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Překonávání problémů s architekturou RIO

Ačkoliv architektura RIO přináší výkon-
nost a pružnost, může způsobovat i problémy. 
Procesor, FPGA a specializované I/O, kte-
ré tvoří architekturu RIO, jsou tradičně pro-
gramovány pomocí nesourodé sady nástro-
jů, a proto na návrhu pracuje tým odborníků 
z různých oborů. Sestavit tým s takovým roz-
sahem znalostí může být obtížné a nákladné.

Tuto nesnáz může odstranit grafický pří-
stup k návrhu systémů. Grafickou platformu 
NI pro návrh systémů tvoří vývojové prostře-
dí NI LabView a komerčně dodávaný (COTS) 
hardware. LabView je integrované vývojové 
prostředí, které umožňuje jedním jazykem pro-
gramovat procesor i FPGA. Použitím jediného 
návrhového nástroje jsou eliminovány poža-
davky na specializovaný software i na znalost 
jazyků HDL, a méně početné týmy tak mohou 
zvládnout více práce na systému.

Za použití komerčně dostupné elektroni-
ky lze do systému snadno integrovat většinu 
senzorů a akčních členů, aniž je třeba vyvíjet 
vlastní analogové nebo digitální obvody. Ko-
merčně dostupné elektronické platformy op-
timalizované pro řídicí a monitorovací systé-
my mají mnoho funkcí, jako je konektivita, 
přizpůsobení signálů a modulární A/D a D/A 
převodníky, které se uplatní v množství úloh. 

Sada nástrojů pro navrhování v prostře-
dí LabView poskytuje velkou míru abstrak-
ce a značnou produktivitu, tudíž se na návr-
hu systému mohou podílet i lidé nevyškolení 
pro práci s tradičním softwarem nebo nástro-
ji vývojového prostředí, např. odborníci z ob-
lasti obchodu, vědy apod. S ostatními členy 
týmu mohou vytvářet prototypy a navrhovat 
různé funkce při menším počtu iteračních 
cyklů potřebných k dokončení návrhu. Týmy 
nemusí mít tak široké spektrum znalostí, mo-
hou lépe spolupracovat a efektivněji vytvářet 
funkce na zakázku. Jediný odborník v návr-
hářském týmu tak může zavést aplikační soft-
ware, DSP, měřicí program a současně ovlá-
dat software na MPU a FPGA. Tím se stírá 
hranice mezi projektováním hardwaru a soft-
waru a vytváří se nová role návrháře systému.

Návrhářské týmy složené z oborových 
specialistů a návrhářů systému se velmi liší 
od velkých návrhářských týmů používajících 
tradiční nástroje. Velké návrhářské týmy mo-
hou být neefektivní a může pro ně být složité 
současně plnit všechny požadavky na návrh, 
aniž by si vytvářely stále se měnící seznam 
požadavků. Náročné může být už jen speci-
fikování požadavků na systém. Velké týmy 
také často obtížně převádějí požadavky trhu 
na funkce systému. Než se dospěje ke správ-
nému návrhu a vhodné sadě funkcí, je třeba 
realizovat několik iteračních cyklů a verzí 
systému. Naproti tomu oboroví specialisté 
a návrháři systému využívající společné vý-
vojové prostředí spolupracují těsněji, rychleji 
se blíží ke konečné verzi a efektivněji převá-
dějí požadavky trhu do reálných funkcí. Gra-
fické vývojové prostředí oborovým specialis-
tům a návrhářům systému umožňuje použí-
vat architekturu RIO, spolupracovat pomocí 
společného návrhářského nástroje, efektiv-
něji vytvářet lepší systémy a při nízkých ná-
kladech je rychleji uvádět na trh.

Maximální efektivnost týmové práce 
a rychlé uvedení na trh

Výhody architektury RIO a grafického vý-
vojového prostředí využívá již mnoho týmů na-
vrhujících systémy řízení a monitorování a bude 
jich stále víc. Při zahájení nového návrhu je tře-
ba porovnat používanou architekturu a přístup 
k návrhu s architekturou RIO a grafickým vý-
vojovým prostředím. Na rychle se vyvíjejícím 
trhu je velmi důležité používat při vypracová-
vání návrhu systémů takovou architekturu, ná-
stroje a procesy, aby byl návrhářský tým co nej-
efektivnější a doba uvedení na trh co nejkratší.
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  Soutěž odborných 

přednášek pro konferenci 
NIDays 2012

NIDays je mezioborová konference 
a výstava přispívající k profesionálnímu 
rozvoji techniků, vědců a pracovníků ve 
vzdělávání. Tato akce nabízí praktická cvi-
čení a podrobné technické přednášky, které 
pojednávají o novém hardwaru a softwaru 
společnosti National Instruments urče ných 
k testování, řízení a měření. Na konferen-
ci jsou představovány také ukázky řešení 
úloh navržených v grafickém vývojovém 
prostředí. Již nyní je připravována pod-
zimní konference NIDays 2012, která se 

uskuteční 25. října 2012 od 9 do 17 ho-
din v Kongresovém centru v Praze (více na 
czech.ni.com/nidays). Společnost National 
Instruments vyzývá odborníky, aby se sta-
li přednášejícími na této prestižní událos-
ti a představili zde své projekty. Stačí za-
slat informace o inovativním projektu do 
soutěže NIDays Graphical System Design 
Case Study Contest. Jde o soutěž technic-
kých článků o použití virtuální instrumen-
tace a grafického návrhu systémů za pomo-
ci NI LabView. Kdo se chce zúčastnit konfe-
rence NIDays jako přednášející, musí zaslat 
abstrakt článku o délce 200 slov v angličti-
ně na adresu niee.papercontest@ni.com, a to 
nejpozději do 25. června 2012.               (ev)


