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dat. Pro tento účel poslouží znalost význa-
mu parametrů uvedených v přehledu rozdě-
lení v kapitole 3.

První simulace (druh nehody) má výsle-
dek nejednoznačný, jelikož se nejlepší hod-
nota projevila jak pro odhad binomickým roz-
dělením, tak i Poissonovo rozdělení, a zvý-
razněné jsou tedy obě hodnoty. Druhá, třetí 
a čtvrtá simulace (druh srážky, viditelnost, 
dělení komunikace) nejlépe vystihnou dato-
vý vzorek pomocí geometrického rozdělení. 
Pátá simulace (počet zúčastněných vozidel, 
v jehož histogramu jsou zastoupeny jen hod-
noty 1, 2 a 3) neodpovídá žádnému z uvažo-
vaných rozdělení.

8. Závěr

Tato práce shrnula, jak je možné modelo-
vat a odhadovat naměřené dopravní veličiny 
pomocí nekategorického rozdělení. Z expe-
rimentů se simulovanými daty byly vybrány 
nejvhodnější modely a dále byly testovány 
na reálných datech. V případě čtvrté simu-
lace s reálnými daty (dělení komunikace) 
vyšel výsledek velmi „přívětivě“ a je mož-
né říct, že vybraný vzorek dat lze nahradit 
geometrickým rozdělením. Naopak u páté 
simulace (počet zúčastněných vozidel) je 
nejlepší výsledek s velkou chybou a žád-
né z rozdělení není dostačující k tomu, aby 
nahradilo kategorické rozdělení. Následují-
cí výzkum bude zaměřen na využití metody 
směsí distribucí jako modelu pro odhad dis-
krétních dat. Tato metoda umožňuje vybírat 
hodnoty z různých rozdělení neboli kombi-
naci několika rozdělení pro lepší zachycení 
reálného datového vzorku.
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Firmy Harting, TE Connectivity, Hiro-
se, Würth Elektronik, Leoni, Murrelektronik 
a Softing IT Networks vytvořily otevřenou síť 
partnerů s cílem podporovat techniku jedno-
párového Ethernetu (SPE – Single Pair Ether-
net), vhodnou pro rychle rostoucí trh průmy-
slového internetu věcí (IIoT).

Na veletrhu Hannover Messe 2019 byla 
oznámena spolupráce firem Harting, TE Co-
nnectivity a Hirose v oblasti vývoje a propa-
gace jednopárového Ethernetu, SPE (viz člá-
nek Jednopárový Ethernet má ambici stát 
se standardem pro komunikaci na provozní 
úrovni automatizace; https://www.automa.
cz/Aton/FileRepository/pdf_articles/12163.
pdf). Spolupráce byla nyní rozšířena zalo-
žením sdružení Single Pair Ethernet – Indu-
strial Partner Network, které bylo oznámeno 
na veletrhu SPS v Norimberku. K původním 
třem firmám přibyly Würth Elektronik, Leoni, 

Nové sdružení SPE Industrial Partner Network
Murrelektronik a Softing IT Networks. Úko-
lem sdružení je prosazovat SPE jako základ 
budoucí infrastruktury pro IIoT.

Přední průmyslové firmy se již dříve 
sjednotily na podpoře rozhraní T1 Indu-
strial podle IEC 63171-6 jako jednotné-
ho rozhraní MDI (Media Depended Inter-
face), jak definovala pracovní subkomise 
ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 (Propojení 
zařízení informační techniky) a pracovní 
skupina TIA TR-42 (Telekomunikační ka-
belové systémy) v roce 2018. To ale nesta-
čí – cílem sdružení je vytvořit a propago-
vat celý systém standardů, přenosových 
protokolů, typů kabelů a zařízení pro in-
frastrukturu SPE. Všichni členové nově 
vzniklého sdružení i pracovní subkomise 
ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 proto inten-
zivně spolupracují s pracovními skupina-
mi IEEE 802.3 a IEC SC46C na vytvoření 

jednotných standardů pro přenos dat a kon-
strukci metalických kabelů.

Pro budoucí uživatele je sdružení prvním 
bodem kontaktu, kde mohou hledat odpovědi 
na všechny otázky týkající se návrhu zařízení 
a sítí SPE. Prostřednictvím informačních ka-
nálů budou zájemci informováni o všech no-
vinkách a nabídkách.

Síť partnerů tak bude poskytovat jasná 
a jednoznačná doporučení pro vývoj budou-
cích systémů IIoT a zároveň bude centrál-
ní platformou pro výměnu informací o SPE.

Sdružení SPE Industrial Partner Net-
work sídlí v městě Rahden ve Vestfálsku 
(Německo), kontaktní e-mail je info@sin-
gle-pair-ethernet.com. Vítáni jsou další zá-
jemci o členství ve sdružení, kteří se chtě-
jí podílet na přípravě standardů a propa-
gaci SPE.
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