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Proces vývoje produktu

Na obr. 1 je V-model, původně navržený 
pro popis vývojového cyklu aplikačních pro-
gramů. V současné době existuje mnoho verzí 
tohoto modelu, které se používají pro vývoj 
nejrůznějších produktů. Zde je prezentován 
jeden příklad takového modelu, který je při-
způsoben pro návrh vestavných řídicích systé-
mů, jež se běžně vyskytují v automobilovém 
průmyslu, letectví nebo obranné technice. 

Cílem metod Rapid Control Prototyping, 
RCP, je co nejvíce zefektivnit proces vývo-
je zařízení a minimalizovat počet potřebných 
iterací. Na ose x V-modelu je čas; snahou je 
tedy zkrátit dobu vývoje zúžením tvaru pís-
mene V tak, že jeho ramena budou přiblížena 
k sobě navzájem. Než bude popsáno využití 
hardwaru a softwaru od firmy National Instru-
ments, udělejme si krátký přehled o jednotli-
vých krocích vývojového cyklu ve V-modelu. 

Vývojové systémy jako LabVIEW nebo 
MATRIXx obsahují množství nástrojů pro 
pokročilý návrh řídicího systému v interak-
tivním prostředí, které usnadňuje a urychluje 

práci vývojářů na návrhu řídicího systému bez 
nutnosti mít k dispozici hardwarový prototyp. 
To dává vývojářům možnost určit specifikaci, 
požadavky a chyby modelu ihned, bez čeká-
ní na výsledky zkoušek reálného prototypu. 

Inženýři používají k modelování a návrho-
vání řídicích systémů různé nástroje. Jedním 
z nich je NI LabVIEW Control Design Toolkit, 
graficky orientovaný nástroj pro návrh a ana-
lýzu řídicího systému. NI LabVIEW Simula-
tion Module integruje do prostředí LabVIEW 
simulaci dynamických systémů. Uživatel může 
v podobě blokového diagramu modelovat li-
neární i nelineární, diskrétní i spojité systémy 
a potom spustit simulaci v OS Windows nebo 
operačním systému reálného času. 

NI MATRIXx je kompletní prostředí pro 
návrh řídicího systému, které zahrnuje Sys-
temBuild, grafický nástroj pro snadný a rych-
lý návrh modelu a jeho simulaci. Je to vynika-
jící nástroj zvláště pro práci s velkými a slo-
žitými modely. 

Platforma NI je otevřená, tzn. že kromě 
vlastních nástrojů pro modelování a vývoj 
zařízení umožňuje integrovat modely vytvo-
řené v jiných softwarových prostředích, včet-
ně modelů vytvořených softwarem Simulink 
od firmy MathWorks, MSC CarSim nebo 
„ručně“ vytvořených modelů v jazycích C, 
Fortran apod. Vzhledem k otevřenosti soft-

warové i hardwarové části platformy NI může 
vývojář uživatelským rozhraním s prvky NI 
vybavit v podstatě jakýkoliv simulační model.

 

Propojení prostředí LabVIEW a Simulink

LabVIEW Simulation Interface Toolkit 
může být využíván jako rozhraní pro pro-
středí Simulink. Tento balíček nástrojů navíc 
obsahuje patentované moduly uživatelského 
rozhraní pro zobrazení dat a ovládání v pro-
středí Simulink. Uživatelé pracující v prostře-
dí Simulink tak mohou používat LabVIEW 
pro simulace off-line na počítači nebo pro im-
plementaci dynamického modelu na vhodnou 
platformu reálného času a simulaci s využi-
tím metod RCP a HIL.

Pro implementaci na platformu reálného 
času se používá Real-Time Workshop od fir-
my MathWorks, spolu s přidanými kompo-
nentami z LabVIEW Simulation Interface 
Toolkit. Tyto nástroje společně umožní z mo-

Obr. 2. Pro mapování signálů a parametrů modelu s ovládacími a zobrazovacími prvky Lab-
VIEW se využívá SIT Connection Manager

Obr. 1. V-model pro návrh vestavných řídicích 
systémů
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Použití LabVIEW pro Rapid Control Prototyping 
a simulaci Hardware-in-the-Loop

Tento článek pojednává o tom, jak urychlit vývoj řídicích systémů založených na mode-
lování s využitím metod Rapid Control Prototyping (RCP) a simulace Hardware-In-the-
-Loop (HIL) za pomoci softwaru a hardwaru od firmy National Instruments. 

Modelování a návrh

Klíčovým prvkem pro zúžení tvaru písme-
ne V je začít s návrhem vestavného řídicího 
systému co nejdříve ve vývojovém cyklu pro-
duktu. Modelování umožňuje začít se simula-
cí chování řídicího systému v době, kdy ješ-
tě neexistuje prototyp řízeného zařízení. Dal-
ší výhodou je možnost znovu použít modely 
vyvinuté v předchozích etapách vývoje, a tak 
výrazně zmenšit objem prací potřebných pro 
modelování. Jestliže je k dispozici prototyp 
zařízení, může být modelování doplněno o re-
álné vstupy a výstupy a modely lze vytvářet 
pomocí metod identifikace systémů, jejichž 
nástroje jsou obsaženy např. v NI LabVIEW 
System Identification Toolkit.
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delu vygenerovat program, který může být 
následně spuštěn na platformě reálného času. 

LabVIEW Simulation Interface Toolkit 
poskytuje simulačním modelům obrovské 
množství funkcí uživatelského rozhraní. Pro 
vytvoření uživatelského panelu lze použít 
všechny prvky z LabVIEW určené pro vizu-
alizaci a řízení: tlačítka, přepínače, posuvní-
ky, grafy, diagramy, diody atd. 

Uživatelská rozhraní simulačních modelů 
vytvářená v LabVIEW

Pro přípravu připojení signálů lze v simu-
lačním modelu využít blok NI Signal Pro-
be, který je v prostředí Simulink dostupný 
po instalaci LabVIEW Simulation Interface 
Toolkit. Pro mapování signálů a parametrů 
modelu s ovládacími a zobrazovacími prvky 
LabVIEW se potom využívá SIT Connecti-
on Manager (obr. 2). 

Když je mapování ukončeno, LabVIEW 
automaticky vygeneruje program, který vy-
tvoří vazby mezi LabVIEW Visualisation In-
terface a modelem. Uživatel může prostřed-
nictvím takto vytvořeného rozhraní v průbě-
hu simulace měnit parametry a zobrazovat 
signály z modelu.

Software reálného času

Po simulaci modelu na běžném počítači 
je dalším krokem jeho převedení do prostře-
dí reálného času. Firma National Instruments 
nabízí velké množství softwaru a hardwa-
ru umožňujícíh deterministický běh aplikací 
v reálném čase a připojení širokého spektra 
vstupů a výstupů. 

LabVIEW Real-Time 
Module rozšiřuje prostředí 
LabVIEW o možnost im-
plementace na komerčně 
dostupné platformy reálné-
ho času a poskytuje mož-
nost provozovat programy 
vytvořené v prostředí Lab-
VIEW v prostředí reálného 
času. Uživatel navíc může 
využít LabVIEW FPGA 
Module a vytvořit vlastní 
zařízení určené pro simulaci 
typu Hardware-In-the-Loop 
(HIL), které generuje rychle 
se měnící signály – v oblas-
ti simulace mechanických 
dynamických systémů HIL 
umožňuje simulovat signály 
např. z vačkové nebo kliko-
vé hřídele či ze snímačů po-
lohy a pohybu. S využitím 
FPGA lze také přijímat sig-
nály a zpracovávat je např. 
pulzně šířkovou modulací 
(PWM), dekódovat digitální 
protokoly nebo digitalizovat 
analogové signály. 

Hardware reálného času

National Instruments doporučuje a nabízí 
pro simulaci s využitím HIL a RCP v závis-
losti na požadovaných vstupech a výstupech 
a na výpočetním výkonu různé platformy. Pro 
využití HIL je ideální vysoce výkonná platfor-
ma PXI. Pro simulaci v prostředí reálného času 
však lze použít i běžný počítač. To je výhodné 
v laboratorních podmínkách a při požadavku 
ovládat jen několik I/O kanálů. Pro RCP je 
zase nejvhodnější modulární a flexibilní sys-
tém CompactRIO (obr. 3). 

 

Rapid Control Prototyping na platformě 
CompactRIO 

Protože čistě softwarová simulace nemů-
že kompletně postihnout všechny unikátní 
rysy chování řízeného zařízení v dynamickém 
prostředí, jsou pro podporu testování řídicích 
algoritmů v reálném čase vyvíjeny hardwa-
rové prototypy. Metoda Rapid Control Pro-
totyping, RCP, je součástí druhé fáze návr-
hu řídicího systému ve V-modelu na obr. 1. 
Na obr. 4 je znázorněno, že navržený řídicí 
modul je testován na platformě reálného času 
a připojen k reálnému nebo simulovanému 
řízenému zařízení. V tomto kroku, již na za-
čátku procesu vývoje, se verifikuje a validuje 
simulační model a první návrh řídicího sys-
tému. Nyní je příležitost k ladění řídicích al-
goritmů i hardwaru, popř. k zahrnutí dalších 
požadavků na řídicí systém. 

Pro implementaci prototypu řídicího systé-
mu lze použít jakoukoliv platformu od National 
Instruments, nicméně jako nejvhodnější se pro 
svou robustnost a flexibilitu jeví CompactRIO. 

Obr. 3. Pro běh simulace v reálném čase lze využít různé plat-
formy: PXI, běžný počítač nebo CompactRIO

LabVIEW Real Time

PXI desktop nebo 
průmyslový počítač

CompactRIO

Obr. 4. Rapid Control Prototyping na platformě CompactRIO
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rekonfi gurovatelného I/O (RIO) 
hardwaru významně urychlíte vývoj 
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procesorovou jednotku schopnou vykonávat ří-
dicí programy deterministicky, v reálném čase, 
zajistit logování dat, fungovat jako webový 
server atd. Obsahuje také FPGA (programo-
vatelné hradlové pole), díky němuž je flexibil-
ní z hlediska výkonu a umožňuje zpracovávat 
a generovat vysokorychlostní signály. Ke Com-
pactRIO lze připojit množství reálných signá-
lů: analogové i digitální signály nebo signály 
s PWM, a dále např. sběrnici CAN, sběrnici 
podle standardu MIL-STD-1553, jež se použí-
vá v avionických systémech vojenských leta-
del, nebo její civilní obdobu ARINC-429 – vše 
prostřednictvím komerčně dostupných modulů, 
bez nutnosti vývoje na zakázku.

Implementace modelů vyvinutých 
v prostředí Simulink na platformu 
reálného času

Z modelu řídicího systému vytvořeného 
v prostředí Simulink může být s využitím 
nástroje Real-Time Workshop a kompileru 
Microsoft Visual Studio automaticky vyge-
nerována knihovna DLL, která může být vo-
lána z LabVIEW (obr. 5). Pomocí nástroje 
SIT Connection Manager lze potom snadno 
konfigurovat reálné vstupy a výstupy řízeného 
zařízení, aby fungovaly jako výstupy a vstu-
py pro simulační model. Je možné konfiguro-
vat zařízení NI pro sběr dat, zařízení s FPGA 
a zařízení se sběrnicí CAN. LabVIEW pak 
vygeneruje program, který doplní simulační 
model o část rozhraní pro vstup a výstup sig-
nálů pro reálné řízené zařízení. 

Po spuštění LabVIEW VI se tento program 
automaticky nahraje do hardwaru systému re-
álného času, kde poté probíhá deterministický 
běh simulačního modelu. Operátorské rozhraní 
se aktualizuje prostřednictvím Ethernetu z cílo-
vého zařízení do hostitelského serveru. Ukaž-
me si nyní, jak tento proces probíhá v praxi. 

Implementace na cílovou platformu

V tomto kroku V-modelu (obr. 1) je řídi-
cí program implementován do cílového hard-
waru, jímž může být elektronická řídicí jed-
notka, komerčně dostupný systém s proceso-
rem a s možností modulárního rozšíření, jako 
je PXI nebo CompactRIO, nebo na zakázku 
navržený specializovaný hardware. Inženýři 
mohou rovnou tvořit řídicí software pro cí-
lovou platformu, navrhovat obecné algorit-
my a na ně použít vhodný nástroj pro auto-
matické generování kódu pro cílovou platfor-
mu, jako např. LabVIEW C Generator, nebo 
zvolit kombinaci obou přístupů. 

Testování Hardware-In-the-Loop a PXI

Při testování Hardware-In-the-Loop, 
HIL, může vývojář simulovat reálné chová-
ní a vlastnosti řízeného zařízení a verifiko-
vat celou řízenou soustavu bez potřeby při-
pojovat řídicí systém na reálné řízené zaříze-

ní. Na obr. 6 je vidět, že řídicí program běží 
na cílovém hardwaru, zatímco řízené zaříze-
ní je simulováno v reálném čase na počítači. 

V průběhu této testovací fáze je důležité 
otestovat kompletní soubor funkcí řídicího mo-
dulu. Přestože je již možné připojit cílový hard-
ware s řídicím systémem k fyzickému řízenému 
zařízení, má simulace pomocí modelu řízeného 
zařízení četné výhody. Testování metodou HIL 
je cenově mnohem výhodnější a testy jsou sná-
ze reprodukovatelné než při využití fyzického 
zařízení. Na softwarovém modelu lze simulo-
vat různé provozní podmínky, a dokonce i od-
chylky, jejichž testování na reálném prototypu 
by bylo obtížné, nákladné nebo nebezpečné. 

Ideální pro testování me-
todou HIL je platforma PXI, 
založená na standardu Com-
pactPCI. Typický systém 
PXI se skládá z šasi, řídicího 
modulu a I/O modulů v se-
stavě podle požadavků úlo-
hy. Řídicí modul obsahuje 
procesor, paměť, permanent-
ní úložiště dat atd. Jestliže 
se používá systém reálné-
ho času, nahrává se aplika-
ce LabVIEW přímo do pro-
cesorové jednotky řídicího 
modulu. Běžící aplikace po-
tom přistupuje k I/O modu-
lům systému PXI. PXI nabí-
zí vysoký výpočetní výkon 
a schopnost obsluhovat vel-
ké množství kanálů – stov-
ky, a dokonce i tisíce. 

Pro PXI je k dispozi-
ci široká nabídka I/O mo-
dulů: analogové i digitál-
ní I/O, modul pro sběrnici 
CAN, modul pro signá-
ly s modulací PWM, mo-
dul pro dynamické signá-

ly, modul pro řízení pohybu nebo modul pro 
sběr obrazových dat. Stejně jako u platfor-
my CompactRIO, i zde je možné využít mo-
dul FPGA a naprogramovat jej prostřednic-
tvím LabVIEW. Do systému PXI lze integro-
vat i standardní sběrnice jako CAN, Ethernet, 
MIL-STD 1553 a ARINC 429. Protože PXI 
má otevřenou architekturu, je možné použít 
i moduly PXI nebo cPCI třetích stran a snad-
no je začlenit do základního systému. 

Architektura pro simulaci HIL

Systém HIL může mít několik komponent 
(obr. 7). Hlavní částí je simulační model ří-

Obr. 6. Testování Hardware-In-the-Loop a PXI

žádaná 
hodnota

regulační 
odchylka

výstup 
řídicího 
systému

zpětná 
vazba

+

–

řídicí 
systém

Obr. 7. Architektura pro simulaci HIL
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zeného systému. Simulace probíhá v reál-
ném čase a jejím výsledkem jsou dynamické 
charakteristiky simulovaného systému. Pro 
připojení výstupů řídicího systému na simu-
lační model a výstup signálů ze simulované-
ho zařízení pro zpětnou vazbu se používa-
jí I/O moduly.  

Pomocí FPGA lze vytvářet zákaznická 
vstupně-výstupní rozhraní podle konkrétních 
potřeb simulačního modelu. Dalšími kom-
ponentami systému HIL mohou být bloky 
pro logování testovacích dat nebo vytváření 
posloupností testovacích vektorů. Komplet-
ní systém ještě doplňuje hostitelský počítač 
s operátorským rozhraním, softwarem pro au-
tomatizaci provádění testů, jako např. NI Test-
Stand, a nástroje pro post-processing výsled-
ků, jako např. DIAdem. 

Partneři společnosti National Instruments

Jednou z předností přístupu společnos-
ti National Instruments je její soustředění 
na technicky pokročilé produkty. Společnost 
National Instruments společně se svými part-
nery a vybranými integrátory tak může po-
skytovat úplná řešení pro simulaci a testování 
s využitím RCP a HIL. Příklady partnerů spe-
cializovaných na HIL a RCP jsou MicroNova, 
Wineman Technologies, Averna nebo KGC. 

Společnost National Instruments konti-
nuálně rozvíjí okruh svých partnerů – doda-
vatelů produktů, aby mohla prostřednictvím 
otevřených a flexibilních řešení uspokojo-
vat potřeby svých zákazníků. Příklady jsou 
MSC CarSim a TESIS DYNAware, dodava-
telé nástrojů pro modelování dynamiky vozi-

del, nebo výrobci rozhraní pro sběrnice jako 
Condor Engineering. 

Výhody platformy LabVIEW

LabVIEW je otevřené prostředí pro navr-
hování řídicích systémů dynamických sou-
stav a jejich testování. S využitím produktů 
NI může uživatel používat návrhový software 
podle svého výběru a kombinovat jej s modu-
lární hardwarovou platformou pro implemen-
taci návrhů založených na modelu do hardwa-
ru reálného času. 

Pozn.: Simulink® a Real-Time Workshop® 
jsou registrované značky společnosti The 
MathWorks, Inc.

(National Instruments)
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ve Frankfurtu

Dvanáctý ročník mezinárodní konferen-
ce o identifikaci, ID World International 
Congress, se uskuteční 5. až 7. listopadu 
2013 ve Frankfurtu nad Mohanem. Kon-
ference, pořádaná veletržní správou Mes-
ago Messe Frankfurt, je tradiční akcí, na 

které se setkávají manažeři z oblasti identifi-
kace s integrátory a dodavatelé s konečnými 
uživateli pokročilých identifikačních soustav 
založených na chytrých zařízeních. Třídenní 
konference, pořádaná pod záštitou německé-
ho ministerstva vnitra a podporovaná Evrop-
skou komisí, bude doprovázena výstavou. 
Na konferenci budou představeny osvědče-
né i právě se objevující metody identifikace 
a referenční projekty. Konference poskytne 

prostor pro širší diskusi o bezpečnosti, mo-
bilitě a logistických infrastrukturách fungu-
jících po celém světě. 

Loňské konference ID World se zúčastnilo 
více než 400 odborníků z oboru identifikace 
z 51 zemí světa a na programu bylo 126 před-
nášek. Příspěvky na letošní konferenci vybírá 
technický výbor konference ID World slože-
ný ze šestnácti členů, kteří jsou pokládáni za 
vizionáře a pionýry oboru identifikace.  (ev)

Jiří Habel
Karel Dvořáček
Vladimír Dvořáček
Petr Žák
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Umělé osvětlení umožňuje rozšířit aktivitu lidí i na období bez denního 

světla. Vhodné využití denního i umělého osvětlení k dosažení zrakové 

pohody a vytvoření příjemného prostředí v nejrůznějších oblastech našeho 

života vyžaduje získat dostatečné znalosti ze světelné a osvětlovací techniky. 

Základem k tomu jsou poznatky shrnuté v této knize. 
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