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LOTYLDA DL
Je nástroj umělé inteligence pro pokročilou kontrolu kvality nebo diagnostiku strojů. Využívá strojového vidění 
a hluboké neuronové sítě. Je ideální pro rozpoznávání obrazu, videa, zvuku nebo vibrací.

Neuronové sítě se učí obdobně jako člověk podle příkladů (vzorů), podle nichž později reagují na podněty ze skutečné-
ho světa. Jejich výhodou je schopnost generalizace, tzn. že naučenou znalost aplikují i na odlišné podmínky oproti těm, za 
kterých byly naučeny. Příkladem může být rozpoznání dílů, kdy je síť naučena na rozpoznávání typů podložek. Jako předloha 
byly použity nové podložky M4, M6 a M8. Po naučení je síť schopna rozpoznat i podložku o velikosti M2 nebo i M32, a to 
různého stáří i znečištění.

Systém se učí podle vzorů, které označuje uživatel ve webovém prohlížeči. Defi nují se typy vad, jež se mají detekovat.
Učení probíhá na výkonném serveru, který lze také pronajmout.

Systém lze doučovat přidáním nových vzorů.  V případě výskytu nové vady tak uživatel pouze označí nové obrázky a nechá 
systém automaticky přetrénovat. Vše tedy probíhá na uživatelské bázi bez nutnosti programování.

• kontrola kvality, selekce dílů, kontrola výrobních procesů
• LOTYLDA DL je dodávaná i jako celek s kamerami, osvětlením a počítačem
• možné rozšíření o měření rozměrů ve 2D (přesnost ±0,002mm) nebo 3D (přesnost ±0,02mm)

• detekcí povrchových vad materiálů
• ve statických obrázcích
• z videa – schopnost hledat závislosti ve vývoji videa
• probíhá na méně výkonném počítači

Vizuální kontrolaOznačení vady
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ANALÝZA ZVUKŮ, SIGNÁLŮ
Zkoumaný zvuk lze klasifi kovat do kategorií (OK, NOK kus) nebo predikovat jeho budoucí vývoj (diagnostika strojů). 
Zvuk je získáván pomocí mikrofonů ve slyšitelném i neslyšitelném spektru. Do neuronové sítě vstupuje po spektrální 
analýze pomocí rychlé Fourierovy transformace (FFT). Neuronová síť hledá společné prvky pro zařazení do skupin 
nebo se snaží najít závislost v čase mezi předchozím zvukem a tím, který má být predikován.

Klasifi kace zvuků podle vzorů na OK, NOK, typy. Analýza vývoje zvuku.

V nahraných vzorcích uživatel defi nuje významné oblasti.
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