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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka spôsobu identifikácie druhu dreva. Technické riešenie spadá do oblasti počítačového videnia, umelej inteligencie, automatizácie, drevospracujúceho priemyslu, ochrany pred požiarmi,
zisťovania príčin vzniku požiarov, ochrany historických pamiatok, bezpečnosti a analytickej chémie.
Doterajší stav techniky
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Správna a rýchla identifikácia druhu dreva má veľký význam najmä v drevospracujúcom priemysle, ďalej
v požiarnej ochrane a bezpečnosti, kde zámena druhu dreva môže spôsobiť použitie materiálu s nižšou medzou pevnosti alebo s nižšou požiarnou odolnosťou. Potreba identifikácie druhu dreva sa často vyskytuje aj
v oblasti ochrany historických pamiatok, kde druh dreva je rozhodujúci faktor pre voľbu správneho postupu
reštaurovania a ochrany drevených prvkov. Správna identifikácia druhu dreva je ďalej dôležitá pri zisťovaní
príčin vzniku požiarov, kde stanovenie druhu dreva z nezhorených zvyškov predstavuje cennú informáciu na
úspešné stanovenie príčiny vzniku požiaru alebo prispieva k odhaleniu faktorov, ktoré ovplyvnili jeho rozvoj.
Možnosť správnej identifikácie druhu dreva na základe počítačového videnia by navyše významným spôsobom prispela k zásadnému pokroku automatizácie v drevospracujúcom priemysle
V technickej praxi sa v súčasnosti druh dreva najčastejšie identifikuje na základe makroskopických znakov. Spôsoby identifikácie druhu dreva na základe makroskopických znakov opisujú napr. [Čunderlík I.,
Šmíra P. 2013. Identifikácia druhu dreva zabudovaného v historických stavbách. In: Sanace dřevěných konstrukcí: Sborník příspěvků k odborně-metodickému semináři. Ostrava: Šmíra-Print. 2013, 132 – 139 s. ISBN:
978-80-87427-97-2]. Podľa citovaných autorov sa jednotlivé druhy dreva medzi sebou líšia najmä nasledujúcimi makroskopickými znakmi: ročný prírastok, šírka letného dreva, šírka jarného dreva, pomer medzi letným a jarným drevom, prechod z jarného do letného dreva, prítomnosť jadrového dreva, farba, vôňa, hustota
a tvrdosť. Spôsoby identifikácie druhu dreva na základe makroskopických znakov môžu byť ďalej rozdelené
na vizuálne (vizuálne posúdenie ročného prírastku, šírky letného dreva, šírky jarného dreva, pomeru medzi
letným a jarným drevom, prechodu z jarného do letného dreva, prítomnosti jadrového dreva a farby) na základe vône a na laboratórne (na základe hustoty a tvrdosti).
Nevýhodou vizuálneho spôsobu identifikácie druhu dreva a identifikácie druhu dreva na základe vône je
fakt, že túto identifikáciu dokáže vykonať len odborník v danej oblasti (drevárske inžinierstvo). Odborníci
na inú oblasť často nedokážu druh dreva na základe opísaných makroskopických znakov spoľahlivo identifikovať. Toto je problém pri veľkom počte činností (napr. pri kolaudácii spravidla členovia kolaudačnej komisie nedokážu spoľahlivo posúdiť, či použitý druh dreva na konštrukciu stavby zodpovedá druhu dreva deklarovanému v projektovej dokumentácii stavby). Ďalšou nevýhodou vizuálneho spôsobu identifikácie je fakt,
že nie pri všetkých druhoch dreva sú opísané znaky viditeľné voľným okom. Hlavnou výhodou vizuálneho
spôsobu identifikácie druhu dreva ja fakt, že na jej vykonanie nie je potrebné prakticky žiadne prístrojové
vybavenie.
Medzi laboratórne spôsoby identifikácie druhu dreva na základe jeho makroskopických vlastností patrí
identifikácia podľa hustoty a tvrdosti. Hustota dreva sa stanovuje dnes všeobecne známym spôsobom ako
podiel jeho hmotnosti k objemu. Rovnako tvrdosť dreva sa stanovuje dnes všeobecne známymi spôsobmi,
napr. Brinellovou skúškou, pri ktorej sa do dreva vtláča oceľová guľôčka, s priemerom spravidla 10 mm, silou v intervale 100 až 1 000 N. Tvrdosť dreva sa následne stanovuje zo sily pôsobiacej na guľôčku, priemeru
guľôčky a priemeru odtlačenej plochy. Nevýhodou spôsobu stanovenia druhu dreva z hustoty a tvrdosti je
fakt, že ide len o pomocné spôsoby na identifikáciu dreva k opísanému vizuálnemu spôsobu identifikácie
dreva a spôsobu identifikácie dreva na základe vône, nakoľko hustota ani tvrdosť nie sú postačujúce údaje na
jednoznačnú identifikáciu druhu dreva (viac druhov dreva má podobný interval hustôt a tvrdostí).
Okrem spôsobov identifikujúcich druh dreva z makroskopických znakov existujú spôsoby identifikácie
druhu dreva aj na základe mikroskopických znakov, ktoré podrobne opisujú napr. [Čunderlík I., Šmíra P.
2013. Identifikácia druhu dreva zabudovaného v historických stavbách. In: Sanace dřevěných konstrukcí:
Sborník příspěvků k odborně-metodickému semináři. Ostrava: Šmíra-Print. 2013, 132 – 139 s. ISBN: 978-80-87427-97-2]. Medzi spôsoby identifikácie druhu dreva na základe mikroskopických znakov citovaný autori
zaraďujú: stereomikroskopiu, svetelnú transmisnú mikroskopiu a skenovaciu elektrónovú mikroskopiu.
Všetky tri spôsoby vytvárajú zväčšený obraz pozorovanej vzorky dreva.
Spôsoby identifikácie druhu dreva stereomikroskopom, svetelným transmisným mikroskopom aj skenovacím elektrónovým mikroskopom sú založené na pozorovaní vzorky dreva odborníkom v danej oblasti, ktorý na základe pozorovaných znakov (neviditeľných voľným okom) identifikuje druh dreva. Spoločnou výhodou opísaných spôsobov oproti vizuálnemu spôsobu identifikácie druhu dreva a spôsobu identifikácie druhu
dreva na základe vône je ich vyššia spoľahlivosť. Ich spoločnou nevýhodou oproti vizuálnemu spôsobu identifikácie druhu dreva a identifikácie druhu dreva na základe vône sú podstatne väčšie nároky na prístrojové
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vybavenie a v prípade identifikácie svetelným transmisným mikroskopom a skenovacím elektrónovým mikroskopom aj podstatne väčšie nároky na prípravu vzorky.
Spoločnou nevýhodou všetkých opísaných spôsobov identifikácie druhu dreva je fakt, že ho dokáže vykonať len odborník v danej oblasti (drevárske inžinierstvo). Odborníci na inú oblasť spravidla nedokážu druh
dreva spoľahlivo identifikovať. Ďalšou spoločnou nevýhodou všetkých opísaných spôsobov identifikácie
druhu dreva je nemožnosť jeho priamej aplikácie v automatizácii (neumožňujú v priebehu výrobného procesu automatickú identifikáciu druhu dreva, a teda vyžadujú prítomnosť človeka).
Okrem toho je dnes všeobecne známy spôsob rozoznávania objektov v neurónovej sieti. Pri tomto spôsobe dokáže neurónová sieť natrénovaná fotografiami objektov, ktorých rozoznávanie sa vyžaduje, rozoznať
na fotografii konkrétny objekt (napr. automobil, stavbu, psa, mačku a podobne). Dnes sú všeobecne známe aj
neurónové siete, ktoré dokážu rozoznať, že na fotografii je drevo, nedokážu však rozoznať jeho konkrétny
druh. Ak sú na vstupe týchto neurónových sieti fotografie rôznych druhov drevín (napr. dubové, bukové,
smrekové a borovicové drevo), výstupom týchto neurónových sietí je len informácia „drevo“ bez ďalšej informácie, o aký druh dreva ide. Zásadným problémom je fakt, že povrchy niektorých druhov dreva sú veľmi
podobné (napr. povrchy aj vlastnosti smrekového a jedľového dreva sú si veľmi podobné). Natrénovanie neurónovej siete fotografiami rôznych druhov dreva vyhotovených pri rovnakej (alebo približne rovnakej) intenzite osvetlenia a rovnakej (alebo približne rovnakej) chromatickej teplote osvetlenia by preto
(s ohľadom na podobnosť povrchov niektorých druhov dreva) viedlo k nízkej spoľahlivosti identifikácie druhu dreva. Pre úplnosť je potrebné dodať, že [Esteban L., G. et al. 2009. Artificial neural networks in wood
identification: The case of two Juniperus species from the Canary Islands. In: IAWA Journal 2009, roč. 30,
č. 1, s. 87-94. ISSN 0928-1541] opísali a použili neurónovú sieť na rozlíšenie dvoch druhov dreva stromov
rastúcich na Kanárskych ostrovoch. Opísaná neurónová sieť však neidentifikovala druh dreva z fotografií, ale
na základe ich anatomických údajov získaných mikroskopickým pozorovaním. Podobne [Martínez-Martínez
V., Alamo-Sanza M., Nevares I. 2019. Application of image analysis and artificial neural networks to the
prediction in-line of OTR in oak wood planks for cooperage. In: Materials and Design 2019, roč. 181, číslo
článku 107979. ISSN 0264-1275] vytvorili a opísali neurónovú sieť, ktorá umožňuje analýzou fotografií dubových dosiek odhadnúť ich vlastnosti. Opísaná neurónová sieť neumožňuje rozoznávanie druhov dreva
z ich fotografií.
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Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené spôsobom identifikácie druhu dreva. Opísaný spôsob umožňuje identifikovať z fotografie povrchu dreva jeho konkrétny druh. Podstata spôsobu identifikácie
druhu vzorky dreva spočíva v rozoznaní fotografie jeho povrchu v natrénovanej neurónovej sieti. Neurónová
sieť je pred jej aplikáciou na identifikáciu druhu dreva natrénovaná fotografiami povrchov minimálne dvoch
rôznych druhov dreva. Tréningové fotografie povrchov identifikovaných druhov dreva sú vyhotovené
pri osvetlení svetlom s minimálne troma rôznymi chromatickými teplotami v intervale od 1 200 K do 12 000 K.
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Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaný spôsob identifikácie smrekového dreva. Fotografia
povrchu smrekového dreva je rozpoznaná v natrénovanej neurónovej sieti. Neurónová sieť je natrénovaná fotografiami povrchov smrekového, borovicového, dubového a bukového dreva. Všetky fotografie povrchov
smrekového, borovicového, dubového a bukového dreva použité na natrénovanie neurónovej siete sú vyhotovené pri osvetlení povrchu dreva s chromatickou teplotou 3 000 K, 6 000 K a 9 000 K.
Príklad 2
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaný spôsob identifikácie dubového dreva. Fotografia
povrchu dubového dreva je rozpoznaná v natrénovanej neurónovej sieti. Neurónová sieť je natrénovaná fotografiami smrekového a dubového dreva. Všetky fotografie smrekového a dubového dreva použité na natrénovanie neurónovej siete sú vyhotovené pri osvetlení povrchu dreva s chromatickou teplotou 1 800 K, 2 700 K,
3 300 K, 4 000 K, 6 500 K, 8 000 K a 11 000 K.
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Priemyselná využiteľnosť
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Spôsob identifikácie druhu dreva nájde uplatnenie predovšetkým v oblasti počítačového videnia, umelej
inteligencie, automatizácie, drevospracujúceho priemyslu, ochrany pred požiarmi, zisťovania príčin vzniku
požiarov, ochrany historických pamiatok, bezpečnosti a analytickej chémie.
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NÁROKY NA OCHRANU
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Spôsob identifikácie druhu dreva rozoznaním fotografie jeho povrchu v natrénovanej neurónovej sieti,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že najskôr sa neurónová sieť natrénuje fotografiami povrchov minimálne
dvoch rôznych druhov dreva; následne sa spustí aplikácia na identifikáciu druhu dreva; napokon sa vložená
fotografia povrchu skúmanej vzorky dreva v neurónovej sieti rozpoznáva s natrénovanými fotografiami povrchov minimálne dvoch rôznych druhov dreva, pričom tréningové fotografie povrchov rôznych druhov dreva sú vyhotovené pri osvetlení svetlom s minimálne troma rôznymi chromatickými teplotami v intervale od 1
200 K do 12 000 K.
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