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častějším navrhováním komplexních zaříze-
ní s použitím modelu.

2.2.4 Prognostika založená na pravděpo-
dobnosti (probability-based prognosis)

Pravděpodobnostní prognostické meto-
dy mají nejdelší historii, vyžadují nejmé-
ně detailní data a využívají zejména různé 
distribuční funkce pravděpodobnosti, které 
byly parametrizované pro jednotlivá zaříze-
ní, popř. jejich dílčí celky nebo komponenty 
na základě např. výrobních parametrů, pro-
vozních údajů, statistických dat z historie. 
Nejčastěji se používá normální, Weibullovo 
a exponenciální rozdělení pravděpodobnos-
ti. Typickým rozdělením popisujícím inten-
zitu poruch v závislosti na čase je tzv. va-
nová křivka, která byla poprvé publikována 
již v roce 1965 a dodnes má své opodstat-
nění. Tento přístup k prognostice poskytu-
je také meze určitosti, v nichž se pohybuje-
me, což je důležité pro stanovení přesnosti 
a pravděpodobnosti získaného odhadu. Dis-
tribuční funkce pravděpodobnosti se použí-
vají při analýze spolehlivosti technických 
prvků. Jde o doposud nejrozšířenější a vel-
mi dobře použitelný přístup v elektrotech-
nickém průmyslu.

3. Závěr

Technická prognostika je poměrně nový 
a stále se rozvíjející obor, který se zatím po-
týká s omezenými možnostmi reálného vy-
užití v praxi. Poslední vývoj však ukazuje, že 
nové metody, zejména neuronové sítě a fuzzy 
rozhodovací stromy, jsou použitelné, posky-
tují uspokojivé výsledky a po další optimali-
zaci by měly být vhodné k použití ve vestav-
ných systémech v oblasti letectví či automo-
bilového průmyslu. Lze také očekávat značný 
nárůst prognostiky, která bude těžit zejména 
z rozvoje metod navrhování s použitím mo-

delu, a tudíž lepší dostupnosti komplexněj-
ších fyzikálních modelů.
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  Tandem veletrhů Tube 

a Wire 2012
Veletrhy Tube a Wire jsou na výstavišti 

v Düsseldorfu již tradičně pořádány kaž-
dý druhý rok ve stejném termínu. Letos 
se uskuteční ve dnech 26. až 30. března. 
Veletrh Wire je zaměřen na výrobu drátů 
a kabelů, vystavují se zde také materiály 
pro opláštění, stroje a systémy pro výro-
bu a zpracování drátů i pružin a spojovací 
technika. Stabilitu na trhu drátů a kabelů 
zajišťují četné energetické projekty, jako 
je Solartec, jehož cílem je vést do Evro-
py elektrický proud vyrobený na Sahaře. 
Na veletrhu Tube jsou vedle trubek vysta-
vovány další produkty: software, zaříze-
ní pro ukládání trubek, měřicí a regulač-

ní technika. Jde o mladší veletrh, jehož no-
menklatura je obměňována a nedávno byla 
na žádost vystavovatelů rozšířena o hut-
ní profily. Pro odbyt trubek jsou důležité 
projekty vedení ropy do Evropy, jako jsou 
ropovody Nabucco, South Stream, North 
Stream. 

Oba veletrhy jsou zajímavé tím, že na 
nich vystavovatelé často předvádějí svá vý-
robní zařízení v chodu. Proto se také roz-
šiřuje výstavní plocha – koncem roku bylo 
vystavovateli objednáno 56 000 m2, což re-
prezentuje nárůst o 8,8 % oproti roku 2010 
(44 000 m2). V roce 2010 vystavovalo na 
veletrhu Wire 1 217 vystavovatelů a na ve-
letrhu Tube celkem 1 174 firem. Na uve-
dených veletrzích nejsou pořádány žád-
né odborné konference. Pořadatel Messe 
Düsseldorf vychází ze skutečnosti, že vy-

stavovatelé vynakládají značné prostředky 
na účast na veletrzích a nepřejí si, aby ná-
vštěvníci trávili čas na konferencích, ale 
mezi výstavními stánky. Konference jsou 
proto pořádány v jiném termínu a na jiném 
místě. Na veletrh Wire 2012 bylo koncem 
roku přihlášeno více než 1 100 společností 
ze 45 zemí a na veletrh Wire téměř 900 vy-
stavovatelů ze 44 zemí. Z České republiky 
se letos na veletrhu Tube představí dvanáct 
vystavovatelů a na Wire jich přijede sedm. 

Výhradním prodejcem vstupenek na akce 
Messe Düsseldorf pro ČR je cestovní kance-
lář BVV Fair Travel (www.fairtravel.cz), kte-
rá zprostředkovává také dopravu na veletrhy 
Wire a Tube 2012 a navíc pořádá čtyřdenní 
autokarový zájezd s návštěvou veletrhů. Ak-
tuální informace k oběma veletrhům jsou uve-
deny na www.wire.de a www.tube.de. (ev)


