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standardy, normalizace, legislativa

– dostupná dokumentace,
– snadnost kvalifikace,
– předešlé použití nástroje,
– hostitelská platforma.

Dále následovala kritéria: kvalita podpo-
ry, funkce nástroje, pověst výrobce nástro-
je a předchozí použití v projektech letecké 
elektroniky. Při výběru nástroje pro projekt 
se firma buď obeznámí pouze s demonstrač-
ní verzí (50 %), nebo nástroj důkladně pro-
zkoumá a vyzkouší (40 %). Převažující by 
však měl být přístup založený na prozkou-
mání a vyzkoušení nástroje. Poté by měl být 
vyškolen personál a nástroj by měl být nej-
prve používán ve zkušební době při řešení 
malého projektu.

4. Závěr

Je zřejmé, že systémy FPGA jsou v sou-
časnosti široce využívány v systémech s vel-
kými požadavky na bezpečnost (safety-criti-
cal systems), které jsou vyvinuty za pomo-
ci nástrojů, o nichž pojednává tento článek. 
Přestože mohou být návrh a verifikace prová-
děny stejným jednotlivcem, úroveň verifika-
ce může být nedostatečná pro omezený výběr 
vnějších podnětů, simulace mohou být vyne-
chány a návrh bývá schvalován manažery bez 
technického vzdělání. Výzkum navíc ukazu-
je, že se vždy není možné spoléhat na dosta-
tečnou kvalitu dodaného softwarového jádra 
nebo makroknihoven. Nástroje pro syntézu 
mohou zase generovat chyby.

Vcelku je patrné, že softwarové nástroje 
používané při navrhování a verifikaci složi-
té elektroniky určené pro projekty s velký-
mi požadavky na bezpečnost musí být peč-
livě prozkoumány, neboť jinak mohou vnést 
do návrhu chyby vedoucí k nehodám. Avšak 
uskutečněný průzkum naznačil, že při výbě-
ru je za nejdůležitější kritérium považová-
na dostupná dokumentace, snadnost proce-

su kvalifikace a předchozí použití nástroje, 
tedy kritéria, která se netýkají technického 
řešení. Proto by se mělo pracovat na vypra-
cování objektivnějších kritérií výběru vhod-
ných nástrojů a také na experimentech s ná-
stroji, přičemž cílem by měla být identifika-
ce nejzranitelnějších funkcí, které mohou být 
zdrojem následných chyb v návrhu a provoz-
ních poruch. 

Proces posuzování nástroje musí spl-
ňovat požadavky směrnic RTCA DO-254. 
Avšak poměrná vágnost těchto směrnic vede 
ke značným rozdílům v tom, jak je jednot-
livé firmy interpretují, což by mělo být od-
straněno. Zřejmě by měl být nalezen spo-
lečný základ směrnic RTCA DO-254 a  
DO-178B.

5. Poděkování

Předložená práce byla částečně podpoře-
na střediskem Aviation Airworthiness Cen-
ter of Excellence podle smlouvy DTFACT-
07-C-00010, sponzorované U.S. Federal Avi-
ation Administration (FAA). Obsažené závěry 
se nemusí shodovat se závěry FAA.
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Wonderware

Ve dnech 14. a 15. října 2009 se v Hradci 
Králové konala již patnáctá uživatelská kon-
ference Wonderware, kterou pořádala firma 
Pantek (CS), autorizovaný distributor Won-
derware pro ČR a SR.

Účastníci se na konferenci dozvěděli mno-
ho technických novinek, nahlédli na strategii 
firmy a seznámili se s několika zajímavými 
příklady realizovaných projektů.

Strategii firmy účastníkům přiblížil Giu-
seppe Caltabiano, viceprezident pro marke-
ting v oblasti EURA divize Invensys Opera-
tions Management, kde je zařazena i společ-
nost Wonderware. Základem firemní strategie 
je pomáhat zákazníkům optimalizovat infor-
mační systémy podniku, zlepšovat výrobní 

procesy v závodech a maximalizovat zisk. Ke 
zdokonalování informačních systémů a toků 
nabízí Wonderware nástroje pro posilování 
a usnadňování vzájemné komunikace a spo-
lupráce mezi jednotlivými složkami podniku. 
Pro optimalizaci výrobních procesů jsou vý-
znamným nástrojem ty produkty, které umož-
ňují řídit výrobu podle aktuálních požadavků 
v reálném čase. Trvalá maximalizace zisku je 
podporována nástroji, které sbližují výrobní 
procesy s podnikatelskými a propojují opera-
tivní řízení výroby s obchodními procesy tak, 
aby bylo možné chod výroby nejen řídit, ale 
také optimálně plánovat. Ve snaze přiblížit 
nabídku firmy Wonderware potřebám jednot-
livých oborů jsou k dispozici ucelené balíčky 
produktů určených pro vodohospodářské pro-
jekty, potravinářství a správu budov; chystají 
se balíčky pro energetiku, petrochemii a říze-
ní spotřeby energie v závodech. 

Z hlediska technických novinek byla le-
tošní konference velmi bohatá. Jedna z no-
vinek, systém pro řízení a podporu rozho-
dování pro mobilní pracovníky IntelaTrac, 
byla našim čtenářům představena v říjno-
vém čísle časopisu Automa; firma Pantek 
(CS) jistě najde vhodné způsoby, jak po-
stupně čtenáře seznámit i s dalšími novin-
kami, které byly na konferenci představeny.

Součástí konference bylo také představe-
ní spolupráce s firmami Mitsubishi Electric 
a Microsoft a druhý den oblíbené prezen-
tace inženýrských firem, které realizova-
ly úspěšné projekty s využitím Wonderwa-
re System Platform: v hutnictví (Válcovna 
trub TŽ), při výrobě solárních panelů (Lang 
und Peitler Automation; projekt pro firmu 
Nanosolar) a při výrobě cementu (Siemens,  
s. r. o., SK; projekt pro Povážskou cemen-
táreň Ladce). (ed)


