
 

 
POS

 

Jméno a
Název p
Vedoucí
 
Autor s
neurono
předpov
vývoje h
 
Práce z
minima
problém
modelu 
sítě, kte
natrénov
záležito
 
Hydrata
rozsahy
křivek h
předpov
Výsledk
funkcí v
který p
paramet
 
Práce je
s mnoha
více pro
data hy
modelu
jako pře
klasické
 
 
 
 
V Praze

ČESK

Ka
Sek
Fax
 

SUDEK SO

a příjmení  a
práce :  
í práce :  

se věnuje ka
ových sítí. C
vídat vývoj 
hydratačníh

začíná roz
lizace chyb

m. Určité ř
s následno

eré mohou b
vat na mn

ost. 

ační model 
y. Samplová
hydratace a
vědi sítě a 
ky ukazují, 
vedou ke š

pro vhodně 
trů modelů 

e napsaná sr
a křivkami 
ostoru pro 

ydratace, kt
. K práci m
edpodmíněn
é LHS. 

e dne 25.4.2

KÉ VYSO

atedra mech
kretariát: 22
x: 224 310 7

OUTĚŽNÍ 

autora:  T
 A

In

alibraci nel
Cílem práce
stupně hyd

ho tepla v re

zborem kal
by mezi př
řešení předs
u aktualizac

být použity 
nožství exp

cementové 
ání prostoru
a provedena

hydratačn
že extrapo

špatným vý
zvolenou 

hydratace. 

rozumitelně
hydratace, k
kvantifikac

terá mají ro
mám dále otá

ný krok pro

2012  

OKÉ UČ
Fak

haniky, Thá
24 354 493  
775 

PRÁCE – 

Tomáš Mare
Artificial ne
ng. Anna K

ineárního m
e je natréno
dratace cem
eálných beto

librace mo
ředpovědí a
stavuje Bay
cí na reálná
v dopředném

perimentální

pasty je po
u parametrů 
a citlivostní
ího modelu

olace param
ýsledkům. Z

testovací 

ě a výstižně
které jsou v

ci chyby ne
ozhodně ni
ázku, zda by
o vhodnější

ČENÍ TE
kulta stav

ákurova 7, 1
                  

SOUTĚŽ O

eš 
eural netwo

Kučerová, P

modelu hyd
ovat neuron

mentových p
onových ko

odelů na r
a daty se 
yesovský p
á data. Zde 
m či inverz
ích dat, na

opsán čtyřm
bylo prove

í analýza pr
u byly por

metrů hydrat
Závěrem pr
sadu v ce

ě s logickým
v šedivém re
euronové sít
ižší váhu n
y nešla znám
í volbu trén

ECHNIC
ební 

166 29 Prah
                  

O CENU A

orks in calib
Ph.D. 

dratace cem
novou síť ta
past. Tato s
nstrukcích.

reálná data
ukazuje jak

popis nejist
se práce so

zním módu. 
aopak pred

mi parametry
edeno meto
ro různé ča
rovnány pr
tačního mod
ráce obhaju
lém prosto

m členěním. 
ežimu obtíž
tě, zejména

než data up
má citlivost

novacích da

 

CKÉ V P

ha 6             
      

AKADEMIK

bration of n

entové past
akovým způ
síť by slouž

a. Klasická
ko obecně 
tot ve vstu
ustřeďuje n
V inverzním

dikce je ča

y, které jsou
dou LHS a

asy hydratac
o dopředný
delu mimo 
uje použití 
oru vždy v

Připomínku
žně čitelné. 
a s ohledem
prostřed roz
t parametrů
at pro neuro

PRAZE 

                  

KA BAŽAN

nonlinear m

ty pomocí u
ůsobem, ab
žila pro pře

á metoda 
špatně pod

upních para
na umělé ne
m módu je 
asově velm

u definován
a vygenerov
ce. Relativn
ý a inverz
trénovací m
dopředného

vede na int

ku mám k ob
V práci byc

m na raná a
zsahu hydr
ů z obrázku 
onovou síť 

Vít Šmilau

       

NTA 

models 

umělých 
by uměla 
edpověď 

pomocí 
dmíněný 
ametrech 
euronové 
třeba síť 

mi levná 

ny svými 
váno 100 
ní chyby 
ní mód. 
množinu 
o módu, 
terpolaci 

brázkům 
ch uvítal 
a pozdní  
ratačního 
3 využít 
namísto 

er 


