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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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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)
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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. 

Publikace  
o současné 
světelné technice 
se zaměrením na 
základy osvětlování

novinka
z nakladatelství 
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