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řídicí technika a systémy, HMI

Příčin těchto okolností může být několik – 
např. problémy spojené s přenosem signálu 
ODJEZD, výpadek proudu na trati po ode-
slání signálu PŘÍJEZD, nouzové zastavení 
vlaku před přejezdem apod. Pro tvorbu spe-
cifikace a její následné ověření s použitím 
verifikačních dotazů je možné využít mno-
ho různých komerčních i volně dostupných 
nástrojů. Pro základní seznámení se s dis-
kutovanými etapami vývojového cyklu sys-
tému RT lze doporučit volně dostupný ná-
stroj Uppaal [4].

Realizace

Po ukončení etap specifikace a verifikace 
systému RT je možné zahájit fázi jeho rea-
lizace (implementace, resp. zavedení). Před 
jejím započetím je nutné rozhodnout, které 
části systému budou realizovány obvodově, 
které programově a jaké prostředky se pou-
žijí. Z hlediska časové kritičnosti existuje je-
diné kritérium: realizovaný systém musí být 
v souladu s verifikovanou specifikací. K hard-
warovým základnám používaným při reali-
zaci systémů RT patří zejména mikrořadiče 
(Microcontroller Unit – MCU) programova-
né v jazycích asembler/C, programovatelná 
hradlová pole (Field-Programmable Gate Ar-
ray – FPGA) s tvorbou aplikačních progra-
mů v jazycích VHDL/Verilog a jednodesko-
vá PC. Je-li specifikace systému jednoduchá, 
není nutné použít vrstvu odstiňující realizova-
ný systém RT od cílového hardwaru. V opač-
ném případě je tato vrstva nezbytná a obvykle 
bývá realizována operačním systémem reál-
ného času (Real-Time Operating System – 
RTOS), někdy také označovaným termínem 
RT jádro. Operačních systémů reálného času 
existuje velmi mnoho, od komerčních po vol-
ně použitelné, a výjimkou nejsou ani aplikač-
ně specifické RTOS. Předtím, než je možné 
systém RT realizovat s použitím prostředků 
RTOS, je třeba převést specifikaci systému 
RT na tzv. množinu úloh RT a zvolit vhod-

ný mechanismus jejich plánování (lze použít 
i označení rozvrhování, v tomto a souvisejí-
cích článcích se přidržíme označení „pláno-
vání“ – pozn. aut.).

Problematice návrhu systémů RT při po-
užití RTOS se bude podrobněji věnovat nava-
zující článek, který vyjde v některém z dal-
ších čísel tohoto časopisu. Do té doby lze 
doporučit k prohlédnutí alespoň zdroj základ-
ních informací z oblasti RTOS [2].
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krátké zprávy 

  CAN/J1939 Product 
Guide 2010

Organizace CAN in Automation (CiA) 
vydala katalog s názvem CAN/J1939 Pro-
duct Guide 2010, obsahující uspořádané 
informace o produktech pro obě příbuz-
né komunikační sběrnice, CAN a J1939. 
Katalog je dostupný na webové stránce 
CiA (www.can-cia.org) a popř. také na CD- 
-ROM. Produkty a služby jsou v katalogu 
setříděny podle svého názvu, kategorie pro-
duktu a jména výrobce. V části J1939 jsou 
všechna zařízení v katalogu navíc zatříděna 
podle odvětví průmyslu, v nichž se použí-

vají. Informace o produktu obsahuje v obou 
částech katalogu vždy foto, popisující text 
a detaily kontaktního spojení. V obou ver-
zích, webové i na CD-ROM, mohou uživa-
telé snadno přecházet mezi oběma částmi 
katalogu pouhým kliknutím na příslušné 
logo umístěné na každé jednotlivé stránce 
v obou částech. Katalog CAN/J1939 Pro-
duct Guide 2010 na CD-ROM bude distri-
buován členům organizace CiA a na požá-
dání i ostatním zájemcům poštou, a to zdar-
ma (kontakt: headquarters@can-cia.org). 
K dispozici bude také na seminářích pořá-
daných organizací CiA a v jejích stáncích 
na výstavách a veletrzích.
[CiA, 14. září 2010.]                                      (sk)


