakteristiky systému. P esnost celé metody závisí
p edevším na vhodné volb vstupního signálu, na segmentaci vstupních dat a v neposlední ad na volb
správného okna použitého pro úpravu jednotlivých segment . Doporu ený postup pro spektrální
analýzu signál je následující:
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3D model celé sestavy 3x trak ní m ni , AC/DC , pomocné a brzdný modul pro 230kW







M ení vstupních dat s pevnou vzorkovací frekvencí, volba frekvence by m la být provedena
s ohledem na požadované frekven ní rozlišení a délku jednotlivých rámc vstupních dat
V p ípad zm ny vzorkovací frekvence je možná filtrace a podvzorkování dat
Volba okna a aplikace okna na jednotlivé nam ené rámce, v p ípad malého po tu nam ených
dat je možné p ekrytí jednotlivých rámc (s ohledem na použité okno)
Výpo et rychlé Fourierovy transformace na každý z rámc v/v dat
Výpo et frekven ní charakteristiky pod lením spekter výstupních a vstupních dat, výpo et
frekvencí jednotlivých vzorku z hodnot vzorkovací frekvence a délky rámce

Implementace výpo tu frekven ní charakteristiky je provedena v prost edí Matlab Simulink s použitím
DSP toolboxu. Tento p ístup umož uje snadné generování C-kódu pro použití na r zných platformách.

Získané frekven ní charakteristiky mají zna n omezené pásmo, ve kterém jsou vypo tená data validní
a odpovídají skute nému pr b hu frekven ní charakteristiky systému. Pro získání širšího frekven ního
spektra bez ztráty frekven ního rozlišení je vhodné data z experimentu podvzorkovat na n kolika
vzorkovacích frekvencích a získané frekven ní charakteristiky slou it do jedné. V p ípad velkých
hodnot asových konstant systému je navíc nutné zajistit dostate nou délku experimentu a bohatost
vstupních dat. Vstupní signál by m l obsahovat frekvence, které dostate n vybudí systém tak, aby bylo
možné postihnout dynamiku velkých asových konstant.
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A3. Aplikace algoritm prediktivního ízení v servozesilova i
Probíhal výzkum metod prediktivního ízení synchronních motor s permanentními magnety
s ohledem na optimalizaci jejich výpo etní náro nosti. Vysoká výpo etní náro nost je dána nelineálním
chováním PMS motoru. Byla použita explicitní varianta prediktivního ízení, která tyto výpo etní
nároky dokáže snížit. Navržený algoritmus zahrnuje vhodné metody linearizace, které dále umož ují
snížit výpo etní náro nost.
Výsledný MPC regulátor pracuje lépe, nebo stejn jako b žné FOC ízení. Umož uje implicitn
zahrnout algoritmus odbuzování, který je nutné pro dosažení vyšších než nominálních otá ek. Poradí
si také s omezením proudu a nap tí. Algoritmus pracuje v dq sou adnicích. Byl naprogramován
v systému CompactRIO od firmy National Instruments. Kombinuje výhody RealTimu a hradlového pole
FPGA tak, aby byly vy ešeny problémy s vysokými pam ovými nároky navrženého lineárního
explicitního MPC. Dosažené výsledky byly publikovány v asopisecké publikaci (viz výsledky dle
kategorie RIV). V následujícím roce bude probíhat další vývoj v této oblasti. Cílem je další snižování
výpo etní náro nosti a implementace v System on Chip SoC Zynq na vývojovém kitu ZedBoard.
P edpokládá se další publikace na konferenci.

2. Kontrola pln ní plánu pracovního balí ku
a. Díl í výsledky
Byl dosažen díl í výsledek pracovního balí ku „Funk ní vzorek servozesilova e pro p ímé motory“.

b. Výsledky dle kategorie RIV
Mynar, Z., Vesely, L. and Vaclavek, P. PMSM Model Predictive Control With Field-Weakening
Implementation. IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, no. 8, pp. 5156-5166, August
2016. X – jiné, lánek v asopise, srpen 206.
Výsledek projektu TE01020197V006: Funk ní vzorek servozesilova e pro p ímé motory (14)
G – prototyp, funk ní vzorek, prosinec 2016.

O ekávaný pr b h ešení projektu
Práce na projektu budou pokra ovat podle plánu.
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PRACOVNÍ BALÍ EK WP15 – HETEROGENNÍ MOBILNÍ ROBOTICKÁ
SKUPINA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ
1. Popis inností
Podle plánu se innost soust edila na konzultace s uživateli, vývoj sebelokaliza ních algoritm pro
vnit ní prost edí, vývoj speciálních motor pro mobilní robot a na testování parametr motoru. Dále
bylo zapo ato s návrhem multi-robotického systému a s vývojem a výrobou robotu pro vn jší
prost edí.
V souladu s návrhem v p ihlášce projektu byla nejd íve provedena rešerše podobných systém a robot
v tuzemsku a ve sv t a p edevším prob hla série jednání a konzultací s potenciálními uživateli. To
mimo jiné definovalo pro ešitelský tým zcela nový zp sob využití robot pro plošné m ení radiace
pomocí diferen ních p ípadn kolima ních sníma . D íve p edpokládané úlohy typu bezpe nostního
pr zkumu, p ípadné hlídání perimetru v i vniku nežádoucích osob nebo vzniku technologických
havárií z staly v p edpokládaném ešeném portfoliu zachovány.
Zrodil se tak návrh nového robotického systému ATEROS – Autonomn TEleprezen ní RObotický
Systém. ATEROS byl rozpracován po koncep ní stránce, která vychází z našeho d íve vyvíjeného
systému CASSANRA s tím, že p edpokládané využití je nyní širší s mnohem v tším d razem na
autonomní funkce.
Dále bylo pe liv rozpracováno komunika ní schéma robotického systému. Oproti zmi ovanému
systému CASSANDRA nov p ibyly p edevším požadavky na autonomní provoz robot se zcela
odlišnými parametry komunikace (korek ní data ze satelitní navigace pro RTK GNSS, …). Byl navržen
nový záložní komunika ní modul s podstatn v tším dosahem avšak mnohem menší datovou
propustností, vhodný práv pro autonomní režim. Tento systém již byl otestován i v praxi.

Obrázek 1: Render návrhu mobilního robotu MORPHEUS (vlevo), render návrhu umíst ní jednotlivých komponent uvnit šasi
robotu (vpravo).

Byl navržen nový robot pro práci p edevším ve vn jším prost edí a byl pojmenován MORPHEUS.
Konstrukce byla maximáln p izp sobena p edpokládanému využití jako nosi e objemných
senzorických systém . Cílem bylo vytvo it stroj s co nejv tším volným prostorem v prost ední ásti
stroje. Toho se poda ilo docílit použitím zcela nových p ímých motor TGHS-2400-1-48 vyvinutých a
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optimalizovaných pro robot MORPHEUS. Motory jsou umíst ny v discích kol robotu (viz obrázek) a
neobsahují žádné p evodovky. Parametry motoru TGHS-2400-1-48 byly otestovány jak samostatn , ve
spolupráci s ešiteli WP14, tak áste n na již vytvo eném demonstrátoru podvozku robotu
MORPHEUS.
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Obrázek 2: Motor TGHS-2400-1-48 vestav ný v disku kola robotu MORPHEUS (vlevo), jeho momentová charakteristika (vpravo).

Další místo bylo ušet eno díky použití nového integrovaného dvouosého m ni e TGZ-D-13/40-UNI.
Digitální dvouosý servozesilova TGZ-D-13/40-UNI, vzešel ze standardního servozesilova e TGZ-D13/26-UNI. U tohoto servozesilova e byla upravena výkonová ást tak, aby byl schopen špi kov dodat
proud 2 x 40 A. Zm ny se týkají zejména výkonových spínacích prvk a m ení proudu. Upravená verze
poskytuje vyšší krátkodobou p etížitelnost p i zachování kompaktních rozm r . Byl upraven
algoritmus regulátor pro ízení p ímých motor ve vazb . Vzhledem k tomu, že podvozek vyžaduje
synchronizaci jednotlivých kol, byl zvolen polohový regulátor s potla enou integra ní konstantou. Tento
m ni je podstatn menší než byly dva p edchozí jednoosé m ni e, má mnohem lepší parametry pro
ízení motor , ale také obsahuje natolik výkonnou ídicí jednotku, že m že obstarat veškeré ídicí
funkce robotu a tím se op t dosáhlo úspory místa pro další procesorový modul.

Strana 11 / 37

V tabulce jsou uvedeny základní parametry servozesilova e, níže je fotografie výrobku a render desky
plošných spoj .
NAPÁJENÍ
Ovládací nap tí

24 VDC ± 10%

Výkonové napájecí nap tí

6 až 48 VDC

Instalovaný p íkon pro provoz S1

2x 624 W

Jmenovitý výstupní proud

2x 13 A

Maximální výstupní proud (max. 5s)

2x 40 A

KOMUNIKACE
CAN
EtherCAT In/Out

100/1000 Mb

Ethernet UDP (servis)

100/1000 Mb

VSTUPY/VÝSTUPY
2 analogové vstupy, 8 digitálních vstup , 6 digitálních výstup
Parametry servozesilova e TGZ-D-13/40-UNI

Byl vytvo en demonstrátor podvozku robotu MORPHEUS (viz foto níže). Na tomto stroji prob hlo již
n kolik experiment p edevším za ú elem ov ení parametr motor a servozesilova a nastavení
jejich parametr .

Obrázek 3: Servozesilova TGZ-D-48-13/40 - hotový výrobek (vlevo), deska plošných spoj (vpravo).

Dále zapo aly práce na algoritmech pro p esnou vnit ní a vn jší sebelokalizaci. Oba systémy byly
navrženy a byly vybrány vhodné sníma e (p edevším RTK GNSS p ijíma a MEMS inerciální systém).
Byl rovn ž navržen princip inferen ního i fúzovacího algoritmu pro práci ve vn jším i vnit ním
prost edí. Oba tyto systémy budou dále vyvíjeny v pr b hu projektu.
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Obrázek 4: Demonstrátor podvozku robotu MORPHEUS.

2. Kontrola pln ní plánu pracovního balí ku
a. Díl í výsledky
Nebyly plánovány

b. Výsledky dle kategorie RIV
Nebyly plánovány

O ekávaný pr b h ešení projektu
Záv rem je možné konstatovat, že pln ní vyty ených aktivit je v souladu s plánem a podle našich
sou asných poznatk není ešení projektu v balí ku WP15 ohroženo.
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PRACOVNÍ BALÍ EK WP16 – HLASOVÉ SYSTÉMY PRO INTERAKCI
LOV KA SE STROJI
1. Popis inností
Tvorba akustického a jazykového modelu; p íprava modulu syntézy e i a modulu porozum ní pro
vybranou doménu mluvené angli tiny (zahájení: 01/2016; ukon ení 09/2017)
Na základ analýzy a p edchozích zkušeností s rozpoznáním mluvené angli tiny byla jako vhodná
doména pro návrh a ov ení funkcionality hlasového interaktivního systému zvolena problematika
umož ující hlasové vyhledávání nad rozsáhlým audiovizuálním archivem po ízeném v anglickém
jazyku. Jsme p esv d ení, že úlohy tohoto typu mají veliký komer ní potenciál. Vzhledem k tomu, že na
pracovišti Z U již byl (v rámci projektu MALACH) zpracováván rozsáhlý korpus audiovizuálních
nahrávek lidí, kte í p ežili holocaust, a to jak anglických, tak také n kolika slovanských jazyk , byla jako
vzorový prototyp hlasového interaktivního systému vybrána úloha interaktivního vyhledávání nad
t mito výpov mi.
V souladu s plánem aktivit na rok 2016 byla v nována pozornost p edevším vývoji, p ípadn zlepšení,
stávajících akustických a jazykových model . Data použitá pro p ípravu akustického a jazykového
modelu pocházejí p edevším z anglicky mluvené ásti zmín ného archivu. Zpracovávaná data obsahují
výpov di více než 900 e ník (anglicky mluvících sv dk holocaustu) s více než 250 hodinami
anotované e i.
Z pohledu akustického a jazykového modelování zde šlo p edevším o další zohledn ní fundamentálního
pokroku p i tvorb akustických model . Využití hlubokých neuronových sítí (DNN) místo ješt do
nedávna standardn používaných Gaussovských sm sí (GMM) vede obecn k podstatnému snížení
chybovosti automatického rozpoznávání e i. Konkrétn , na úloze rozpoznávání anglických výpov dí
sv dk holocaustu, bylo uplatn ním trénovacích technik s NN rekurentní sítí celkov dosaženo dalšího
snížení WER (zkr. Word Error Rate), oproti použití GMM pak o více než 30% relativn . Jako základ pro
tvorbu statistického jazykového modelu byly vybrány p episy anotovaných výpov dí (trénovací data).
Ke zvýšení robustnosti jazykového modelu bylo t eba ke stávajícím p epis m výpov dí p idat co nejvíce
podobných dat (text s podobnou tématikou). Tohoto zlepšení bylo dosaženo p idáním obecných
anglických N-gram a dále p idáním filmových titulk vále ných film (v pom ru 83% p vodní p episy,
14% obecné N-gramy, 3% titulky). Dodáním dalších relevantních dat se poda ilo snížit jak podíl mimo
slovníkových slov (OOV, zkr. Out-Of-Vocabulary) z 2,8% na 2,1%, tak se také poda ilo snížit WER o 5%
relativn .
V navazujícím období bude výzkum zam en na další zp es ování akustického modelu, dále pak na
dopl ování dalších relevantních textových dat k tvorb jazykových model a v neposlední ad také na
integraci získaných modul do hlasového interaktivního systému.
V oblasti po íta ové syntézy probíhaly výzkumné a vývojové práce na p íprav anglického modulu
syntézy e i pro vybranou doménu angli tiny. S ohledem na cílovou oblast použití bylo t eba ešit
p edevším výslovnost nestandardních slov mnohdy cizího p vodu nebo slov i zcela cizích („nap . Arbeit“
apod.) a integraci s aplikací vlastního archivu; práce probíhaly též na modifikaci generátoru prozódie a
hlasitosti. Pro ú ely lad ní a snazšího nastavení syntetizátoru byla pozornost v nována též otev enosti
užívaných algoritm pro skriptovací jazyky a víceplatformní použití.
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Výzkum metod porozum ní s ov ením na vybrané domén
09/2019)

eštiny (zahájení: 01/2016; ukon ení

V rámci vývoje interaktivních systém sloužících ke zlepšení komunikace lov ka a stroje byly
ov ovány možné p ístupy k odhadu strategií ízení hlasových dialogových systém . Sou asný stav
poznání up ednost uje p ístupy pravd podobnostní nad expertními. Jedním ze zkoumaných p ístup
tak byl pravd podobnostní p ístup zvaný posilované u ení (reinforcement learning). Jedná se o model
interakcí hlasového agenta (systému) s uživatelem hlasového dialogového systému. Interakce probíhají
v diskrétních asových okamžicích pomocí akcí. Úsp šnost je hodnocena pomocí hodnotící funkce
(reward function).
V rámci této aktivity byla provedena aplikace výše uvedené techniky strojového u ení na problematiku
ízení dialogového systému ve vybrané domén komunikace. Na základ p edchozích aktivit v rámci
Centra byla vybrána úloha informací o odjezdech a p íjezdech vlak . Pro tuto doménu byl již na
pracovišti, které eší balí ek WP16, vyvinut hlasový dialogový systém založený na expertním p ístupu.
V budoucnu bude tudíž možné porovnat a zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých p ístup k ízení
hlasového dialogového systému.
Pro ú ely modelování hlasových interakcí mezi hlasovým agentem a uživatelem byla definována
množina možných akcí, které systém m že provést. Sémantický význam promluvy uživatele (stav
prost edí) byl simulován modelem, nebo trénování z interakce s reálným uživatelem je asov náro né.
Model reakce uživatele na akce systému a generování odm n byl vytvo en expertn na základ
zkušeností a znalostí z d ív jšího vývoje a vyhodnocení dialogového systému ze stejné domény.
Stav prost edí byl reprezentován vektorem a sloužil jako vstup pro neuronovou sí , která slouží k
aproximaci hodnoty návratnosti (sou tu odm n) p i provedení jedné z akcí. Po každé akci bylo
provedeno p etrénování sít . Z historie posledních 100 n-tic (stav, akce, odm na, p íznak konce dialogu,
stav po provedení akce) byla pro p etrénování náhodn vybírána dávka 50 n-tic. Jedna epocha byla
jedním celým dialogem, trénování probíhalo 500 epoch. Natrénovaná sí byla testovana na 10 000
dialozõch za pouzitõ stejneho modelu uzivatele jako pri treninku a jako mõra pro vyhodnocenõ byl zvolen
pom r dokon ených dialog . Tento pom r inil 93 %. Dialog se považoval za nedokon ený, pokud
p esáhl po et 10 akcí systému nebo pokud se systém pokusil provést akci, aniž by pro ni m l k dispozici
dostatek informací.
Provedené experimenty ukázaly, že model posilovaného u ení je vhodný jak z teoretického hlediska, tak
i z praktického, kdy výpo etní složitost je zvládnutelná na sou asném hardware v reálném ase.
Další výzkum bude zam en na metody tvorby modelu uživatele a využití stejného p ístupu pro
inkrementální dialogový systém, který o provedení akce rozhoduje po menších jednotkách, než jsou celé
promluvy. Inkrementální dialogový systém m že dosáhnout rychlejší a p irozen jší odezvy na vstupy
uživatele.

2. Kontrola pln ní plánu pracovního balí ku
a. Díl í výsledky
Byl publikován lánek [1], který popisuje online systém full-textového vyhledávání v rozsáhlých více
jazy ných archivech sv dectví holocaustu. Byl prezentován na mezinárodní konferenci Interspeech
2016 v sekci Show&Tell. Archiv obsahuje video nahrávky rozhovor ve dvou jazycích (angli tina a
eština), které byly automaticky p epsány a indexovány za ú elem poskytnutí efektivního p ístupu k
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lexikálnímu obsahu. Systém používá nejmodern jší systém rozpoznávání e i a detekce tématu a
umož uje nalézt úseky nahrávek, které obsahují hledaná slova i krátké fráze.
V samotném lánku jsou popsána použitá data a zp sob jejich automatického zpracování. Dále jsou
p iblíženy použité akustické a jazykové modely, princip indexace a algoritmus vyhledávání.
Nejpodrobn ji je popsáno vytvo ené grafické uživatelské rozhraní umož ující snadné zadávání fulltextových dotaz a p ehlednou prezentaci nalezených výsledk . lánek byl ú astníky konference zvolen
jako nejlepší p ísp vek v sekci Show&Tell.

b. Výsledky dle kategorie RIV
O – jiné, konferen ní publikace.
[1] STANISLAV, P., ŠVEC, J., IRCING, P.: An Engine for Online Video Search in Large Archives of the
Holocaust Testimonies. –In: Interspeech‘2016, San Francisco, 2016.
Ocen ní: Best Show&Tell demonstration.

O ekávaný pr b h ešení projektu
V navazujícím období bude výzkum v oblasti Aktivity 1 zam en na další zp es ování akustického
modelu, dále pak na dopl ování dalších relevantních textových dat k tvorb jazykových model a v
neposlední ad také na integraci získaných modul do hlasového interaktivního systému. V oblasti
Aktivity 2 bude další výzkum zam en na metody tvorby modelu uživatele a využití stejného p ístupu
pro inkrementální dialogový systém, který o provedení akce rozhoduje po menších jednotkách, než jsou
celé promluvy. Inkrementální dialogový systém m že dosáhnout rychlejší a p irozen jší odezvy na
vstupy uživatele. Budou též zahájeny práce na Aktivit 3, tj. na „Tvorb akustického a jazykového
modelu, p íprav modulu syntézy e i a modulu porozum ní pro vybranou doménu mluveného
slovanského jazyka“.
Další etapa ešení projektu TE01020197 bude v rámci balí ku WP16 využívat úsp šný model
spolupráce i pro dosažení návazných cíl projektu. Složení ešitelského týmu se nebude zásadn m nit.
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PRACOVNÍ BALÍ EK WP17 – NÁSTROJE INTERAKCE LOV K-ROBOT
1. Popis inností
V roce 2016 byla ešena zejména aktivita „Vývoj systému identifikace chyb a p edcházení kolizím“,
jejíž náplní je vývoj softwarové knihovny pro detekci chyb v robotických systémech. V uplynulém roce
byly identifikovány t i aplika ní oblasti, pro které byla zahájena realizace ešení a sb r dat z jejich
innosti:
 autonomní navigace bezposádkového vozidla Taros v prost edí bez dostupné lokaliza ní
infrastruktury
 automatické uchopování montážních díl robotickým manipulátorem z p epravního obalu a
jejich p enášení a ukládání do zásobníku montážní robotické bu ky.
 automatický vícekamerový dohledový systém pro detekci a sledování význa ných událostí ve
m st
Na základ nasbíraných dat bude v roce 2017 budována znalost o innosti systému a typech, p í inách
a d sledcích poruch. To se stane základnÍm stavebním kamenem pro adaptivní algoritmus detekující
chyby systému.
V dalším textu je vývoj jednotlivých aplikací popsán detailn ji.

Navigace autonomního vozidla Taros
Cílem první aplikace, která je vyvíjena pro firmu VOP CZ, s.p. je demonstrovat možnosti autonomní
lokalizace bezposádkového vozidla Taros v prost edí bez dostupné lokaliza ní infrastruktury (nap .
systém GPS), nebo s omezenou dostupností externí lokalizace. Výstupem demonstrace je ukázka
lokalizace (tj. zobrazení aktuální polohy) vozidla - robotu p i pr jezdu p edem zmapovaným prostorem.
Informace o aktuální poloze vozidla je d ležitá nejen pro operátora sledujícího pr b h operace, ale
p edevším pro následné autonomní funkce vozidla (nap . jízda na zadané cílové místo).
Navržená lokaliza ní metoda využívá metodu hledání optimální korespondence mezi aktuálním 3D
snímkem prost edí a p edem vytvo enou 3D mapou. Pro prost edí, ve kterém se má vozidlo autonomn
pohybovat, je t eba nejprve vytvo it mapu, která obsahuje lokaliza ní data ve form 3D modelu
prost edí. Mapa je vytvo ena p i manuálním pr jezdu zadaného prostoru operátorem v u ícím režimu
a následným zpracováním nasbíraných dat ze senzor s využitím metod, které zajistí globální
optimalizaci mapy a vytvo ení topologicky konzistentní 3D mapy z nam ených dat. Následn je tato
mapa využívána pro vlastní ur ování polohy vozidla p i pohybu v opera ním prostoru na základ dat z
3D laserového dálkom ru Velodyne instalovaného na vozidle.
Provedené experimenty ov ily funk nost systému, jak ve fázi tvorby mapy tak ve fázi lokalizace, bez
nutnosti modifikace prost edí v etn nezávislosti na systému satelitní navigace. V dalších fázích budou
do systému integrovány metody vyhýbání se p ekážkám a plánování misí, které byly vyvinuty v
minulých letech v rámci ešení projektu. Dojde rovn ž k návrhu a realizaci detekce chyb, což umožní
zvýšit autonomii systému a vytvo it asisten ní systém pro budování map s indikací dostate né
informa ní hustoty a nápov dami pro obsluhu, kdy je vhodné zp esnit polohu uzav ením smy ky, t. j.
návratem na již zmapované místo, i kde je vhodné zpomalit, pro zvýšení hustoty senzorických dat.
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Vozidlo Taros firmy VOP CZ, s.p. p i experimentálním snímání
dat

3D mapa sesazená s orto-foto mapou

Vytvo ená 3D mapa metodou sou asné lokalizace a mapování
a následnou optimalizací s detekcí uzav ených smy ek

Trajektorie lokalizovaného vozidla (modrá). Porovnánõ s GPS
polohou (oranžová).

Automatické uchopování montážních díl
Druhou aplika ní oblastí je robotické pracovišt ešící úlohu automatického uchopování montážních
díl robotickým manipulátorem z p epravního obalu a jejich p enášení a ukládání do zásobníku
montážní robotické bu ky, které je realizováno pro Škoda Auto a.s. V rámci pilotního projektu je ešena
hardwarová i softwarová ást pro uchopování držáku vzp ry tlumi e, což je profilované kovové
mezikruží o váze 530 gram . Jako manipulátor je použit robot Kuka KR 5arc vybavený chapadlem
speciáln navrženým pro tuto aplikaci. Uchopovací mechanizmus zobrazený na obrázku níže sestává z
rámu, na který je uchycena kamera (na obrázku šediv ) a ty i p ísavky Festo, které poskytují zp tnou
vazbu, zda je p edm t správn uchopen. P ísavky jsou pružn uloženy, a tak umož ují vyrovnávat
drobné nesouososti uchopovacího mechanizmu a uchopovaného p edm tu a zajistí tak robustní
uchopení p edm tu.
Softwarová ást je založena na zpracování obrazu z kamery, která je umíst na ve st edu uchopovacího
mechanizmu. Zjišt ní polohy sou ástek v p epravním obalu a výb r sou ástky pro uchopení je
provád na v n kolika fázích: detekce objektu kombinací metod Maximally stable extremal regions
(MSER) a Support Vector Machine, zjišt ní polohy a p ekryv sou ástek s využitím hlubokého u ení a
Houghovou transformací pro zp esn ní pozice a orientace sou ástky v i chapadlu.
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Konfigurace pracovní bu ky

Chapadlo manipulátoru

V uplynulém roce byla realizována základní ídicí smy ka rozpoznání p edm tu-detekce jeho polohyp emíst ní manipulátoru-chystení p edm tu a jeho p enesení do cílové pozice. V dalším roce bude celý
postup dokon en tak, aby bylo možné vybrat všechny sou ástky z p epravního obalu a budou
realizovány mechanizmy detekující chybu ur ení pozice sou ástky a jejího uchopení. Tím dojde k
zrobustn ní celého procesu.

Spolupráce robot p i hlídání perimetru
Firma CertiCon a.s. v rámci projektu vyvíjí automatický systém pro hlídání perimetru. V první fázi projektu
je problém demonstrován na p íkladu vícekamerového dohledového sytému v m stské infrastruktu e. Jeden
ze scéná je pokrytí prostoru kamerami tak, aby byl s co nejv tší pravd podobností zachycen prchající
zlo inec. Je nutné nastavit oto né kamery tak, aby zachytily jednoho nebo více zlo inc ve m stské
infrastruktu e. Pro zjednodušení se p edpokládá, že kamery nelze spojit polohovat. Místo toho má
každá kamera n kolik diskrétních oblastí, mezi kterými m že p epínat. Každá z t chto oblastí zachycuje
ást ulice ve m st . Kamery mohou být zobecn ny na cokoliv, co dokáže p epínat mezi pohledy a každý
p echod má n jakou cenu, m že se tedy jednat i nap íklad o autonomní letové prost edky (drony), kde
as p epnutí konfigurace bude as doletu k dané oblasti. V aplikaci se p edpokládají agenti (chodci,
vozidla, cyklisti) pohybující se po m st podle nau eného p echodového modelu. Tito agenti mohou
spáchat zlo in, potom jsou v aplikaci zobrazeni erven (viz obrázek). Systém má rozhodnout, kam v
dané chvíli nato it kamery tak, aby se maximalizovala šance, že zlo inec neunikne. V p ípad více
zlo inc umí prioritizovat, ale snaží se zachytit co nejvíce. eší se tedy optimaliza ní problém.
Navržené ešení sestává ze dvou fází. První fáze se snaží vypo ádat s neur itostí ur ení pozice zlo ince
poté, co opustí pohled kamery generováním domn lé stav , ve kterých se mohou agenti nacházet. Ve
druhé fázi se pak pracuje s vygenerovanými stavy, na jejichž základ se rozhoduje, kam nato it kamery.
Výsledné ešení pak vede na ešení problému párování v bipartitním grafu a tzv. constraint satisfaction
optimization problem.
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V dalším pr b hu dojde k dokon ení implementace monitorovacího systému a jeho evaluace v
simulovaném prost edí.

Grafické rozhraní aplikace monitorovacího systému.

2. Kontrola pln ní plánu pracovního balí ku
a. Díl í výsledky
Pro rok 2016 nebyly pro pracovní balí ek plánovány žádné díl í výsledky.
b. Výsledky dle kategorie RIV
Nebyly plánovány

O ekávaný pr b h ešení projektu
ešení pracovního balí ku 17 probíhá standardním zp sobem. V pr b hu roku 2017 budou ešeny díl í
cíle dle návrhu projektu a nejsou o ekávány žádné zásadní zm ny ve strategii ešení tohoto balí ku.
Spolupráce výzkumné skupiny na VUT v Praze a partner ve spolupracující firm Certicon s.r.o.
probíhá bez problém .
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PRACOVNÍ BALÍ EK WP18 – METODY STROJOVÉHO VNÍMÁNÍ PRO
PR MYSLOVÉ A JINÉ APLIKACE
1. Popis inností
V roce 2016 jsme v rámci pracovního balí ku 18 ešili úkoly v souladu s plánem pro toto období.
Plánovány byly v rámci výzkumných a vývojových témat tyto aktivity:





Zdokonalování algoritm detekce defekt p i použití reflektometrie a zrychlení procesu
snímání
Výzkum a vývoj algoritm rozpoznávání vhodných pro SLAM
Výb r a vývoj algoritm m ení plastových díl
Výzkum a vývoj systému pro ízení dvojrukého manipulátoru s kognitivní zp tnou vazbou

Na ešení úkol tohoto pracovního balí ku se podílel p edevším výzkumný tým VUT a výzkumný a
vývojový tým firmy Neovision s.r.o. Tým VUT se v nuje p edevším vývoji obecných metod zpracování
obrazu a rozpoznávání, zatímco tým Neovision s.r.o. se soust e uje na úlohu reflektometrie a vývoj
aplikací. Firma Neovision s.r.o., která byla hlavním pr myslovým partnerem v rámci tohoto pracovního
balí ku a lenem konsorcia projektu, se bohužel ocitla koncem roku 2016 v insolvenci a p estala být
schopna nadále ešit úkoly projektu. S touto skute ností souvisí i dále popsané nedostatky v pln ní
n kterých úkol .

Zdokonalování algoritm detekce defekt p i použití reflektometrie a zrychlení procesu snímání
V rámci této aktivity byl v roce 2016 plánován rozvoj algoritm snímání a detekce defekt ve snímcích
po ízených m ícím za ízením na principu reflektometrie (Obr. 1). Hlavními komponentami za ízení je
kamera a projektor (LCD panel), které jsou umíst ny ve vhodné vzájemné poloze. Povrch je kontrolován
na základ sledování odrazu známého obrazce, který je promítán na kontrolovaný povrch. Problém
malého zorného pole pro m ení je ešen umíst ním za ízení na manipulátor. Provedené úpravy a
vylepšení vedly ke zrychlení celého snímacího procesu. S využitím FPGA pro generování vzor a
rychlejšího monitoru se poda ilo zvýšit po et promítaných vzor z 12 za sekundu na 30 za sekundu.
Pro úsp šné nasazení m ícího za ízení v provozu je d ležitá jeho rychlost a ta je v p ípad
reflektometrie dána p edevším rychlostí snímání. Princip reflektometrie vyžaduje snímání obrázk
povrchu objektu, který je osv tlen r znými známými obrazci. To vyžaduje synchronizaci zobrazení na
monitoru s procesem snímání. Vylepšení synchronizace projektor a kamery bylo jedním z ešených
úkol . Tento problém se poda ilo vy ešit nasazením již zmín ného FPGA pro generování vzor na
monitoru. FPGA v procesu snímání umožnilo zlepšení synchronizace a p ipravilo základ pro následnou
implementaci algoritm s vyhodnocováním za pohybu.
V roce 2016 se poda ilo navázat užší spolupráci s cílovým zákazníkem, který poskytl v druhé polovin
roku v tší množství vzork pro testování. Úsp šné bylo také jednání s tímto zákazníkem o instalaci
upraveného prototypového za ízení v provozu v roce 2017. Podle plánu probíhající práce v rámci této
aktivity byly narušeny ukon ením prací na stran pr myslového partnera Neovision s.r.o., který v
listopadu vyhlásil insolvenci. To zp sobilo, že se nepoda ilo dokon it úpravy detek ních algoritm ani
testy se všemi dodanými vzorky. Do listopadu nebyla také ze strany zákazníka poskytnuta zbývající ást
vzork pot ebná pro zpracování p ípravy postupu nasazení vyvíjeného za ízení v provozu.
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(a)

(b)

Obr. 1 M icí za ízení pro kontrolu povrchu: a) princip za ízení, b) realizované za ízení.

V souladu s nedokon enou prací v rámci této aktivity byla vrácena p íslušná ást dotace.

Výzkum a vývoj algoritm rozpoznávání vhodných pro SLAM (sou asné mapování a lokalizace)
V rámci této aktivity jsme se zam ili na využití hlubokých konvolu ních neuronových sítí pro
sémantickou segmentaci obrazu. Sémantická segmentace obrazu bude v projektu sloužit p i navigaci
mobilních robot a mapování. P edpokládáme, že stejné algoritmy využijeme i p i dvojruké manipulaci
s objekty k detekci relevantních objekt . Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dynamicky se vyvíjející
obor, v novali jsme velkou ást asu porovnání jednotlivých dostupných sítí a jejich vhodnosti pro naše
ú ely.

Obr. 2 Ukázka sémantické segmentace obrazu pomocí hluboké konvolu ní sít SegNet [Kendall2015].

Pro realizaci jsme vybrali 2 sít – TransferNet [Seunghoon2016], který obsahuje modul pozornosti a
SegNet [Kendall2015] využívající standardní hlubokou konvolu ní sí VGG16, kterou rozši uje pro ú ely
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sémantické segmentace. Sít byly zprovozn ny a testovány na obrázcích scén po ízených z mobilního
robotu TRADr. Pro navigaci v prost edí využíváme p i experimentech již natrénovaných 10 t íd
(vozovka, chodec, vegetace, budova, silni ní zna ky, kolo, obloha, chodnik, plot, vozidlo). P íklad
segmentace je na obrázku (Obr. 2). Pro ú ely detekce objekt bude sí p etrénována na objektech
relevantních pro naše ú ely.

Výb r a vývoj algoritm m ení plastových díl
V tomto roce jsme v souladu s plánem zahájili práce na realizaci za ízení pro m ení plastových díl .
Naší snahou je realizovat m ící za ízení, které by bylo možné využít pro kontrolu díl v pr b hu
výrobního procesu. Plastové díly se z pohledu m ení a kontroly vyzna ují velkou variabilitou, relativn
vysokou požadovanou p esností m ení a povrchy, které optické metody m ení znesnad ují. Na
základ našich zkušeností a požadavk potenciálních zákazník na 3D m ení jsme se rozhodli v tomto
roce realizovat m ící za ízení na principu laserového hloubkom ru (LPRF – Laser Plane Range Finder).
Pro realizaci produk ního m ícího za ízení je nutné p izp sobení geometrie laserového hloubkom ru
konkrétním požadavk m na m ící rozsah, geometrii objektu a p esnost m ení. Existuje ada
laserových hloubkom r , které jsou však omezeny na konkrétní realizaci. Proto jsme se rozhodli
realizovat programovou knihovnu, která by umožnila konstrukci laserového hloubkom ru dle
požadavk konkrétní úlohy. Sou ástí knihovny je kalibrace jednotlivých komponent (kamera,
mechanizmus pohybu, laser), detekce laserové stopy obraze, 3D rekonstrukce a algoritmy pro ov ení
správnosti m ení.
V roce 2016 jsme realizovali laboratorní verzi laserového hloubkom ru sestaveného z kamery,
laserového projektoru a oto ného stolku. Toto za ízení umož uje m it objekty do pr m ru 30 cm a
výšky 15 cm. P ipravili jsme také jednotlivé komponenty knihovny, které umož ují kalibraci celého
za ízení a realizovali první m ení testovacích objekt (Obr. 3). Vyhodnocení výsledk ukazuje, že
p esnost jednotlivých m ení je v daném rozsahu lepší než 0,3 mm, což odpovídá o ekávání.

(a)
Obr. 3

(b)

3D m ení laserovým hloubkom rem: a) objekt v pr b hu m ení (laserová stopa tvo í ervený proužek šikmo v obraze,
b) zm ené body testovacího objektu ve 3D.

V následujícím roce se zam íme na rozší ení knihovny (kalibrace posuvného pohybu) a zdokonalování
jednotlivých komponent (nový kalibra ní obrazec, detektor laserové stopy).
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Výzkum a vývoj systému pro ízení dvojrukého manipulátoru s kognitivní zp tnou vazbou
V oblasti dvojruké manipulace jsme pracovali na zvýšení p esnosti skládání látky. Zam ili jsme se na
návrh trajektorie skládání, která by zabránila posunu látky na podložce b hem procesu skládání. Pro
návrh trajektorie jsme využili fyzikální model a ešili problém okrajových hodnot. Výsledkem ešeného
problému byla trajektorie (Obr. 4a), která minimalizovala horizontální sílu, ímž se zabránilo
nežádoucímu posunu látky. Trajektorii jsme experimentáln ov ili na dvojrukém robotu CloPeMa (Obr.
4b) p i skládaní látek i p i skládaní tužších materiál (gumy). Navrženou metodu jsme publikovali na
konferenci IROS 2016 [PetrikIROS2016].

(a)
Obr. 4

(b)

Realizace skládání látky: a) trajektorie navržená na základ fyzikálního modelu (kruhová trajektorie zelen , navržená
trajektorie mod e), b) skute ná realizace dvourukým manipulátorem.

Zp sob návrhu trajektorie jsme dále podrobili testování p i skládání deseti pásk z materiál s r znou
tuhostí. Postup skládání jsme ov ovali snímáním kalibrovanou kamerou, aby bylo možné porovnání
s navrženou trajektorií a p edpokládaným chováním materiálu. Na základ experiment jsme navrhli
metodu na výb r trajektorie pro daný rozsah tuhostí látky a experimentáln jsme ukázali, že sta í jenom
ty i r zné trajektorie pro skládání všech látek vyrobených z obvyklých materiál . P ísp vek byl
publikovaný na konferenci MESAS 2016 [PetrikMESAS2016]. Výsledky byly také publikovány v IEEE
Transactions on Robotics jako sou ást lánku [Doumanoglou2016], který shrnuje celý proces skládání
oble ení.

2. Kontrola pln ní plánu pracovního balí ku
a. Díl í výsledky
V roce 2016 nebyly plánovány žádné výsledky v rámci tohoto pracovního balí ku.
b. Výsledky dle kategorie RIV
N které z vyvíjených algoritm a metod byly prezentovány formou lánku v asopise a 2 p ísp vk na
v deckých konferencích [Doumanoglou2016, PetrikIROS2016, PetrikMESAS2016]. Tyto p ísp vky
budou za azeny do databáze RIV.
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O ekávaný pr b h ešení projektu
Na základ popsaného postupu ešení a s ohledem na plánované aktivity v roce 2016 m žeme
konstatovat, že ešení projektu probíhalo v souladu s plánem s výjimkou aktivity „Zdokonalování
algoritm detekce defekt p i použití reflektometrie a zrychlení procesu snímání“. ešení úkol v rámci
této aktivity bylo ovlivn no ukon ení práce ze strany spole nosti Neovision s.r.o., která byla klí ovým
pr myslovým partnerem a v novala se práv p edevším realizaci m ícího za ízení na principu
reflektometrie. Spole nost Neovision s.r.o. se v listopadu roku 2016 ocitla v insolvenci a byla proto
nucena ukon it svoje aktivity v rámci projektu. Do listopadu však i ešení související aktivity probíhalo
v souladu s plánem.
Nyní probíhají jednání se spole ností CAMEA spol. s r.o. o p evzetí úkol spole nosti Neovision s.r.o.
v rámci tohoto pracovního balí ku. Spole nost CAMEA spol. s r.o. je již lenem konsorcia a svojí inností
je blízká aktivitám tohoto pracovního balí ku. Lze však o ekávat díl í zm ny v plánovaných aktivitách a
výsledcích pracovního balí ku. P edpokládáme, že i v roce 2017 budeme pokra ovat ve výzkumu a
vývoji v rámci plánovaných aktivit s ohledem na p ípadné zm ny vyvolané zm nou klí ového
pr myslového partnera. Nadále budou vyvíjeny algoritmy pro navigaci mobilních robot i metody
dvojruké manipulace. Více pozornosti bude v nováno metodám m ení lisovaných plastových díl a
detekci vad na nich.
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PRACOVNÍ BALÍ EK WP19 – KAMEROVÁ ZA ÍZENÍ A METODY
ANALÝZY OBRAZU PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY A V PR MYSLU
1. Popis inností
V pracovním balí ku WP19 jsme v roce 2016 pokra ovali ve výzkumu a vývoji dopravních i
pr myslových systém , p íslušného hardware a software a prost edk pro soub žnou lokalizaci a
mapování v interiéru budov.
Jak bylo specifikováno na konci p edchozího období, jedním z ešených úkol je využití nové generace
pr myslových pop . tzv. inteligentních kamer a jejich zavedení do ešení dopravních a pr myslových
úloh, v nichž bude kauzáln zvýšena bezpe nost, p esnost a robustnost vyhodnocení po ízených dat.
Postup v ešení náro ných úloh po íta ového vid ní v doprav a pr myslu je pr b žn podep en také
vývojem specializovaného hardware (vysokorychlostní kamera, zvládnutí p enos na 10 Gbit) a vlastní
knihovny zam ené na úzce definovanou specifickou skupinu úloh (implementace redefinovaných
metod zpracování obrazu pro konkrétní aplikaci na jednoú elovém pop . jen specializovaném hardwaru
a využití ady optimaliza ních strategií pro zajišt ní zpracování vysokého objemu dat v reálném ase).
innosti pracovního balí ku WP19 byly v roce 2016 definovány celkem ty i, a to následovn :

01-2016 – 06-2018: Výzkum, analýza a implementace algoritm pro dopravní systémy
Tato innost se zam uje obecn na analýzu algoritm , metod a technik použitelných pro monitorovací,
p estupkové a asisten ní systémy po íta ového vid ní v doprav stejn jako analýza možností
implementace na dostupný hardware. Konkrétn lze zmínit velmi zajímavou úlohu vysokorychlostního
vážení vozidel za jízdy WIM, jejíž koncept je již n kolik let rozvíjen a máme adu reálných implementací
v doprav (a také sv tov první certifikaci WIM). Prostor pro další zkoumání je ve zvyšování p esnosti
a robustnosti kombinace senzor vah pevn zabudovaných ve vozovce a kamerového systém pro tení
SPZ tak, aby mohlo být vysokorychlostní vážení vozidel za jízdy pln automatizováno a nasazeno na
tém libovolném úseku silni ní sít .
Nezanedbatelné pokroky byly u in ny také p i vývoji a implementaci systému pro identifikaci UIC kód
železni ních vagón vlakových souprav. V této úloze se setkávají vysoké nároky na procesní
automatizaci (speciální liniové osv tlení blízké UV a jeho synchronizované ízení s ádkovou kamerou)
a p enos a zpracování vysokého objemu dat (11 GB/s) pro rozpoznávání oblastí s textem a tení
požadovaných identifika ních kód jednotlivých vagón .

Ukázka principu liniového snímání vlakové soupravy a rozpoznávání a tení identifika ních kód .
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01-2016 – 06-2018: Výzkum, analýza a implementace algoritm pro inspek ní systémy
innosti zam ené na inspek ní systémy se v tomto období týkaly p edevším rozvoje strojové vizuální
kontroly kontinuálních pás a výzkumu možností hyperspektrální kamery pro ist pr myslové i
medicínské aplikace v pr myslu. První zmín ná aktivita se týká systému UniscanDetector
pr myslového partnera (Camea), který na základ analýz, experiment a návrhu metod (VUT) zvyšuje
p esnost a rychlost systému – momentáln ádková kamera 11 kpxl@200kHz s datovým tokem 11 GB/s,
což p edstavuje extrémní nároky na návrh a optimalizaci algoritm zpracování obrazu pro detekci cizích
p edm t v jinak homogenním prost edí nextkaných textilií, papíru apod. (reference Pegas Nonwovens,
Fatra, Balsac, Silon a další).
Druhá ást inností pracovního balí ku se zam uje na realtivn novou aplika ní oblast použití
hyperspektrálních kamer pro pr myslovou inspekci. Zkoumali jsme zejména sníma e na bázi CMOS
resp. germania, které se v zásad liší spektrální citlivostí (600-1000 nm resp. 350-1750 nm). Úkolem
bylo a stále je analyzovat vhodná spektrální pásma pro filtry zá ení aplikované na sníma tak, aby bylo
dosaženo maximální ú innosti snímání nap . p i použití 100 pásem (konstrukce polovodi ového
sníma e s filtry ve vhodn navržené prstorové konfiguraci). Pro zpracování dat sníma e byla navržena
nová generace HW ur ená pro akvizici snímk na bázi FPGA s Dual Core ARM procesorem, napájením
PoE, rozhranním Ethernet 1G/10G a kompaktními rozm ry 80 x 80 mm. V sou asné dob se pracuje na
firmware pro efektivní zpracování dat, online kompresi dat a také snížení spot eby.

Ukázka nové platformy ur ené pro akvizici obrazových dat z hyperspektrálních sníma .

1-2016 – 12-2017: Výzkum a implementace metod pro soub žnou lokalizaci a mapování
V rámci této innosti byly dále zkoumány stávající a zejména vyvíjeny nové algoritmy pro SLAM
využívající heterogenní data r zných druh sníma (konkrétn data plošných sníma ve viditelném
spektru, NIR a LWIR a data z proximitních skener na bázi TOF a triangulace). Fúze a zejména následné
zpracování takovýchto dat je dosud velmi náro né jak matematicky, tak implementa n , což bylo ešeno
modelováním mapovaného prostoru pomocí sady geometrických primitiv. Konkrétn byly provedeny
experimenty zabývající se testováním stability monokulárního Structure-from-Motion algoritmu,
extrakcí rovin z mapy disparity p i rekonstrukci prostoru pomocí metody pasivní triangulace a vlivem
parametrizace mapovaného prostoru na pr b h estima ní chyby.

01-2016 – 12-2019: Konzulta ní, informa ní a publika ní innost
Z hlediska pot eb projektu sledujeme pr b žn d ležité, zejména mezinárodní akce (seminá e, veletrhy
a odborné a v decké konference) pro zvyšování odbornosti ešitelského týmu. V uplynulém roce jsme

Strana 27 / 37

se mj. zú astnili st žejní akce Vision ve Stuttgartu, jejímž cílem je setkávání špi kových odborník
z akademie i firem jako AIT Vienna, Fraunhofer, MvTec, Cognex, Xilinx, Lumimax, Ximea, PointGrey a
dalších, tedy z oblasti Machine Vision. Souhrnn jde o systémové integrátory, výrobce kamer, optiky,
speciálních za ízení, tv rc SW v etn nástroj pro strojové u ení a um lou inteligenci, která je pro
moderní systémy v doprav i pr myslu stále více pot ebná. Pro WP19 byla p ínosná zejména ú ast na
Industrial Vision Days a School of Vision, kde se poda ilo navázat kontakty a ov it n které koncepty
metod použitých pro cíle pracovního balí ku.

Ukázka rekonstrukce obecn orientovaných rovin v prostoru pomocí segmentace mapy disparity.

2. Kontrola pln ní plánu pracovního balí ku
a. Díl í výsledky
Nebyly plánovány
b. Výsledky dle kategorie RIV
Nebyly plánovány

O ekávaný pr b h ešení projektu
V následujícím období neo ekáváme v rámci pracovního balí ku WP19 žádné zásadní zm ny
v technické, organiza ní ani personální rovin . Zapo até innosti na úlohách pr myslové inspekce,
dopravního monitoringu, rekonstrukce indoor situace z dat heterogenním sníma
i vývoj
hyperspektrální vizuální kontroly plynule pokra ují a jejich dosavadní pr b h je slibný.
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PRACOVNÍ BALÍ EK WP20 – FRAMEWORK PRO IMPLEMENTACI
TECHNOLOGIÍ AutoID DO PROCES VE ZDRAVOTNICTVÍ
1. Popis inností
(A1) Analýza a návrh ešení systému pro identifikaci tagu v definovaném prostoru
zdravotnického za ízení s využitím technologie RFID. (zahájení 1/2016, ukon ení 9/2016)
(A2) Analýza a návrh systému pro lokalizaci polohy tagu ve zdravotnickém za ízení s využitím
technologie RTLS (zahájení 6/2016, ukon ení 3/2017)
(A3) Implementace funk ního vzorku systému pro identifikaci tagu v definovaném prostoru
zdravotnického za ízení s využitím technologie RFID. (zahájení 6/2016, ukon ení 6/2017)
(A4) Analýza metod dosledovatelnosti zdravotnických (operací) výkon s využitím technologie
NFC (zahájení 10/2016, ukon ení 12/2017)
(A5) Implementace systému pro lokalizaci polohy tagu ve zdravotnickém za ízení s využitím
technologie RTLS (zahájení 12/2016, ukon ení 12/2017)
Výzkumný tým VŠB-TUO a GABEN ešil následující konkrétní úkoly:
(A1)










Byla provedena analýza dostupných bezdrátových technologií používaných pro zjišt ní
p ítomnosti tagu v definovaném prostoru.
Jako testovací prostor byla po dohod s FNO vybrána d tská traumatologie FNO.
Ohrani eným prostorem se v tomto projektu rozumí soubor místností ohrani ený n kolika
východy – dve mi.
Byla provedena analýza sou asného stavu v dy a techniky v oblasti UHF RFID TAG
použitelných pro aplikace na horní kon etinu lov ka. Výsledky ukázaly, že stále na trhu
neexistuje vhodné ešení. Mezi hlavní požadavky na aplikaci TAGu uvažovaného pro
koridorovou/zónovou lokalizaci osob pat í: mechanická odolnost TAGu (možnost
vícenásobného užití/znovuužití tagu), chemická odolnost a krytí aspo IP67 (24/7 užití TAGu
v etn aktivit osobní hygieny pacienta, možnost dezinfekce p ed užitím u dalšího pacienta), tecí
vzdálenost p i aplikaci na záp stí lov ka minimáln 150cm, možnost vým ny upev ovacího
pásku.
Provedeny byly práce s využitím EM SW simulátor pro návrh pasivních a semiaktivních
obvodových struktur UHF RFID TAGu. Následovala p íprava laboratorních vzork a základní
testování. Výsledkem je vzorek UHF RFID semiaktivního tagu (využití baterie CR2032). Výsledky
laboratorního testování s využitím experimentálního zapouzd ení ukázaly vhodnost
navrženého konceptu.
Pro možnost testovat vzorky v reálném prost edí byla realizována p íprava vzork vyrobených
3D tiskem. Tento postup umožnil testovat ergonomii navrženého zapouzd ení i testování tecí
vzdálenost a spolehlivosti detekce navrženého ešení UHF RFID semiaktivního tagu.
Testování vzork v reálných podmínkách ukázalo nutnost zvýšit tecí vzdálenost na
požadovaných minimáln 150 cm. Zásadní vliv lidského t la na útlum UHF RFID signálu, spojený
s požadavky na minimalizaci rozm r TAGU (užití na záp stí d tských pacient ) i požadovaná
tecí vzdálenost, p ináší protich dné požadavky na možnosti klasického inženýrského ešení
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konstrukce, které bude nutné ešit vhodným kompromisem. V roce 2017 budou proto
pokra ovat práce na optimalizaci elektroniky a konstrukce semiaktivního UHF RFID TAGu,
v etn jeho zapouzd ení. Cílem bude realizovat komer n /ekonomicky úsp šné ešení (nap .
náhrada 3D tisku pouzdra pomocí konven ní technologie vst ikování ABS). Byly zapo aty práce
na vytvo ení univerzální nástavby RTLS systému, která umožnuje statistické zpracování
m ených výsledk .
(A2)
 Byla provedena analýza existujících bezdrátových lokaliza ních technologií využitelných pro
RTLS lokalizaci. Analýza hodnotí zejména p esnost, aplika ní oblast, škálovatelnost, složitost
systému, po izovací náklady a provoz.
 Analýza obsahu je zam ena zejména na technologie Bluetooth, RFID (NFC), Wi-Fi, IR, UWB, a
ZIGBEE.
 Podstatnou ástí analýzy jsou jednotlivé techniky a metody lokalizace, zejména triangulace,
mapování, vzdálenost (proximity), dále metody založené na asu p íchodu (TOA), fázi signálu
(AOA) a síle signálu (RSS).
 V rámci analýzy byly otestovány 2 komer ní RTLS systémy. Jeden osv d ený a celosv tové
používaný ve zdravotnictví (EKAHAU Wi-Fi) a druhý založený na jiné technologii, který
poskytuje p esn jší údaje o lokalizaci (SEWIO UWB).
 RTLS SEWIO byl otestován a pokusná m ení ukázala, že lokalizace pomocí technologie UWB je
schopna poskytovat uspokojivá data v p esnosti desítek centimetr za p edpokladu
dostate ného po tu vysíla v každé hlídané místnosti. Po izovací cena je však pom rn vysoká
a pro daný úkol posta í i mén p esná lokalizace.
 RTLS EKAHAU byl otestován ale byl shledán pro daný ú el nevhodným. Nejv tší problémy byly
zp sobeny malou výdrží baterií, nespolehlivostí tag a nevhodného ovládacího rozhraní, které
neúm rn zat žovalo zdravotnický personál.
 Proto jsme p istoupili v souladu s cíli projektu k vývoji vlastního ešení.
 Byly zjišt ny cenné poznatky o chodu urgentního p íjmu Fakultní nemocnice Ostrava, které
budou využity v dalším vývoji vlastního RTLS systému.
(A3)







(A4)


Dve e byly osazeny bezdrátovou kontrolní branou a pacienti jsou zna eni tagy, testovala se jak
pasivní tak aktivní provedení tag .
Provoz ukázal na jednozna nou nutnost použití aktivních tag . V tuto chvíli probíhá
optimalizace provedení tagu z hlediska výdrže baterie a rozm r .
P i detekci nežádoucího opušt ní hlídaného prostoru je obsluha o této události informována
r znými zp soby, optimáln se jeví SMS zpráva.
Za ízení bylo nasazeno na odd lení d tské traumatologie Fakultní nemocnice Ostrava a tam je
testováno.
Za dobu testování byly zaznamenány desítky p ípad svévolného pokusu o opušt ní prostoru, a
proto ho personál pokládá za velmi p ínosný.
Po átkem roku 2017 bude tentýž provoz otestován technologií Bluetooth LE a komer n
dostupnými identifika ními tagy.
Funk ní vzorek „Systém pro identifikaci tagu v definovaném prostoru zdravotnického za ízení s
využitím technologie RFID“ je p ed dokon ením a bude dále testován.
V rámci analýzy metod dosledovatelnosti léka ských operací byla zpracována studie zabývající
se tímto tématem. Byla zpracována studie zabývající se možností elektronizace záznamu o
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(A5)


intenzivní pé i, byl vysledován proces ošet ení pacienta a p ehled používané zdravotnické
dokumentace.
Byla zapo ata práce na analýze celkového chodu urgentního p íjmu FNO.
V rámci analýzy byly vytvo eny UML diagramy a byly rozpracovány jednotlivé oblasti, které jsou
vhodným prostorem pro nasazení dosledovatelnosti.
Jako vhodné oblasti se jeví sledování toku lé iv, sb r dat ze zdravotnických p ístroj (nap .
monitoru životních funkcí) a jejich propojení se záznamem o intenzivní pé i.
Ukazuje se, že mnohem lepší využití této technologie se dosáhne na jiných odd leních, než je
urgentní p íjem.
Bylo zapo ato plánování implementace vlastního RTLS systému, který bude nasazen na
urgentním p íjmu FNO nebo v nov vznikající laborato i Ostravské univerzity, která modeluje
chod urgentních p íjm .

2. Kontrola pln ní plánu pracovního balí ku
a. Díl í výsledky
Nebyly plánovány
b. Výsledky dle kategorie RIV
Nebyly plánovány

O ekávaný pr b h ešení projektu
Souhrn a výhled
V roce 2016 byly naplánovány dv hlavní innosti. Návrh a realizace funk ního vzorku monitorování
osob v uzav ené oblasti a analýza RTLS systém . Tomu odpovídala i realita, kdy v první oblasti na
po átku probíhaly analýzy a v druhé polovin realizace a testování. V druhé oblastí (RTLS systém )
probíhala analýza dostupných systém .
Byly prohloubeny znalosti ešitelského týmu v oblasti RTLS systém a otestovány vlastnosti
dostupných RTLS systém , bylo zjišt no do jaké míry jsou technické parametry udávané výrobci a
odbornou literaturou relevantní a dosažitelné v praxi. V p ípad RTLS systému EKAHAU testování
odhalilo neschopnost reálného použití isté Wi-Fi lokalizace s p esností na místnost. Aby systém
fungoval správn , musel být kombinován s IR senzory. Pak bylo možné nakonfigurovat lokalizaci tak,
aby fungovala uspokojiv . Na tomto základ budeme vyvíjet vlastní ešení.
Dosavadní p ínosy
Odezva zdravotního personálu na naše testování je pozitivní. Výsledky testovacího provozu ve FNO
ukazují, že hlídání prostoru má smysl a je opodstatn né. Jakmile se poda í minimalizovat identifika ní
tag pro d tskou ruku a zvýšit dobu životnosti na jedno nabití, bude tento systém výrazným p ínosem
pro zvýšení bezpe nosti. Odezva z podnikatelské sféry na systémy RTLS je rovn ž výrazná a následnou
komercionalizaci spat ujeme zejména v systémech sledování diskrétní polohy p ístroj a klí ových díl .
Pro tyto ú ely je p esnost Wi-Fi lokalizace dosta ující.
Rizika
Nejv tším rizikem projektu se jeví navázání identifika ních systém na ostatní nemocni ní systémy.
Zatím probíhají n které úkony dvojmo, protože není možné údaje sdílet, zejména údaje o pacientech.
Nebrání tomu legislativa, ale neexistence p íslušných interface. Budou proto rozší ena jednání s výrobci
NIS. Naše postupy budou také muset být upraveny tak, aby v rámci rutinní innosti neznamenaly pro
personál žádnou innost navíc, zejména na urgentním p íjmu.
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PRACOVNÍ BALÍ EK WP21 – INTEGROVANÉ SYSTÉMY PRO
OPTIMALIZACI VÝROBY A LIDSKÝCH ZDROJ
1. Popis inností
V rámci pracovního balí ku probíhá výzkum a vývoj integrovaných systém pro optimalizaci výroby a
lidských zdroj . V roce 2016 byly plánovány dv aktivity, jedna zam ena na vývoj webových
komponent a druhá na návrhu algoritm pro rozvrhování výroby a lidských zdroj .

Aktivita 1: Tvorba webových komponent pro optimalizaci výroby a lidských zdroj
V rámci této aktivity jsou vyvíjeny komponenty pro webové grafické uživatelské rozhraní. Ú elem
komponent je vizualizace výsledk optimaliza ních algoritm a interakce s nimi, a to tak, aby byly
snadno ovladatelné a již klasickým zp sobem (klávesnice a myš), nebo dotykov na p enosných
za ízeních jakými jsou tablety a chytré telefony.
Jednou z hlavních vyvíjených komponent je modul pro zobrazování a interakci s tabulkovými daty.
Komponentu lze využít nap . v systému ur eném k rozvrhování sm n zam stnanc , kde na základ
definovaného datového modelu je vytvo ena tabulka znázor ující p i azení sm n jednotlivým
zam stnanc m. Sou ástí komponenty je validace vstupních dat, filtrace, t íd ní atd., samoz ejmostí je i
možnost tisku. Velký d raz je kladen na optimalizaci interních datových struktur a použití vhodných
technologií (element canvas ze standardu HTML5), aby bylo možné plynule pracovat s velkým
množstvím zobrazených dat. Byl proveden interní refactoring zdrojového kódu, který umožnil p echod
na pln hierarchické zobrazování. To znamená, že ádek tabulky m že být znovu tabulkou, ehož lze
využít pro zobrazení dodate ných informací (nap . požadavky na volno zam stnanc ), které lze jedním
tla ítkem skrýt.
Také vyvíjíme komponentu umož ující rozd lení grafického rozhraní aplikace na n kolik odd lených
ástí. Tyto ásti lze libovoln skrývat, uživatelsky jim m nit p id lenou velikost pomocí posuvník a
také dynamicky p eskupovat. Pro zrychlení p ístupu k webové aplikaci jsou jednotlivé ásti ze serveru
na ítány asynchronn .

Aktivita 2: Tvorba komplexních algoritm pro rozvrhování výroby a lidských zdroj

V rozvrhování energeticky náro né výroby dnes již neposta uje zabývat se pouze tradi ními aspekty,
jakými jsou kapacity stroj , délka rozvrhu a termíny dokon ení. K vytvo ení proveditelných výrobních
plán se musí také brát v potaz spot eba elekt iny, nebo platby za energii tvo í valnou ást firemních
náklad . Z tohoto d vodu v rámci této aktivity navrhujeme algoritmy integrující rozvrhování výroby s
efektivní spot ebou energie. Zam ili jsme se na dva problémy:
1.

Robustní rozvrhování pro dodržení energetických limit : Dle dohody s poskytovatelem elekt iny
si firmy nasmlouvají výši tzv. 15-minutového maxima, což je maximální povolená spot eba
energie v 15-minutových intervalech. V p ípad p ekro ení je firma pokutována vysokou
ástkou, která je úm rná množství nadlimitn spot ebované energie. Je tedy nutné navrhnout
takový výrobní plán, který nejenže optimalizuje zvolené kritérium (nap . délka rozvrhu), ale
také zajistí nep ekro ení t chto limit , viz Obrázek 5. Tento problém je však komplikován
neo ekávanými událostmi, které ve výrob mohou nastat. P íkladem je porucha stroje nebo
zpožd ní materiálu. V takovém p ípad se n které operace zpozdí, což m že vést až k
p ekro ení n kterého 15-minutového maxima. Náš algoritmus tento problém eší proaktivním zvolením vhodn jšího po adí operací a chytrým p idáváním krátkých p estávek, aby
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se zabránilo rozvržení energeticky náro ných operací blízko sebe. Pomocí heuristického
algoritmu jsme schopni vy ešit instance se 100 operacemi v ádu desítek sekund.
2. Využití prom nné ceny elekt iny na denním trhu: Jednou z možností jak optimalizovat výdaje za
elekt inu, je nakupovat elekt inu na denním trhu, kde se cena každou hodinu m ní. V p ípad ,
že výrobní postup je dostate n flexibilní, lze ušet it p esunutím energeticky náro ných operací
do asových interval , kdy je cena energie nízká. Pro efektivní rozvrhování využíváme
dekompozi ních metod, které operace nejprve rozd lí do jednotlivých interval a následn
v další fázi ur í za átek jejich vykonávání. V p ípad , že pro dané p i azení do interval nelze
nalézt p ípustné asy za átk , jsou vytvo eny speciální omezující podmínky do první fáze, které
vynutí jiné p i azení.

Obrázek 5: Rozvrh se 100 operacemi a jejich spot eba v každém 15-minutovém intervalu (energetická maxima jsou znázorn na
ervenou árkovanou árou, v tomto p ípad 100 kWh).

Dalším d ležitým aspektem v rozvrhování výroby je kooperace mezi po íta ovým algoritmem a
operátorem zodpov dným za tvorbu plánu. Typickou situací je nutnost up ednostnit n které operace v
již provád ném plánu. Náš p ístup zjistí, které z výrobních omezení je nutné rozvolnit a v jakém rozsahu
(doba odstávek, po et dostupných zdroj , délka sm n) tak, aby bylo možné operaci rozvrhnout d íve.
Na základ toho algoritmus navrhne n kolik alternativních rozvrh , které jsou pak operátorovi
nabídnuty. Cílem je navrhnout takové alternativní rozvrhy, které vzniknou pouze malými lokálními
zm nami p vodního rozvrhu. Dle p edb žných výsledk je náš algoritmus schopen up ednostnit
zadanou množinu operací p i max. 8% celkové zm n rozvrhu.
Další oblastí, kterou se zde zabýváme, je rozvrhování lidských zdroj . Existuje pro ni nespo et r zných
algoritm , v tšina z nich však neustále opakuje stejné kroky, p i emž vstupní data se m ní minimáln
i v bec. Tohoto faktu využívá náš modul, který se u í z p edešlých krok a nabytou znalost využívá pro
zrychlení krok následujících. Modul je navržen univerzáln a m že být zakomponován do jiných
algoritm . P íkladem je optimální algoritmus Branch-and-Price, kde opakující se ást algoritmu
spot ebuje více jak 90% celkového asu. Pokud do této kritické ásti napojíme náš modul, který používá
technik strojového u ení k odhadování hodnoty kvality áste ného ešení problému, dojde k úspo e
asu až v ádu desítek procent.
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2. Kontrola pln ní plánu pracovního balí ku
a. Díl í výsledky
Nebyly plánovány
b. Výsledky dle kategorie RIV
Nebyly plánovány

O ekávaný pr b h ešení projektu
B hem následujícího období dokon íme ve spolupráci s VŠB komponentu pro zobrazování
tabulkových dat. V rozvrhování výroby budeme pokra ovat jak v integraci energetických podmínek,
tak ve vylepšení stávajícího algoritmu pro návrh alternativních rozvrh p i prioritizaci množiny
operací. Zde je velký potenciál k vylepšení, nebo aktuální algoritmus nem nní po adí operací. Dále
v rámci aktivity “Tvorba komplexních algoritm pro rozvrhování výroby a lidských zdroj “ vytvo íme
webovou stránku, která umožní uživatel m spoušt t n které námi navržené optimaliza ní algoritmy
na vlastních datech.

PRACOVNÍ BALÍ EK WP22 – MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO
MONITOROVÁNÍ, ÍZENÍ A OPTIMALIZACI VÝROBNÍCH PROCES
1. Popis inností
Pr zkum aktuálních trend v oblasti optimalizace distribuovaných výrobních systém
Zahájení aktivity: leden 2016; Ukon ení aktivity: erven 2016
V rámci dané aktivity byly kriticky analyzovány postupy pro optimalizované ízení distribuovaných
systém . D raz byl kladen zejména na pr zkum trend v optimalizaci ízení komplexních výrobních
systém v hutním pr myslu, a to zejména na optimalizované ízení válcovacích linek a pecních
technologií. V daných výrobních procesech kontinuálního typu (nap . pr b žná p edeh ívací pec,
válcovací tra , kontilití apod.) se p edevším uplat uje Nelder-Mead simplexní optimaliza ní metoda,
která je schopna minimalizovat jedno i vícekriteriální funkce. Vedle efektivních algoritm založených
na dekompozici optimalizace vícekriteriálního problému (MODE/D) se v optimalizaci distribuovaných
pr myslových proces také využívá genetických algoritm , nap . NSGA-II, který hledá tzv. elitu
v populaci dostupných ešení.
V souladu se zam ením p edchozí ásti projektu byla zvýšená pozornost v nována zejména
aktuálním trend m v procesech válcování. Posledním trendem ve vývoji válcovacích tratí se ukazuje
být stavba vysokorychlostních válcovacích tratí, které mají zárove válcovat za velkých redukcí
materiálu vývalk z ušlechtilé oceli na co nejten í tlouš ku. Tyto trat jsou vybavovány vyvažovacími
systémy a virtuálními senzory t ení, jejichž využití zvyšuje kvalitu vývalku. Ke zvýšení kvality vývalku
rovn ž p ispívá predikce profilu a tvaru válcovaných plech a pás , které je dosaženo využitím fuzzy
p ístupu a neuronových sítí.
V projektu doposud ne ešeným tématem je problematika optimalizace proces kontilití zam ená na
kvalitu povrchu a vnit ní struktury bramy. Aktuální výzkum v této oblasti se p edevším zam uje na
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zrychlení výpo tu numerických model a na metody výpo tu okrajových podmínek na základ
experimentálního m ení. Práv paralelizace výpo t výrazn zrychluje výpo etní as, ímž se
umož uje použití numerických model v online režimu. Zlepšení odhadu okrajových podmínek se
dosahuje p edevším u koeficient p estupu tepla a emisních koeficient v krystalizátoru a v
sekundární zón chlazení pod ním.

Aktualizace a kompletace softwarových nástroj pro monitorování a ízení
Zahájení aktivity: leden 2016; Ukon ení aktivity: prosinec 2017
V návaznosti na innosti v rámci balí ku 11, probíhaly práce na rozší ení a aktualizaci softwarových
nástroj pro monitorování a ízení proces válcování a pecních technologií. V daném roce se výzkum a
vývoj zam il na ešení následujících problém :
Návrh redukovaného modelu procesu kontilití
Hlavním cílem této ásti je vytvo it softwarový model pro výpo et tepelného pole bramy v procesu
kontilití. Model bude dále použit pro optimalizaci a ízení procesu kontilití v reálném ase. Tento proces,
který b ží v extrémních pracovních podmínkách za vysokých teplot, musí být neustále monitorován, aby
se p edešlo p ípadným haváriím jako nap . praskání sko ápky, nevyhovující vnit ní struktu e vyrobené
oceli anebo povrchovým vadám bramy. Pro ú el vývoje softwaru byl vytvo en 3D numerický model
kontilití s p em nou fáze, který byl validován v softwaru ANSYS. Dále zapo aly práce na redukci
parametr daného modelu a snížení výpo etní náro nosti ešení.
Monitorování a ízení v procesech válcování
Prvním z ešených témat je návrh optimálního a robustního algoritmu pro ízení elektro-hydraulického
servopohonu (dále hydropohonu) válcovací stolice s uvažováním prom nnosti parametr systému.
Zejména robustnost v i prom nnosti modulu pružnosti pohyblivých ástí hydropohonu je výrazným
problémem p i návrhu ízení, které spo ívá jak v polohování válcovací mezery tak dosažení požadované
válcovací síly. Pro aplikaci tohoto ízení je uvažováno jak t ení, v etn viskózního, tak p sobení šumu
tlaku. Kv li výrazn nelineární dynamice hydropohonu bude však nezbytné optimalizovat parametry
stavového regulátoru v kaskádním zapojení regula ního obvodu. V daném roce ešení byla provedena
analýza dané problematiky a byl sestaven matematický model hydropohonu.
Dalším ešeným tématem byla problematika kompenzace dopravního zpožd ní v systému ízení
válcovací mezery. Vzhledem k výrazné délce zpožd ní v porovnání s dynamickými vlastnostmi rychlého
systému polohování se jedná o nelehký úkol s vysokým rizikem nestability. První návrh, který byl též
úsp šn otestován, využívá klasické kompenza ní schéma dopln né o filtry. V daném roce též probíhala
provozní validace a úprava algoritm pro kompenzaci excentricity válc systémem navrženým
v p edchozím roce ešení.
Algoritmy ízení pro systémy distribuovaného charakteru
Doposud s využitím dimenzionální analýzy bylo zobecn no nastavování parametr PID regulátoru pro
pr myslové procesy s transportním zpožd ním. Pro ú ely praxe je však nutné um t nastavovat
parametry reálného PID regulátoru, a proto je navržen optimaliza ní postup pro nastavení ty
parametr reálného PID regulátoru. tvrtým parametrem je asová konstanta filtru regulátoru, jejíž
nastavení je d ležité i z hlediska filtrace šumu m ení. Pro ú ely zobecn ní nastavování parametr
reálného PID regulátoru bude dalším krokem v návrhu regulátoru aplikace dimenzionální analýzy. Dále
též pokra ovala práce na ešení problematiky anti-windupu pro regulátory s distribuovanou
strukturou.
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Návrh metod a implementace softwarových nástroj pro optimalizaci výrobních proces
Zahájení aktivity: ervenec 2016; Ukon ení aktivity: prosinec 2017
Aktivity v této oblasti byly zam eny (a dále se zam í) na návrh algoritm a softwarových modul pro
optimalizaci výrobních proces hutního pr myslu, a to s využitím dynamických matematických model
navržených v p edchozích etapách projektu. První aktivitou byla optimalizace elektrické obloukové
pece, pro kterou byl v p edchozí fázi projektu vyvinut tepeln -hmotnostní model zahrnující probíhající
oxida n -reduk ní d je. Tento nelineární model obsahuje více jak 100 parametr , obvykle vnit n
provázaných, které jsou asto jedine né pro ur itou pec. Konkrétní sada parametr je identifikována
vhodn zvolenou optimaliza ní metodou. Vhodnost metody je posouzena vzhledem k malému po tu
m ení (cca 4) a dob procesu (cca 90 min.), kdy zvolená metoda musí zpracovat velké množství dat.
Výhodnými metodami se proto jeví heuristické algoritmy, které se dokáží vyrovnat s velkým množstvím
parametr i s existencí lokálních minim. Pro optimalizaci modelu výše jsou implementovány následující
optimaliza ní algoritmy: „hrubá síla“, Min BLEIC – optimizér z knihovny ALGLIB, simulované žíhání a
genetický algoritmus. Vzhledem k množství parametr nelze efektivn používat algoritmus „hrubé síly“
a je nutno zvolit n který z heuristických algoritm , které nemají exponenciální r st výpo etní složitosti
s r stem parametr . Nejvhodn jším se z tohoto pohledu jeví algoritmus MinBLEIC nebo genetický
algoritmus.

2. Kontrola pln ní plánu pracovního balí ku
a. Díl í výsledky
1xD – lánek ve sborníku
Zítek, P.; Fišer, J.; Vyhlídal, T.: IAE Optimization of PID Control Loop with Delay in Pole Assignment Space,
In: IFAC PapersOnLine. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2016, pp. 177-181. ISSN 24058963.
Výsledek se zabývá optimalizací umíst ní dominantních pól regula ního obvodu ve smyslu kritéria
minima absolutní hodnoty regula ní odchylky. Výsledkem optimalizace jsou optimální hodnoty
relativního tlumení, frekvence vlastních kmit a poloha t etího reálného pólu regula ního obvodu.
P itom aplikací dimenzionální analýzy k popisu regula ního obvodu mají nastavené hodnoty
parametr PID regulátoru obecnou platnost.
b. Výsledky dle kategorie RIV
1xD – lánek ve sborníku

O ekávaný pr b h ešení projektu
V roce 2017 bude pokra ovat práce na dvou aktivitách projektu, které zapo aly v roce 2016 a které
budou v daném roce ukon eny. V ásti aktualizace a kompletace softwarových nástroj dojde
k finalizaci a softwarové implementaci matematických model rozpracovaných v roce 2016. Modely
budou následn využity pro systémy monitorování a optimalizaci sledovaných proces válcování,
kontilití a pecních aplikací. Aktivity budou sm ovány k dosažení plánovaných výsledk , kterými jsou:
1xD – lánek ve sborníku
1xJimp – lánek v impaktovaném asopise
1xR – Softwarové moduly pro optimalizaci výrobních proces .
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PRACOVNÍ BALÍ EK WP23 – MANAGEMENT PROJEKTU
1. Popis inností
Tým managementu pracoval ve složení, které je uvedeno v návrhu projektu,
prof. Ing. Vladimir Ku era, DrSc., dr. h. c., manažer projektu,
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc., koordinátor cíle 1,
prof. Ing. Vladimir Ma ík, DrSc., dr. h. c., koordinátor cíle 2,
prof. Ing. Vaclav Hlavá , CSc., koordinátor cíle 3,
prof. Dr. Ing. Zden k Hanzálek, koordinátor cíle 4,
Mgr. Jana Bartáková, finan ní manažerka projektu
Monika Hübnerová, sekretá ka projektu.
Uskute nila se pravidelná jednání na všech ídicích úrovních. Uskute nila se plánovaná innost
„Seminá a Rada CAK“ s termínem zahájeni 09/2016 a termínem ukon eni 11/2016.
Seminá projektu se uskute nil v hotelu Dominant v Rakvicích ve dnech 8. - 9. 9. 2016 a p isp l ke
vzájemné informovanosti tým a ke koordinaci ešení projektu. Jednání Rady centra prob hlo v rámci
seminá e dne 8. 9. 2016. Rada projektu konstatovala, že ešení projektu postupuje podle plánu.
Navíc došlo k rozší ení projektu v pracovním balí ku WP12, na období 09 – 12/2016 bylo p idáno 300
tis. K pro vytvo ení dalšího výstupu vyžádaného MPO R.
ešení pracovního balí ku WP18 však probíhalo v souladu s návrhem projektu pouze do
listopadu 2016, nebo dne 7. 11. 2016 bylo s firmou Neovision, s.r.o. zahájeno insolven ní
Následovala jednání s firmou i s poskytovatelem o dalším postupu. P íjemce projektu
poskytovateli nevy erpanou dotaci a zahájil jednání s dalším ú astníkem projektu CAMEA o p
prací plánovaných na tomto balí ku pro další období.

konce
ízení.
vrátil
evzetí

Manažer projektu spolupracoval s Technologickým centrem AV R a podrobn zodpov d l jejich dotazy
k utvá ení projektového konsorcia, k formulaci strategické výzkumné agendy, ke spolupráci uvnit
konsorcia a k uplatn ní výsledk projektu.

2. Kontrola pln ní plánu pracovního balí ku
a. Díl í výsledky
Nebyly plánovány
b. Výsledky dle kategorie RIV
Nebyly plánovány

O ekávaný pr b h ešení projektu
V souladu s návrhem projektu na další období 2016 – 2019.
Poskytovateli bude zaslána žádost o zm nu dalšího ú astníka projektu.
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