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tí využití významného a široce použitelného 
nástroje z knihovny aplikací LabView, kterým 
bezesporu využití FPGA je. Autor se rovněž 
snažil uvést na jednom místě i některé zdroje 
dalších souvisejících informací k pochopení 
celé problematiky. 
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  B&R – jediný systémový 
integrátor firmy MathWorks 
v oboru automatizace

Firma The MathWorks – výrobce výpo-
četních, vývojových a simulačních softwa-
rových prostředí MATLAB® a Simulink® – 
zařadila společnost B&R mezi své systé-
mové integrátory. Uznala tím její nejvyšší 

možnou úroveň odborné způsobilosti v ob-
lasti modelování a simulace. Společnost B&R 
je v současnosti jediným oficiálním systé-
movým integrátorem firmy The MathWorks 
v oboru průmyslové automatizace, kde pů-
sobí. Vývojové prostředí B&R Automation 
Studio poskytuje obsáhlé možnosti integrace 
i veškeré funkce podporující jeho propojení 
s produkty od firmy The MathWorks. Široký 
sortiment produktů značky B&R v kombina-
ci s nástroji pro simulaci a generování pro-

gramového kódu od firmy The MathWorks 
umožňuje uživatelům využívat při výrobě 
strojů bez jakýchkoliv omezení metody vý-
voje založené na použití počítačových mo-
delů (model-based design). „Tím se zkra-
cují doby potřebné na vývoj, čehož důsled-
kem je výrazný pokles nákladů a rychlejší 
uvedení výrobku na trh,“ vysvětluje Philipp 
Wallner, který ve společnosti B&R zodpo-
vídá za koordinaci spolupráce s firmou The 
MathWorks.                              (ed)
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