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Dynamický systém a jeho analýza 
z hlediska spolehlivosti

1. Úvod

Článek popisuje matematické řešení spo-
lehlivosti dodávky stlačeného vzduchu do 
systému potrubí v průmyslovém závodě. Jde 
o skutečný reálný dynamický systém popsa-
ný hodnotami z databáze průmyslového zá-
vodu, doplněnými o nezbytně nutné hodnoty 
důležité pro správný chod celého výrobního 
systému závodu. Zkoumaným zařízením je 
vzduchový kompresor (kompresorová jed-
notka), který funguje jako zdroj tlakového 
vzduchu. Jde o soubor zařízení, která jsou 
nezbytně nutná pro chod závodu, jelikož na 
jejich správné činnosti závisí veškerá výro-
ba. Stlačený vzduch je v tomto případě no-
sitelem energie potřebné pro chod zařízení 
zajišťujících výrobu produktů na výrobních 
linkách závodu. 

Kompresorová jednotka byla pro model 
dynamického systému vybrána záměrně, ne-
boť je zde jasně patrná zpětná vazba z výrob-
ního procesu na zdroj energie, kde je jako 
médium využíván tlakový vzduch, a jasné 
dynamické reakce na požadované procesní 
změny parametrů. Důležitou roli zde sehrála 
i dostupnost požadovaných informací z reál-
ného provozu.

 

2. Popis dynamického systému

2.1 Skladba systému

Analyzovaný dynamický systém se sklá-
dá ze tří základních částí:
− výrobní – kompresorová stanice (kompre-

sory), 
− přenosové – potrubní rozvod tlakového 

vzduchu, 
− spotřebičů tlakového vzduchu, jako jsou 

např. pneumatická vrata, ofukovací zaří-
zení na výrobní lince, zavírací a otevírací 
mechanismy atd. 

Spotřebiče tlakového vzduchu v popisova-
ném systému jsou chápány jako vnější vlivy 
na změny sledované provozní proměnné, kte-
rou je tlak vzduchu v potrubí. Z tohoto hle-
diska se dynamický systém skládá pouze ze 
dvou částí: výrobní, tj. kompresorové stanice, 
a přenosové, tj. potrubního rozvodu. 

Pro správnou funkci systému potrubí 
a kompresorů vycházíme pro zavádění mo-
delu dynamického systému z těchto dvou zá-
kladních předpokladů: 

− potrubní rozvod je v bezporuchovém sta-
vu – jelikož není určen k rozvodu agresiv-
ních látek, jeho zabezpečení proti možné-
mu přetlaku jsou naddimenzována a jiná 
namáhání než tlakovým pnutím je možné 
vyloučit, lze tento předpoklad považovat 
za splněný,

− poruchovost kompresorů je nenulová – sys-
tém nepracuje správně, protože není zajiš-
těna dodávka tlakového vzduchu správ-
ných parametrů z kompresorové stanice.
Dodávka tlakového vzduchu o nespráv-

ných parametrech do potrubního rozvodu 
může být dlouhodobého charakteru (hodiny 
a více), ale vzhledem k tomu, že je k dispo-
zici zatížená („horká“) i nezatížená („stude-
ná“) záloha zdroje, popř. možnost paralelní 
spolupráce několika zdrojů při vysokém pře-
výšení spotřeby výrobou, je to jen málo prav-
děpodobné. Současné vytížení kompresoro-
vé stanice se pohybuje v mezích 30 až 35 %. 
K dlouhodobému výpadku by tak mohlo dojít 
pouze při nakumulování několika závažných 
poruch nebo selhání lidského faktoru. Proto 
se budeme zabývat převážně modelováním 

dynamických jevů krátko-
dobého charakteru (minu-
ty). Nejčastějším jevem je 
pokles tlaku vzduchu v po-
trubí v důsledku nadměrné-
ho odběru nebo náhlým od-
lehčením ve výrobním pro-
cesu. V takovémto případě 
musí kompresory v kom-
presorové stanici na zákla-
dě impulzu z určeného re-
gulačního zařízení okamži-
tě zareagovat a zkorigovat 

tlak v potrubí do pracovních mezí. 
To je typický příklad dynamické-
ho systému. 

2.2 Porucha a údržba

Pro správné provedení analýzy 
dat je nutné stanovit, jaký úkon na 
zařízení je chápán jako preventivní 
údržba a jaký je již údržba po po-
ruše. V tomto případě se vychází 
z interních předpisů servisního pra-
coviště, kde jsou popsány údržbo-
vé úkony na kompresorech a kaž-
dý úkon má svou pevnou periodu 
údržby. Úkony servisních prací pre-
ventivní údržby kompresorů ve sta-
novených pevných intervalech jsou 
např. výměna vložky vzduchového 

Stěžejní téma tohoto příspěvku je zpracovávání dat z průmyslové praxe se zaměřením 
na řešení dynamických jevů v návaznosti na spolehlivost systému. Analýza dat je určující 
pro tvorbu matematického modelu popisujícího spolehlivost a dynamické chování systé-
mu. Článek se zabývá dynamickým systémem – rozborem dat, analýzou, vyhodnocením, 
vytvořením modelu chování posuzovaného stavu systému a jeho simulací. 

The main topic of this article is an elaboration of data from industry experience concen-
trating on the solution of dynamic phenomena in relation to the reliability of the system. 
The results of these analyses will be used to create an arithmetic model that describes 
reliability and also dynamic behaviour of the system in working state that was analyzed 
as well as non-working state. The article describes dynamic system that is suitable for 
an expert analysis. It also examines solutions necessary for determining system param-
eters for the formation of arithmetic model.
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Obr. 1. Weibullovo rozdělení doby do poruchy – kompresor 
CA1CK
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Obr. 2. Výpis protokolu výpočtu z programu Statgra-
phic 5.0+
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filtru, výměna vložky olejového filtru, výmě-
na olejové náplně, promazání ložisek moto-
ru, výměna vložky separátoru nebo vyčiště-
ní chladiče oleje.

Dále existují nahodilé servisní úkony, kte-
ré nejsou v plánovaných rozpisech, ale v zá-
pisech se rovněž vyskytují – např. seřízení 
motoru a celková kontrola. Veškeré zbývající 
úkony na soustrojí kompresoru, jejichž příči-
nami jsou náhlé poruchy součástek nebo zá-
vady přímo v mechanismu motoru kompre-
soru, jsou chápány jako poruchy. Může to být 
úplná porucha vážného charakteru – kompre-
sor se přestane provozovat, nebo částečná po-
rucha, kdy kompresor může být provozován 
dále, ale v krátké době musí být porucha od-
straněna. V následné analýze dat tento as-
pekt zohledněn není, všechny poruchy jsou 
rovnocenné. 

3. Analýza dat

3.1 Srovnání rozložení poruch

Pro analýzu dat je nejdříve nutné vytvo-
řit databázi událostí v softwarovém prostředí. 
Za výchozí materiály jsou použity knihy zá-
znamů servisních prací na jednotlivých kom-
presorech. Analyzovaným údajem je doba do 
poruchy kompresoru. Časovou jednotkou jsou 
tzv. motohodiny, které udávají dobu provozu 
kompresoru. Jestliže se u kompresorů určí 
doby do poruchy, lze v dalším kroku analý-
zy dat určit hledané rozdělení poruch v čase, 
což je důležité pro vytvoření modelu stárnutí 
kompresoru. Tato skutečnost se potom bude 
implementovat do celkového modelu dyna-
mického systému.

Nejdříve bylo nutné vytvořit elektronickou 
databázi z ručně psaných záznamů. K tomu 
byl využit program MS Excel. Z něj se data 
exportovala do statistického a spolehlivostní-
ho programu Statgraphic 5.0+. V tomto pro-

gramu, zaměřeném na spolehlivostní výpočty, 
se provedla celková analýza dat. 

Při analýze dat byla využita spolehlivost-
ní metoda maximální věrohodnosti (Maxi-
mum Likelihood Estimation, MLE) s vyu-
žitím modifikovaného Kaplanova-Meierova 
odhadu parametrů. Při srovnávání různých 
rozložení poruch v čase se sleduje hodnota 
parametru p-value, který ukazuje věrohod-
nost zkoumaného rozdělení na rozložení po-
ruch kompresoru v čase. Jestliže je hodnota 
parametru p-value větší než 0,05, je možné 

tvrdit, že zkoumané rozdělení je věrohodné. 
Toto rozdělení se potom využije pro sestave-
ní modelu stárnutí.

Nejdříve bylo nutné zjistit pravděpodobná 
rozdělení poruch a ty pak na základě hodnoty 
parametru p-value mezi sebou porovnat. Při 
analýze bylo porovnáváno těchto sedm roz-
dělení: exponenciální, Weibullovo, normální, 
logistické, lognormální, gamma a Cauchyovo. 

Porovnání bylo provedeno pro čtyři kompre-
sory se záznamem servisních úkonů starších 
než deset let. Srovnávací tabulka s hodnotami 
p-value pro jednotlivé kompresory je v tab. 1. 
Zvýrazněná políčka v tab. 1 jsou u rozděle-
ní s hodnotou parametru p-value vyšší než 
0,05. Z těchto srovnání vycházejí pouze tři 
rozdělení s hodnotou p-value vyšší než 0,05, 
a to pouze u dvou kompresorů. U zbývají-
cích dvou nedosáhl parametr p-value hodno-
ty vyšší než 0,05 u žádného rozdělení. Dal-
ší srovnání je tedy mezi dvěma kompresory, 
u nichž nedosáhlo p-value hodnoty vyšší než 
0,05, a třemi nejpravděpodobnějšími rozdě-
leními. Jde o rozdělení Weibullovo, normální 
a logistické, viz tab 2. V tomto srovnání ne-
vychází hodnota p-value pro Weibullovo roz-

dělení dobře pro žádný ze dvou kompresorů, 
ale protože se v tomto případě určuje rozdě-
lení pro všechny čtyři kompresory, hraje rov-
něž důležitou roli rozptyl, v jakém se hodnota  
p-value pohybuje vzhledem k ostatním roz-
dělením. Z tohoto hlediska dosahuje hodnota 
parametru p-value kompresoru CA2CK 47 % 
při Weibullově rozdělení ve srovnání s loga-
ritmickým rozdělením a 22 % u kompresoru 
CA1VaZ při Weibullově rozdělení ve srovná-
ní s normálním rozdělením. Z tohoto pohle-
du se Weibullovo rozdělení jeví jako nejlepší, 

neboť parametr p-value dosahuje 
standardně vysokých hodnot na-
vzdory tomu, že nedosahuje hod-
noty vyšší než 0,05. 

3.2 Weibullova analýza dat

Analýza dat s použitím Wei-
bullova rozdělení doby do poru-
chy byla provedena pro kompre-
sor CA1CK. Z výsledných grafů 
zpracovaných programem Statgra-
phic 5.0 vyplývá, že výsledné prů-
běhy mají logický smysl a věrně 
popisují reálný stav. Byly zjištěny 
parametry shape – b a scale – Θ, 

potřebné pro tvorbu matematického mode-
lu. Při analýze dat kompresoru CA1CK bylo 
určeno b = 2,476 1 a Θ = 33 303, kde roz-
dělení poruch odpovídá Weibullovu rozlože-
ní – viz obr. 1.

Zatímco před analýzou dat jsme o Weibul-
lově rozdělení uvažovali jako o možné vari-
antě, touto analýzou se nám je podařilo po-
tvrdit. Výpis protokolu výpočtu z programu 

Tab. 1. Srovnání rozdělení podle hodnot p-value

Rozdělení poruch Kompresor
CA1CK CA2CK CA1VaZ CA3VaZ

exponenciální 3,06·10–7 3,8·10–7 3,19·10–14 0,027 1
Weibullovo 0,762 6 0,001 1 0,001 38 0,188 876
normální 0,12 7,4·10–5 0,006 248 0,188 864
logistické 0,202 8 0,002 3 9,61·10–4 0,188 876
lognormální 5,7·10–4 2,3·10–7 6,56·10–10 0,130 5
gamma 0,023 6 2,75·10–6 2,149·10–5 0,096 9
Cauchyovo 0,030 4 6,13·10–7 1,97·10–7 7,05·10–5

Tab. 2. Výsledné srovnání vybraných rozdělení

Rozdělení 
poruch

Kompresor
CA2CK CA1VaZ

Weibullovo 0,001 073 5 0,001 389
normální 7,4·10–5 0,006 248
logistické 0,002 271 3 9,61·10–4

Tab. 3. Mezní hodnoty provozních a poru-
chových stavů systému

Parametr Tlak (kPa)
horní provozní mez 660

horní kritická mez 700

provozní tlak 580–600

dolní mez 550

dolní kritická mez přibližně 500

Obr. 3. Rozvod tlakového vzduchu

Obr. 4. Schéma kompresorové stanice
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Statgraphic 5.0+ z vypočítaných hodnot na 
obr. 2 potvrzuje velkou věrohodnost Weibul-
lova rozdělení, což dokládá parametr p-value 
(zvýrazněná hodnota).

3.3 Analýza systému rozvodu tlakového 
vzduchu

Pro správnou analýzu systému rozvodu 
tlakového vzduchu je nutné znát schéma roz-
vodu tlakového vzduchu průmyslového zá-
vodu, místo napojení kompresorové stanice 
(výrobny stlačeného vzduchu) a systém na-
pojení jednotlivých kompresorů v kompre-
sorové stanici. 

Takové schéma ukazuje umístění každé-
ho kompresoru, kde je patrná možnost zálo-
hování výkonu dalšími kompresory. Pro to, 
abychom provedli správně analýzu systému 
a jeho funkčnosti, je nutné znát další informa-
ce o využívání kompresorů v reálném provo-
zu, např. který kompresor plní funkci hlavní-
ho soustrojí dodávajícího stlačený vzduch do 
systému, který kompresor je určen jako za-
tížená záloha („horká rezerva“) a který jako 
nezatížená záloha („studená rezerva“).

Posuzovaný průmyslový závod má rozsáh-
lý potrubní systém a dvě na sobě nezávislé 
kompresorové stanice – VaZ a CK. To umož-
ňuje provozovat celkem tři stavy systému po-
trubí: samostatný okruh napájený z kompre-
sorové stanice VaZ, samostatný okruh napáje-
ný z kompresorové stanice CK a celý systém 
napájený z obou stanic současně (celý sys-
tém napájený jen z jedné stanice je uvažován 
jako poruchový). Schéma na obr. 3 ukazuje 
propojení potrubního systému průmyslového 
závodu s umístěním kompresorových stanic. 
Zeleně vyznačený systém je napájen ze sta-
nice VaZ, červený ze stanice CK. Na obr. 4 

je vyznačeno rozmístění zařízení v kompre-
sorové stanici VaZ. 

3.4 Stanovení provozních parametrů

Při vyhodnocování reálných skutečností se 
vycházelo ze záznamů servisních prací pro-
vedených na jednotlivých kompresorech. Jde 
o činnosti preventivní údržby a údržby po poru-
še provedené na zařízení – kompresoru. Zde je 
důležité si uvědomit skutečnost, že kompresor 
není pouze motor, ale skládá se z mnoha sou-
částí, na nichž závisí jeho správná funkce.

Dalšími vstupními údaji jsou data získaná 
expertním vyjádřením odpovědného pracov-

níka. Jde především o stanovení dolní meze 
tlaku vzduchu v potrubí, při kterém je mož-
né systém ještě provozovat, a dolní kritické 
meze, při které již mohou vznikat závažná 
poškození či poruchy. Stanovení horní kri-
tické meze tlaku, při které by mohlo dochá-
zet k poruchám, je limitováno bezpečnost-
ními vypouštěcími ventily na vedení. Horní 
mez tlaku, při které se systém provozuje, je 
hlídána snímači tlaku s odpouštěcími venti-
ly (automatická regulace). Automatika říze-
ní tlaku je nastavena tak, aby tato mez neby-
la překročena. Zmíněné mezní hodnoty jsou 
zobrazeny v tab. 3.

Při matematickém modelování je nutné 
znát i další údaje, které pro provozování sku-
tečného zařízení nejsou nezbytné, avšak při 
modelování je jejich znalost potřebná k zob-
razení reálnější skutečnosti.

Jde např. o matematický popis změny tla-
ku vzduchu provozovaného systému v oka-
mžiku výskytu dynamického jevu. Důležité 
je rovněž zjistit pravděpodobnostní rozdělení 
poruch kompresorů v čase. Jelikož záznamy 
servisních prací jsou u posuzovaných zařízení 
zapisovány od jejich uvedení do provozu, což 
je doba delší než deset let, vzniká předpoklad 
statisticky významného souboru dat. 

3.5 Modelová zjednodušení

Skutečné hodnoty z reálného systému se 
budou zavádět do matematické modelu dy-

namického systému. Vzhledem ke složitosti 
a „nevyzpytatelnosti“ reálného systému není 
možné zcela věrně zachytit veškeré skuteč-
nosti provozu, což je důvodem k zavedení 
určitých zjednodušení v modelovém řešení 
dynamických jevů. Základním předpokla-
dem pro tvorbu modelu je matematický po-
pis změny tlaku vzduchu v potrubí v reálném 
čase. Při výpočtu se skutečná křivka zachycu-
jící změnu tlaku linearizuje – průběh změny 
tlaku to umožňuje, neboť tlak se mění téměř 
lineárně. V dalším postupu se určí směrnice 
přímky k1 náběhové křivky při vzrůstajícím 
tlaku a směrnice přímky k2 při klesajícím tla-
ku. Směrnice přímek jsou určeny na zákla-

dě záznamů z měření. 
Na obr. 5 jsou zobra-
zeny modelové průbě-
hy změn tlaku při ná-
růstu a poklesu tlaku 
v potrubí. 

Pro to, aby matema-
tický model měl vyu-
žití při řešení spolehli-
vosti systému v praxi, 
bylo nutné popsat prav-
děpodobný dynamický 
stav, ve kterém se sys-
tém nachází, a defino-
vat jej. Pro modelové 
řešení byl vybrán stav 
systému při odlehče-
né zátěži, u něhož byla 
vysledována periodici-

ta opakování dvanáct hodin – viz obr. 6 (stří-
dání pracovních směn) s pravděpodobností 
výskytu dynamických jevů 70 %, viz obr. 1. 
To je stav, ve kterém se tlak v potrubí pohy-
buje v pásmu 620–660 kPa, což je až 80 kPa 
nad pracovní oblastí. Mezi jednotlivými dy-
namickými přechody se uvažuje tlak v po-
trubí konstantní.

4. Simulace

Pomocí jednoduchého popisu a na základě 
výsledků vypracovaných analýz bylo vytvo-
řeno simulační prostředí pro určení spolehli-
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vostních parametrů. V modelu systému jsou 
dvě komponenty – hlavní kompresor (C1) 
a zálohový kompresor (C2). Každý může být 
v jednom ze tří stavů: on, off a fail. Výskyt 
poruchy komponent se řídí podle Weibullo-
va rozdělení. Jako počáteční se uvažuje u C1 
stav on a u C2 stav off – viz obr. 7.

K popisu a následné analýze modelu byly 
využity Petriho sítě. Jako příklad slouží Petri-
ho síť modelující poruchu hlavní komponen-
ty na obr. 7. Místa C1_on, C1_off a C1_fail 
jsou využita pro znázornění stavu, ve kterém 
se komponenta nachází. Po stochastickém 
přechodu C1_fail přejde komponenta C1 do 
stavu poruchy.

Provozní proměnnou je tlak vzduchu (p) 
v potrubním rozvodu. Modeluje se tzv. odleh-
čený stav, tj. pi (620; 660) kPa. Jsou uvažová-
ny dva poruchové stavy systému: p > 700 kPa 
(„přetlak“) a p < 500 kPa („podtlak“). 

Po vytvoření Petriho sítě modelující dy-
namické chování zadaného systému je nutné 
ověřit vlastnosti namodelované sítě, např. ži-
vost, která je ekvivalentní s neexistencí uváz-
nutí (deadlock) v síti.

Dalším krokem je simulace modelu. Byla 
využita metoda Monte Carlo. Ve výsledku se 
zjistí pravděpodobnost poruchy systému, oče-
kávané hodnoty v místě pi a četnosti prove-
dení přechodů dané sítě. 

K určení spolehlivosti systému byla spo-
čítána kumulativní distribuční funkce CDF 
(Cumulative Distribution Function) stavu 
„přetlak“ jako pravděpodobnost přítomnosti 
tokenu v místě C1_ fail namodelované Petri-
ho sítě, viz graf na obr. 8.

5. Závěr

Článek popisuje zpracování informací při 
sestavování modelu dynamického systému 
vycházejícího z reálného provozu. Prvořa-
dým úkolem byl výběr poruchových udá-
lostí z ručně psaných servisních záznamů. 
Tento úkol vycházel z předpokladu, že roze-
známe událost preventivní údržby a událost 
údržby po poruše. Rozeznání těchto dvou 
typů servisních úkonů je v článku popsáno 
a vysvětleno. Důležitým úkolem bylo stano-
vit rozdělení pravděpodobnosti poruch kom-
presorů v závislosti na době provozu. Za 
použití programu Statgraphic 5.0+ a meto-
dy maximální věrohodnosti s využitím mo-
difikovaného modelu Kaplanova-Meierova 
odhadu parametrů bylo porovnáno několik 
rozdělení poruch. Z tohoto srovnání vyšlo 
najevo, že nejvěrohodněji je rozdělení po-
ruch kompresorů popsáno Weibullovým roz-
dělením. Při použití tohoto rozdělení byla 
potom provedena analýza dat vybraných 
kompresorů a zjištěny další parametry spo-
lehlivostních ukazatelů: parametry shape, 
scale, hazardní funkce (intenzita poruch), 
zbytková spolehlivost, hustota poruch v ča-
sové ose atd.

Pro tvorbu matematického modelu byly 
stanoveny mezní hodnoty stavové veličiny 
(tlaku vzduchu v potrubí) a přijata určitá mo-
delová zjednodušení. Tyto předpoklady po-
tom vedly k definování vybraného dynamic-
kého chování systému – odlehčený stav. 

Při simulaci byly stanoveny základ-
ní „mantinely“ chování nutné při ověřování 
správnosti chování modelu systému tak, aby 

v následujících krocích bylo případně mož-
né určit další spolehlivostní parametry posu-
zovaného systému, jako by byly např. určení 
funkce CDF pro druhý nechtěný stav, analý-
za četností provedení přechodů, tvorba his-
togramu a vypočítání spolehlivosti dynamic-
kého systému.
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Obr. 8. Pravděpodobnost přítomnosti tokenu 
v místě fail modelované Petriho sítě

  t (103 h)

0 2 4 6 8 10 12

  P
C

D
F

 (–
) 0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Symboly pro rádiový 
přenos v automatizaci

Organizace ISA (nyní International So-
ciety for Automation) přistoupila na základě 
mnohých požadavků na doplnění symboliky 
pro rádiový přenos v automatizačních sys-
témech k revizi normy ISA 5.1 Instrumen-
tation Symbols and Identification. Konsta-
tovala, že v současné normě ISA 5.1, část 
6.2 (8), je zaveden symbol přerušované si-
nusovky s významem „elelektromagnetický 
nebo akustický signál (volně se šířící)“ s po-
známkou, že zahrnuje i rádiový přenos. Ved-
le toho je v současném návrhu revize nor-
my počítáno se symbolem blesku, který se 
v praxi již v mnoha případech používá. Or-
ganizace ISA má za to, že uvedené dva sym-
boly jsou pro obor průmyslové automatiza-

ce dostačující, a nehodlá přidávat do normy 
již žádné další.
[ARCwire, 26. září 2008.] (sk)

  Ohlédnutí za konferencí 
TCP �00�

Mezinárodní konference Technical Com-
puting Prague 2008 (TCP 2008) se uskuteč-
nila 11. listopadu 2008 v Kongresovém cen-
tru ČVUT v Praze. Akci pořádala společnost 
Humusoft s. r. o. a její letošní, již šestnáctý 
ročník byl věnován především přednáškám 
a prezentacím uživatelů softwarových sys-
témů Matlab & Simulink, dSpace a Comsol 
Multiphysics. Účastníci vyslechli přednášky, 
popř. zhlédli panelové prezentace na témata 
z oblasti řídicí techniky, měření, zpracová-
ní signálů a obrazů, simulace systémů, návr-

hu algoritmů, komunikační techniky, stro-
jírenství, chemické technologie, medicíny 
a dalších oblastí vědy i průmyslu. Své mís-
to v programu konference nalezly také in-
formace o novinkách a trendech vývoje ná-
strojů pro technické výpočty, analýzu dat, 
modelování a simulace. Důležitou součástí 
akce byly odborné semináře firem Comsol 
a dSpace. Konference se tak stala fórem pro 
výměnu zkušeností mezi vývojáři, odborní-
ky z praxe, pedagogy a výzkumníky z aka-
demické sféry.

Počet účastníků konference TCP 2008 
přesáhl číslo 140. Na konferenci bylo před-
neseno 42 referátů, vystaveno 28 panelových 
prezentací a další příspěvky byly uvedeny ve 
sborníku. Celkem bylo publikováno 110 pří-
spěvků. Sborník z konference je v elektro-
nické podobě dostupný na http://www.hu-
musoft.cz/akce/matlab08 (pb)




