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1 Anotace 
Předmětem záměru je výzkum inženýrských metod návrhu, verifikace,  implementace a hodnocení 

informačních a řídicích systémů a jejich složek, postihujících úroveň jak programových, tak i 
technických prostředků. Tento výzkum je směrován do tří oblastí odpovídajících logickým úrovním 
architektur řídicích systémů a systémů podporujících rozhodování: 
• oblast informačních systémů a podpora řízení manažérské úrovně, 
• oblast komunikace, řídicích algoritmů a systémů procesní a operační úrovně, 
• sběr dat a jejich vyhodnocování. 

Záměr je strukturován na následující problémové okruhy, které budou předmětem vlastního 
výzkumu: 
• Metody a nástroje modelování systémů - výzkum metod specifikace systémů, formálních modelů 

systémů, využití Petriho sítí pro specifikaci, analýzu a návrh systémů, výzkum metod velmi přesné 
a rychlé simulace spojitých systémů využitím Taylorova rozvoje, vývoj moderních simulačních 
prostředků. 

• Technologie a návrh informačních systémů - výzkum metod návrhu workflow systémů a 
informačních a databázových systémů s důrazem na objektový přístup, metod a technik zajištění 
bezpečnosti informačních systémů, využití statistických přístupů a metod umělé inteligence pro 
získávání užitečných znalostí z databází informačních systémů. 

• Počítačová grafika a multimédia v informačních a řídicích systémech - výzkum metod 
realistického zobrazování a rekonstrukce prostorových scén, metod vizualizace a interakce 
uživatele s počítačem, výzkum specializovaných architektur technického vybavení pro práci 
s rastrovým obrazem a prostředků pro snímání a přenos obrazu, návrh a implementace nástrojů i 
technického vybavení pro práci s obrazem a multimediálními daty.  

• Architektura software a hardware vestavěných aplikací - výzkum algoritmů členění systému na 
softwarové a hardwarové moduly, distribuovaná simulace heterogenních systémů, 
rekonfigurovatelné, flexibilní a adaptivní systémy, distribuované systémy reálného času, formální 
specifikace a verifikace, jazyky a operační systémy se souběžností. 

• Počítači podporované řízení - výzkum a vývoj moderních algoritmů automatického řízení 
dynamických systémů, včetně využití principů a výsledků umělé inteligence, výzkum dynamiky, 
robustnosti, stability a bezpečnosti takových algoritmů, výzkum metod řízení robotů a 
manipulátorů. 

• Počítačové průmyslové sítě a systémy průmyslové automatizace - výzkum metod návrhu a aplikací 
průmyslových regulátorů, mikrokontrolerů, programovatelných automatů a dalších počítačových 
prostředků, včetně jejich vzájemného propojení lokálními sítěmi, výzkum počítačem 
podporovaných distribuovaných systémů, počítačových lokálních průmyslových sítí a systémů 
SCADA.  

• Počítačové vidění - výzkum počítačového vidění v širokém spektru aplikací jako jsou např. měření 
přesných rozměrů a detekce povrchových vad komplikovaných součástek a výrobků, měření a 
monitorování pohyblivých objektů v prostoru, např. v oblasti dopravy ap., výzkum dále zahrnuje 
problematiku vizualizace a interpretace dat, extrakce informace z obrazu a vývoj nestandardních 
prostředků pro snímání a zpracování obrazu. 

• Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů - výzkum principů a použití 
širokého spektra senzorů včetně problematiky jejich připojení k počítači a měřicímu systému, 
výzkum počítačem podporovaných měřicích systémů, jejich metrologických parametrů a 
problematiky počítačového zpracování získaných dat. 
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2 Formulace cílů výzkumného záměru pro pro 1. rok řešení 
 

Cíle výzkumného záměru jsou strukturovány podle výzkumných skupin. 
 

Metody a nástroje modelování informačních a řídicích systémů 

Výzkum metod formální analýzy a verifikace systémů popsaných Petriho sítěmi, nový návrh 
struktury systému PNtalk, analýza metod implementace objektově orientovaných Petriho sítí, návrh 
specializovaných simulačních systémů pro spojitou simulaci a pro simulaci systémů hromadné 
obsluhy, rozšíření knihovny SIMLIB/C++ o nové prostředky pro popis multimodelů, analýza metod 
visualizace simulačních experimentů, návrh a implementace heterogenních modelů, výkzum některých 
typů neuronových sítí pro identifikaci systémů. 

Technologie a návrh informačních systémů  

Návrh rozšíření objektově orientovaného databázového modelu o vícetypovost a role. Vybudování 
experimentální databáze metrik. Experimentální porovnání původního algoritmu AprioriItemset se 
známými existujícími algoritmy pro získávání asociačních pravidel. Návrh jazyka pro dolování dat 
z objektových databází. Návrh metodologie a experimentálního znalostně orientovaného systému pro 
analýzu rizik v informačních systémech. Návrh vhodného modelu pro podobnostní vyhledávání 
v metrických prostorech.  

Počítačová grafika a moderní prostředky interakce pro řídicí a informační systémy 

Hlavním výstupem bude návrh struktury programového vybavení pro podporu tvorby obrazových 
aplikací i pro prostorovou interakci a studie metod pro analýzu pohybu a animaci částí lidského těla. 

Architektura technického a programového vybavení vestavěných aplikací 

Algoritmy členění a alokace podsystémů založené na parametricky řízených, dekompozičních a 
evolučních technikách, identifikace diagnostických struktur na úrovni RT v blocích vestavěných 
systémů, výzkum distribuované simulace, porovnání paralelních implementací vestavěných ANN na 
různých topologiích, studie využití dokazovacích systémů pro verifikaci specifikací pomocí 
temporálních logik (disertace), dynamické vyrovnávání zátěže ve farmách procesorů, studie procesorů 
pro vestavěné systémy (kniha). 

Průmyslové počítačové sítě a systémy průmyslové automatizace 

Propojení CAN-LonTalk, Profibus-DeviceNet, vývoj správy propojených sítí, propojení páteřní 
sítě a segmentů Modbus a Unitelway  ( a tím připojení celé rodiny PLC Schneider na páteřní 
segmenty) prezentace formou příspěvků na konferencích ( Pragoregula 99, Advanced Engineering 
Design, 11th International Congress of Cybernetics and Systems . 

Počítačové  vidění 

Programovatelná CCD kamera a její testování v reálných podmínkách, vývoj programových 
prostředků pro novou řadu signálových procesorů TI, vývoj prostředí pro zpracování rozsáhlých 
obrazových souborů. 

Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

Studium problematiky měření vibrací. Průzkum metod měření průtoku. Turbulentní proudění jako 
zdroj kmitání a hluku. 
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Počítači podporované řízení 

Práce na vývoji inteligentního regulátoru, propojení programovatelného automatu s PC, vývoj 
klasických, fuzzy a neuronových algoritmů. Řízení mechatronických systémů. 
 

3 Formování řešitelského týmu 
 

Do řešení VZ se zapojilo 38 tvůrčích, 14 technických pracovníků a celkem 47 doktorských 
studentů řešitelského týmu. Řešitelský tým sestává z následujících pracovních skupin (první uvedený 
pracovník je garantem výzkumné skupiny, v závorce je uvedena výzkumná kapacita v hodinách): 
 

1.  Metody a nástroje modelování systémů 

Doc. Ing. Zdena Rábová, CSc. (600) 
Prof. Ing. Milan Češka, CSc. (600) 
Prof. Ing. Jan M Honzík, CSc. (600) 
Ing. Vladimír Janoušek, PhD. (600) 
Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (600) 
RNDr. Alexandr  Meduna, CSc. (200) 
Dr. Ing. Petr Peringer (600) 
Ing. Tomáš Vojnar (200) 
Doc. Ing. František Zbořil, CSc. (600) 
 

2.  Technologie a návrh informačních systémů 

Dr. Ing. Dušan Kolář (600) 
Ing. Miloš Eysselt, CSc. (600) 
Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (600) 
RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (600) 
Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (600) 
 

3.  Počítačová grafika a multimédia v informačních a řídicích systémech 

Doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík (600) 
Prof. Ing. Ivo Serba, CSc. (600) 
 

4.  Architektura software a hardware vestavěných aplikací 

Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (600) 
Doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (600) 
Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (600) 
Doc. Ing. Miroslav Linhart, CSc. (600) 
Ing. Josef Schwarz, CSc. (600) 
Doc. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (600) 
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Techničtí pracovníci ÚIVT 
 
Ing. Petr Gaďorek 
Ing. František Kreslík 
Ing. Petr Lampa 
Ing. Bohumil Michal 
Marie Drábková 
Helena Dupalová 
Karel Kappler 
Eva Kapplerová 
Eva Kirchnerová 
Ludmila Ottová 
 

5.  Počítačové průmyslové sítě a systémy průmyslové automatizace 

Doc. Ing. František Zezulka, CSc. (600) 
Ing. Radovan Holek, CSc. (600) 
Ing. Tomáš Macho (600) 
Ing. Slezák -> Ing. Jaroslav Lepka (600) 
 

6.  Počítačové vidění 

Doc. Ing. Jozef Honec, CSc. (600) 
Ing. Miroslav Richter (600) 
Ing. Pavel Valenta (600) 
 

7.  Senzory, číslicové  zpracování a počítačová analýza měřených systémů 

Doc. Ing. Luděk Bejček, CSc. (300) 
Ing. Petr Beneš (300) 
Ing. Miloslav Čejka, CSc. (300) 
Ing. Karel Hoder (300) 
Prof. Ing. Vladislav Matyáš, CSc. (150) 
 

8.  Počítači podporované řízení 

Doc. Ing. František Šolc, CSc. (300) 
Doc. Ing. Zdeněk Malec, CSc. (300) 
Doc. Ing. Pavel Jura, CSc. (400) 
Doc. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (100) 
 
Techničtí pracovníci ÚAMT 
 
Ing. Luděk Anděra 
Lenka Petrová 
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Jan Vodička 
Milan Zbořil 
 

Dále se do řešení VZ zapojilo od začátku roku 1999 21 interních doktorských studentů ÚIVT 
studentů (v závorce je uvedeno číslo výzkumné skupiny). 
 
Ing. Vladimír Arnošt (1) 
Ing. Jiří Brázda (4) 
Ing. Daniel Cvrček (2) 
Ing. Rudolf Čejka (4) 
Ing. Martin Dobšík (3) 
Ing. Tomáš Dulík (4) 
Ing. Martin Fědor (3) 
Ing. František Grebeníček (1) 
Ing. Petr Kotásek (2) 
Ing. Jaromír Marušinec (1) 
Ing. Petr Matoušek (4) 
Mgr. Vladimír Nováček (2) 
Ing. Tomáš Ondráček (1) 
Ing. Erik Pomykal (2) 
Ing. Pavel Pospíšil (1) 
Ing. Petr Sezemský (1) 
Ing. Azeddien Sllame (4) 
Ing. Petr Smolík (2) 
Ing. Milan Urbášek (1) 
Ing. Milan Vojkůvka (4) 
Ing. Tomáš Vojnar (1) 
 

A od září 1999 také 11 nově přijatých doktorských studentů ÚIVT do šk.r. 1999/2000 . 
 
Ing. Marek Křejpský (3) 
Ing. Vladimír Marek (1) 
Ing. Jiří Mencák (1) 
Ing. Jiří Očenášek (4) 
Ing. Petr Peňás (2) 
Ing. Jaroslav Ráb (4) 
Ing. Richard Růžička (4) 
Ing. Lukáš Sekanina (4) 
Ing. Pavel Tišnovský (3) 
Ing. Jan Václavík (4) 
Ing. Pavel Výšek (4) 
 

Kromě těchto doktorských studentů byli do výzkumného záměru zapojeni  externí, resp. bývalí 
interní doktorandi. 
Ing. Michal Jankovský (4), Ing. Karel Obluk (2) a Ing. Zdeněk Korčák (2). 
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Na ÚAMT se do VZ zapojilo od začátku roku 14 doktorských studentů. 
 
Ing. Zdeněk Bradáč (5) 
Ing. Petr Cach  (5) 
Ing. Miloš Čábel (6) 
Ing. Petr Fiedler (5) 
Ing. Pavel Fojtík  (5) 
Ing. Petr Halva (8) 
Ing. Michal Holý (6) 
Ing. Bohumil Honzík (5) 
Ing. Zdeněk Kratochvíl (8) 
Ing. Soňa Orlíková (7) 
Ing. Petr Petyovský (6) 
Ing. Radek Stohl (7) 
Ing. Martin Vencl (7) 
Ing. Luděk Žalud (8) 
 

V průběhu roku došlo k v řešitelském týmu k několika změnám.  
 

a) červenec 1999 – odchod Prof. Ing. K.Zehnuly, CSc. (úmrtí) 
a) červenec 1999 – změna kvalifikace :Ing. Janoušek získal gradus PhD 
b) Ing. Tomáš Vojnar se od 2. pololetí 1999 stal tvůrčím pracovníkem ÚIVT 
c) Ve 2. pololetí nastoupil na ÚIVT a zapojil se do VZ  RNDr. Alexander Meduna CSc. 
d) Od 2. pololetí nahradil Ing. Slezáka Ing. Lepka. 
 

Pro plnění úkolů v r. 2000 bude kolektiv řešitelů rozšířen o tyto tvůrčí pracovníky: 
 
a) Prof. RNDr. František Melkes, CSc. z Ústavu matematiky FEI VUT  bude zařazen do pracovní 

skupiny č.1: Metody a nástroje modelování informačních a řídicích systémů. 
b) RNDr. Martin Kovár, Ph.D z Ústavu matematiky FEI VUT  bude zařazen do pracovní skupiny 

č.1: Metody a nástroje modelování informačních a řídicích systémů. 
c) PhDr. Marcela Borecká z Ústavu jazyků FEI VUT bude sloužit řešitelům výzkumného záměru 

jako jazykový expert. 
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4 Výsledky a výstupy v roce 1999 a cíle na rok 2000 
 
Výsledky výzkumného záměru jsou prezentovány po jednotlivých výzkumných skupinách. Nejprve 
jsou stručně shrnuty výsledky celé skupiny, které jsou poněkud podrobněji rozvedeny i s odkazy na 
konkrétní výstupy v další části, která je členěna podle dílčích oblastí výzkumné skupiny. Dále jsou u 
každé skupiny uvedeny hlavní cíle na další období a na závěr seznam konkrétních výstupů v roce 1999 
v členění monografie, články v zahraničních časopisech, příspěvky na zahraničních konferencích, 
články v tuzemských časopisech, příspěvky na tuzemských konferencích, inženýrská díla, disertační a 
habilitační práce, technické a výzkumné zprávy a skripta se vztahem k problematice výzkumného 
záměru. Vybrané výstupy jsou potom uvedeny pod stejným číslem v plném znění v příloze této 
zprávy. Tato skutečnost je u příslušné publikace uvedena. 

4.1 Metody a nástroje modelování informačních a řídicích systémů 

Abstrakt 
Tato oblast se zabývá výzkumem formálních modelů informačních a řídicích systémů, metod jejich 

specifikace, analýzy a návrhu, vývojem moderních simulačních prostředků a některých aplikací 
znalostního inženýrství a umělé inteligence. Původní koncept objektově orientovaných Petriho sítí byl 
rozšířen, formálně definován, byla rozpracována nová architektura systému PNtalk, podporujícího 
použití těchto sítí, a započaly práce na formální analýze a verifikaci nad jejich stavovými prostory. Byl 
aplikován také přístup založený na teorii kategorií a obecné teorii jazyků. V oblasti simulačních 
nástrojů byla zdokonalena simulační knihovna SIMLIB/C++ a simulační jazyk TKSL/C. Metodika 
výstavby heterogenních modelů byla aplikována při vytváření modelů analýzy rizik z oblasti 
bezpečnosti informačních systémů. Byly rovněž zkoumány aplikace některých typů neuronových sítí a 
vytvořen systém pro podporu simulace ve virtuální realitě. 

 

Methods and tools for information and control system modelling 

Abstract 
This area deals with a research on formal models of information and control systems, their 

specification, analysis and design methods, with developing modern simulation tools and with 
applications of knowledge-based engineering and artificial intelligence. The original concept of 
object-oriented Petri nets has been redesigned and formally defined. A new architecture of the PNtalk 
system supporting the new concept of these nets has been proposed. A work on formal analysis and 
verification based on state spaces has been started as well. The general language and the categorical 
theory approach were also applied. In the area of simulation tools, the simulation library SIMLIB/C++ 
and the simulation language TKSL have been improved. A methodology of designing heterogeneous  
models was applied during the construction of risk analysis models in the area of information system 
security. Several types of neural nets applications have been examined and a virtual reality support 
system has been implemented. 
 
Modelování, simulace a verifikace systémů popsaných objektově orientovanými 
Petriho sítěmi 

Během několika předchozích let byly na ÚIVT FEI VUT v Brně vyvinuty objektově orientované 
Petriho sítě (OOPN), spojující výhody objektové orientace a Petriho sítí. V letošním roce byly OOPN 
rozšířeny o mechanismus synchronních portů [1 - 12], jenž umožňuje atomicky testovat a měnit stavy 
různých objektů. Dále byla vypracována první komplexní formální definice OOPN [1 - 31]. Nástroj 
PNtalk podporující modelování a simulaci pomocí OOPN byl zaregistrován v mezinárodní databázi 
nástrojů založených na Petriho sítích a do dnešní doby ho získalo pro účely testování již 118 
výzkumníků z celého světa. Zkušenosti získané ve výzkumu Petriho sítí byly uplatněny také ve výuce 
předmětu Teoretická informatika 2 [1 - 7]. 
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V tomto roce byl také zahájen výzkum, jehož dlouhodobým cílem je umožnit formální analýzu a 
verifikaci nad modely popsanými pomocí OOPN, a to zejména s využitím jejich stavových prostorů. 
Došlo k formalizaci abstrakce jmen jako nástroje pro odstranění stavové exploze v důsledku 
přítomnosti jmen objektů ve stavech OOPN [1 - 24,1 - 23,1 - 4]. Byly navrženy i některé další 
optimalizace generování stavových prostorů OOPN [1 - 24,1 - 23,1 - 4], jako například hashování 
(transparentní vzhledem  k abstrakci jmen), garbage collecting jen v nutných případech,  hierarchické 
uložení stavů, možnost inkrementálního zjišťování proveditelnosti přechodů s nelokálním vlivem, 
apod. Byl rovněž proveden návrh přizpůsobení metod, které jsou používány  pro specifikaci 
ověřovaných vlastností v kontextu jiných modelovacích jazyků, umožňující jejich využití v prostředí 
OOPN [1 - 22]. Byla navržena kolekce funkcí pro dotazování nad stavy OOPN [1 - 22]. Získané 
teoretické poznatky byly průběžně prototypově implementovány v jazyce Prolog. 

 
Aparát teorie kategorií při formálním popisu Petriho sítí 

Výzkum formálního popisu Petriho sítí s využitím aparátu teorie kategorií se zaměřuje především 
na vztah Petriho sítí a obdobných modelů paralelního výpočtu. Aparát teorie kategorií poskytuje 
potřebný matematický základ pro vybudování formálních vztahů mezi těmito modely a současně je 
k dispozici pro další užití, zejména při analýze daných modelů. 

Základním úkolem je sestavit kategorie Petriho sítí a ostatních modelů tak, aby vystihovaly 
vlastnosti, které jsou pro další postup důležité. Klasickým případem jsou kategorie Petriho sítí, ve 
kterých jsou morfismy chápány jako grafové homomorfismy, viz [1 - 20]. Tato definice je sice 
matematicky výhodná, ovšem pokud abstrahujeme od formální definice sítě a zaměříme se na chování 
systému popsaného Petriho sítí, zjistíme, že tento přístup není pro takové srovnání vhodný, jak je 
popisováno v [1 - 32]. 

Odlišný přístup k paralelním modelům je uveden v [1 - 21]. Zde jsou porovnány rozdílné přístupy 
k paralelním modelům, jak jsou použity u Petriho sítí a procesních algeber Milnerova typu (CCS). Oba 
přístupy pracují se stejnými modely, ovšem jejich definice, způsob popisu a následná analýza se liší. 
Milnerovy algebry popisují ekvivalenci systémů jako shodnost chování ve smyslu tzv. bisimulací.  

Na tomto konceptu je založen popis kategorií Petriho sítí, ve kterých jsou bisimulace Petriho sítí 
morfismy ve struktuře kategorie. Tomuto přístupu je věnována zpráva [1 - 32]. Současně je 
diskutována vhodnost takového popisu a její dopad na strukturu kategorie jako takové – produkty a 
sumy v takovéto kategorii. Dále je možné zjednodušit některé stávající konstrukce, např. převod CCS 
na Petriho síť, a získat tak srozumitelnější a rychlejší algoritmy, viz [1 - 32]. 

 
Modely založené na automatech a gramatikách 

Toto výzkumné téma systematicky  vyvíjí, studuje a implementuje modely informačních a řídicích 
systémů založených na přirozených a poměrně jednoduchých modifikacích základních verzí automatů 
a gramatik, které se běžně používají v teorii formálních jazyků. Přestože se tato oblast výzkumu 
pochopitelně hlavně soustředí na  výhody zavedených modifikací, upozorňuje také na nežádoucí 
situace a podmínky, které komplikují či omezují užití těchto modifikovaných modelů.   

V [1 - 1] jsou upraveny klasické zásobníkové automaty tak, že přijímají pouze předpony čtených 
řetězců.  Je dokázáno, ze zásobníkové automaty upravené tímto způsobem jsou ekvivalentní 
s Turingovými stroji.  Zavedená modifikace tedy podstatným způsobem zvýšila sílu zásobníkových 
automatů a tím i rozšířila  pole jejich aplikací v abstraktních modelech některých částí informačních a 
řídicích systémů.   

[1 - 2] diskutuje modelovaní paralelně pracujících  systémů pomocí gramatik s rozptýleným 
kontextem.   Na rozdíl od [1 - 1] se ale [1 - 2] zaměřuje na podmínky, které oslabují sílu těchto 
gramatik a tudíž omezují možnosti jejich užití pro modelováni paralelně pracujících informačních a 
řídicích systémů. 

V [1 - 1] je zaveden koncept jazyka diskrétního systému. Jsou diskutovány možné aplikace 
v oblasti analýzy a automatické syntézy systémů s ilustracemi ve třídě jazyků Petriho sítí. 
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Simulační knihovna a systém pro simulaci ve virtuální realitě 

Výzkum v oblasti simulačních nástrojů je orientován na zdokonalování simulační knihovny 
SIMLIB/C++ s ohledem na výstavbu heterogenních modelů, tj. modelů popsaných prostřednictvím 
kombinace různých forem popisu. V letošním roce byly doplněny prostředky pro popis modelů 
založené na využití fuzzy množin [1 - 17]. Tento podsystém je vhodný pro popis neurčitosti především 
v simulačních modelech řídicích systémů.  Zabývali jsme se rovněž popisem a analýzou klíčových 
rysů lidské bytosti, které jsou důležité pro návrh sociotechnických modelů, ve kterých musíme 
modelovat zásahy člověka do systému [1 - 18]. Byly implementovány třídy umožňující jednoduchý 
popis prvků modelu s chováním definovaným formou fuzzy pravidel. Součástí výzkumného záměru je 
vytvoření dokumentace a příkladů aplikujících tento popis modelů. Zdrojové texty, dokumentace a 
příklady použití simulační knihovny jsou volně k dispozici na Internetu [1 - 30]. Byl rovněž vytvořen 
komplexní otevřený systém pro simulaci ve virtuální realitě, který je určený pro simulační aplikace 
v průmyslu, životním prostředí a dopravě [1 - 6]. Vytvořený systém obsahuje modely pro simulaci 
různých 3D objektů — budov, terénu, oblohy, dřevin a podobně [1 - 15]. 

 
Simulační jazyk TKSL/C 

Byla vypracována nová verze původního spojitého simulačního jazyka TKSL/C založeného na 
numerické integraci metodou Taylorovy řady. Tato verze byla úspěšně testována na speciální, rozsáhlé 
soustavě lineárních diferenciálních rovnic. Experimentálně se ověřovala přesnost a rychlost výpočtů 
při řešení parciálních diferenciálních rovnic (hyperbolických a parabolických) – analyzovala se 
vhodnost interpolačních vzorců (symetrických, nesymetrických) [1 - 13], [1 - 14]. V rámci 
připravované doktorandské obhajoby se prováděl podrobný rozbor diskrétní konvoluce (jako základní 
výpočetní operace při numerickém řešení diferenciálních rovnic metodou Taylorovy řady). Na 
vyžádání (po předvedení metodiky řešení lineárních diferenciálních rovnic v Oxnardu, CA, USA, 
1998) byla letos prezentována ukázka řešení vybraných nelineárních diferenciálních rovnic na 
jubilejní konferenci ADIUS99 společnosti Applied Dynamics International  (Ann Arbor, MI, USA) 
[1 - 5]. 

 
Znalostní model analýzy rizik informačního systému 

V oblasti vytváření modelů analýzy rizik byl proveden návrh metodologie pro oceňování aktiv a 
vytváření modelu aktiv. V rámci metodologie se provádí postupné vkládání aktiv, agregace aktiv, 
které mají stejné nebo podobné vlastnosti, a v neposlední řadě oceňování daného aktiva. Dalším 
krokem metodologie je identifikace hrozeb a zranitelných míst. V rámci implementace navržené 
metodologie byla vytvořena první funkční verze subsystému pro vytváření modelu aktiv pro 
bezpečnostní analýzu rizik informačního systému. Tento subsystém byl prezentován na jedné národní 
[1 - 10] a jedné mezinárodní [1 – 12] konferenci. Aplikace byla vytvořena pro prostředí WINDOWS 
98/NT a využívá standardní ovládací prvky tohoto operačního systému. Uživatel, který vytváří model 
systému, musí postupovat v těchto třech krocích: a) vytvoření seznamu aktiv a jejich ocenění, b) 
přiřazení hrozeb a zranitelných míst aktivům a provedení jejich ohodnocení a c) převedení 
namodelovaného systém do tvaru srozumitelného expertnímu systému. Z implementačního hlediska 
byla činnost soustředěna na dynamiku vytváření znovupoužitelných znalostních modelů a vhodného 
uživatelského rozhraní. 

 
Neuronové sítě 

Předmětem výzkumu jsou možnosti aplikací neuronových sítí v oblasti modelování řídících 
systémů. V roce 1999 byl tento výzkum zaměřen na identifikaci systémů, predikci chování systémů a 
na rozpoznávání obrazů. Byly ověřovány sítě BPN (BackPropagation Network), SDM (Sparse 
Distributed Memory) a BAM (Bidirectional Asociative Memory). Byla vyvinuta původní metoda 
použití BPN pro identifikaci systémů určováním hodnot koeficientů přenosové funkce, jejíž 
použitelnost byla ověřena na systémech druhého řádu s reálnými koeficienty (konstantními i funkčně 
závislými) a na stejných systémech s dopravním zpožděním - podrobnější informace jsou uvedeny v 
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[1 - 16], [1 - 25] a [1 - 26]. Dále byla navržena modifikace SDM pro práci  s vektory celočíselných  
(byte, integer) a reálných čísel (float, double). Podrobný algoritmus a výsledky testů v oblasti predikce 
lze nalézt v [1 - 8] a [1 - 9]. Konečně byla ověřována použitelnost BAM jako heteroasociativní paměti 
při rozpoznávání obrazů ([1 - 27] a [1- 28]).  
 

Hlavní cíle pro další období 

Cílem výzkumu v této oblasti je další vývoj metod a formálních modelů informačních a řídících 
systémů a nástrojů pro práci s vytvořenými formalismy. V oblasti teoretického výzkumu se zaměříme 
na popis paralelně pracujících systémů gramatikami, na objektově orientované Petriho sítě a jejich 
stavové prostory a na využití výhod teorie kategorií v Petriho sítích.  Systém SIMLIB/C++ bude 
doplněn o prostředky pro popis optimalizačních experimentů a bude pokračovat rozbor numerických 
metod založených na přímém využití Taylorovy řady. Součástí budovaných simulačních nástrojů bude 
i další verze systému pro simulaci ve virtuální realitě. Budování heterogenních modelů bude 
pokračovat dalšími aplikacemi v oblasti analýzy rizik.  Při konstrukci hierarchických modelů budou 
využity různé typy neuronových sítí. 

 

Seznam výstupů v roce 1999 

a) Monografie 
b) Články v zahraničních časopisech 

[1 - 1]  Meduna, A.: Prefix Pushdown Automata, In: International Journal of Computer Mathematics, 
Gordon and Breach, London, 1999, s. 215–228, ISSN 0020-7160 (viz příloha) 

[1 - 2] Meduna, A.: Terminating Left-Hand Sides of Scattered Context Productions, In: Theoretical 
Computer Science, North-Holland, Amsterdam, 1999, ISSN 0304-3975 (viz příloha) 

 
c) Příspěvky na zahraničních konferencích, seminářích či workshopech publikované ve     

sborníku akce 

[1 - 3] Češka, M.: Cybernetics and Concepts of Formal Language Theory, In: Wiener’s Cybernetics – 
50 years of evolution, Universidad de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 1999, s. 57-
59, ISBN 84-8416-950-2 

[1 - 4]  Češka, M., Janoušek, V., Vojnar, T.: Towards Verifying Complex Distributed Systems Using 
Object-Oriented Petri Nets, In: Proceedings of the 7th International Conference on Computer 
Aided Systems Theory and Technology – EUROCAST'99, Vienna University of Technology, 
Vienna, Austria, 1999, s. 229–232 (viz příloha) 

[1 - 5]  Kunovský, J.: Positive Properties of the Modern Taylor Series Method, In: Proceedings of  
ADIUS 99 (Ann Arbor, MI, USA). Bude dodáno v elektronické verzi společnosti ADI na CD. 

[1 - 6]  Rábová, Z., Marušinec, J.: Transport Simulation in Virtual Reality, In: Proceedings of the 
MOSMIC'99 international workshop, Súlov, 1999, s. 77–82, ISBN 80-7100-635-1  

 
d) Články v tuzemských časopisech 
e) Příspěvky na tuzemských konferencích 

[1 - 7] Češka, M.: Petriho sítě ve výuce oboru Informatika a výpočetní technika FEI VUT v Brně, In: 
Proceedings of 21th International Workshop on Advanced Simulation of Systems ASIS'99, č. 
Acta MOSIS No. 78, MARQ Ostrava, Krnov, Czech Republic, 1999, s. 143–146, ISBN 80-
85988-41-0 (Konference s mezinárodní účastí) 
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[1 - 8] Grebeníček, F.: Self-Organized Sparse Distributed Memory – an Application, In: ASIS '99, 
MARQ, Krnov, 1999, s. 39–44, ISBN 80-85988-41-0 

[1 - 9] Grebeníček, F.: Self-Organizing Sparse Distributed Memory as a Predictive Memory, In: 
Nostradamus '99, TU Brno, Faculty of Technology Zlin, Zlín, 1999, s. 17–22, ISBN 80-214-
1424-3 

[1 - 10] Hanáček, P., Rábová, Z., Hanzal, M.: Interaktivní budování modelu aktiv, In: Sborník LŠ 
Informační systémy a jejich aplikace, Ruprechtov, 1999, s. 60-69, ISBN 80-214-1379-2  

[1 - 11] Hanáček, P., Rábová, Z.: Interactive Tools for Creation of Assets Model, In: ASIS 1999, 
Krnov, 1999, s. 213-219, ISBN -80-85988-41-0 (viz příloha) 

[1 - 12] Janoušek, V.: Synchronous Interactions of Objects in Object Oriented Petri Nets, In: 
Proc. of MOSIS'99, MARQ, Ostrava, Czech Republic, 1999, s. 73–80, ISBN 80-
85988-32-1 (Konference s mezinárodní účastí) 

[1 - 13] Kunovský,J., Pospíšil,P., Sezemský,P.: Multipoint Approximations  and the Modern Taylor 
Series Method In: ASIS 1999, Krnov, 1999, pp. 197-202, ISBN -80-85988-41-0 (viz příloha) 

[1 - 14] Kunovský,J.,Pospíšil,P.,Sezemský,P.:TKSL/C Methodology of Solving PDE, In: Proceedings 
of MOSIS'99, roč. 1, MARQ, Rožnov, 1999, pp. 93-97, ISBN 80-85988-32-1 

[1 - 15] Marušinec, J.: Natural virtual reality, In: Proceedings of the MOSIS'99, MARQ Ostrava, 
Rožnov pod Radhoštěm, 1999, s. 45–50, ISBN 80-85988-32-1 (viz příloha) 

[1 - 16] Ondráček,T., Zbořil,F.: Identification of Time Coefficients  of Systems using Neural Network, 
MOSIS, Proceedings of the  MOSIS'99, pages 93-98, Rožnov pod Radhoštěm, 1999, ISBN  
80-85988-33-X (viz příloha) 

[1 - 17] Peringer, P.: Design and Implementation of Fuzzy Extension to SIMLIB/C++, In: Proceedings 
of ASIS'99, roč. 1, MARQ, Krnov, 1999, s. 209-212, ISBN 80-85988-41-0 (viz příloha) 

[1 - 18] Rábová, Z., Slezák, M.: Notes on Modelling Human Activity in Heterogeneous Systems, In: 
Proceedings of MOSIS'99, roè. 1, MARQ, Roznov, 1999, s. 173-178, ISBN 80-85988-32-1  

[1 - 19] Schwarz, J., Peringer, P.: Simulation Model of the Traffic Light Crossing with fuzzy Control, 
In: Proceedings of MOSIS'99, roč. 2, MARQ, Roznov, 1999, s. 99-106, ISBN 80-85988-33-X  

[1 - 20] Urbášek, M., Češka, M.: Categorical approach to Petri nets transformations, In: Proceedings 
of the 33rd Spring International Conference MOSIS'99, roč. 1, MARQ Ostrava, Rožnov pod 
Radhoštěm, CZ, 1999, s. 133–140, ISBN 80-85988-32-1 

[1 - 21] Urbášek, M., Češka, M.: Modelling and Simulation of Parallel Systems Using CCS and Petri 
Nets: Major Concepts, In: Proceedings of XXIst International Colloquium ASIS 1999, MARQ 
Ostrava, CZ, Krnov, Czech Republic, 1999, s. 371–377, ISBN 80-85988-41-0 

[1 - 22] Vojnar, T.: Specifying Properties of Systems To Be Checked Using Their Object-Oriented 
Petri Net-Based Models, In: Proceedings of 21th International Workshop on Advanced 
Simulation of Systems ASIS'99, č. Acta MOSIS No. 78, MARQ Ostrava, Krnov, Czech 
Republic, 1999, s. 219–224, ISBN 80-85988-41-0 (Konference s mezinárodní účastí) 

[1 - 23] Vojnar, T.: The First Steps Towards Using State Spaces of Object-Oriented Petri Nets, In: 
Proceedings of International Workshop on Control and Information Technology  IWCIT'99, 
TU Ostrava, Ostrava, 1999, s. 165–170, ISBN 80-7078-679-5  (Konference s mezinárodní 
účastí) 

[1 - 24] Vojnar, T.: Towards Using State Spaces of Object-Oriented Petri Nets, In: Proc. of 33rd 
Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems MOSIS’99, MARQ 
Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 1999, s. 141–148, ISBN 80-85988-32-1 
(Konference s mezinárodní účastí) (viz příloha) 
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[1 - 25] Zbořil, F., Ondráček, T.: An Identification of Transfer Function Coefficients of Systems with 
Time Delay Using a Neural Network, In: Proceedings of the ASIS'99, MARQ Ostrava, Krnov, 
1999, s. 203-208, ISBN 80-85988-41-0 

[1 - 26] Zbořil, F.: Identifikace systému neuronovou sítí, In: MOSMIC'99, Žilina University publisher, 
Súlov, SR, 1999, s. 165-170, ISBN 80-7100-635-1 

[1 - 27] Zbořil,F.: Neural Associative Memories, Proceedings of the  MOSIS'99, pages 131-136, 
Rožnov pod Radhoštěm, 1999, ISBN  80-85988-33-X 

[1 - 28]  Zbořil,F., Kotásek,Z.: Neuronové sítě jako asociativní  paměti, Sborník I&IT, B.Bystrica, SR, 
1999, v tisku 

 
f) Inženýrská díla 

[1 - 29] Experimentální systém PNtalk podporující modelování a simulaci pomocí OOPN. Tento 
systém je výsledkem několikaleté práce. PNtalk byl zveřejněn v mezinárodní databázi nástrojů 
založených na Petriho sítích, která je dostupná na WWW stránkách univerzity v Aarhusu 
v Dánsku na této URL adrese: www.daimi.aau.dk/PetriNets/tools/db.html. 
Do dnešní doby získalo systém PNtalk pro účely testování již 118 výzkumníků z celého světa. 

[1 - 30] Simulační knihovna SIMLIB/C++ vyvíjená na UIVT FEI VUT Brno od roku 1991 podporuje 
simulaci heterogenních (spojitých, diskrétních, kombinovaných, fuzzy) modelů v jazyce C++. 
Dokumentační stránka projektu SIMLIB je  
http://www.fee.vutbr.cz/~peringer/SIMLIB/ 

 
g) Disertační práce 

[1 - 31] Janoušek, V.: Modelování objektů Petriho sítěmi, ÚIVT FEI VUT, Brno, Czech Rep., 1999, s. 
132  

 
h) Technické a výzkumné zprávy 

[1 - 32] Urbášek, M.: Bisimulation relations in categories of A-labelled Petri nets and the connection 
of CCS and Petri nets, Technical report, The University of Huddersfield, Great Britain, 1999, 
s. 77 (viz příloha) 

 
i) Skripta 
 

4.2 Technologie a návrh informačních a řídicích systémů 

Výzkum v oblasti objektových technologií v informačních systémech stále zaujímá výrazné 
postavení v širokém měřítku. V případě technologií, metodologií a modelů pro objektově orientované 
databáze byla zkoumána vícetypovost, proměnné role a časové závislosti (persistentních) objektů. 
V souvislosti s širokým uplatňováním objektových technologií při řešení programových projektů jsme 
se zaměřili na jejich řízení i na otázku poměřování produktů a samotného procesu vývoje, tedy 
objektově orientovaných softwarových metrik. Výzkum různých postupů pro rychlejší přístup k datům 
vedl k vytvoření tzv. dynamického S-indexu pro rychlejší vyhledávání v textu. V oblasti dolování dat 
byl testován původní algoritmus AprioriItemset. Na základě testů byl potom navržen vylepšený 
algoritmus – AprioriTIDList. Jelikož velkou roli sehrává také bezpečnost podobných systémů, byl v 
této oblasti zaměřen výzkum na automatizaci odhalování rizik. Protože s rozvojem informačních 
technologií nabývá na významu automatizované řízení toku aktivit byl zejména v oblasti popisu a 
vlastností navrhovaných systémů započat výzkum, který by napomohl automatickému ověřování 
vlastností takových systémů. 
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Technology and Design of Information Systems 

Research of object-oriented technologies still plays significant role. In case of  technology, 
methodology, and models of object oriented databases we have studied object role interchange, 
multiple-typing of objects, and time dependencies of (persistent) objects. Naturally, object 
technologies are more in use during software project development and that is why we have also 
concentrated on object-oriented software metrics. According to the fact, that databases play significant 
role in information technology at all, it has been done research of faster data access during data 
retrieval. In particular the algorithm AprioriItemset (designed at the Deprtment of Computer Science 
and Engineering) was tested and according to the tests a new, modified algorithm was designed – 
AprioriTIDList. As the safety of information systems is of a growing importance we focused on 
systems with automatic risk discovering. Large information systems need more sophisticated flexible 
control, which is actually covered by workflow systems. On the other hand it is useful to know 
properties of workflow in advance. Our research in this area concentrated on systems for workflow 
description and semi-automatic verification of requested properties. 

 
Vícetypové objektově orientované databáze 

Byla vytvořena práce [2 - 26] související s problematikou objektového modelu, zejména z pohledu 
dědičnosti s podporou vícetypovosti. Byly rozebrány problematické stránky vícetypovosti a možné 
varianty řešení. S tím souvisí také analýza otázek persistence. Dalším rozsáhlejším tématem jsou 
databázové oblasti, rozdílové objekty (object deltas) a generace objektů, které představují nový přístup 
ke správě objektů a jsou významným přínosem pro práci s daty a pro uživatelský komfort. Metoda 
ukládání diferencí objektů byla navržena a rozpracována nezávisle na podobných řešeních; koncepce 
databázových oblastí a generací objektů je zcela původní. Na základě praktických zkušeností 
s vývojem relačních i objektových databázových systémů je předloženo netradiční pojetí aktivní 
databáze, které zahrnuje aktivní pravidla přímo do objektového modelu. To umožňuje jednak výrazné 
zvýšení kvality datového modelu a současně dramaticky snižuje nároky na instalaci a údržbu, a to 
zejména v distribuovaných systémech. Rozsáhlá diskuse je věnována implementačním problémům 
souvisejícím s navrhovaným modelem aktivních pravidel, otázkám pružnosti a rozšiřitelnosti a jejich 
správě. Navrhovaný systém je zcela původní a jeho koncepce byla prezentována na konferenci 
MOSIS’99 [2 - 22]. 

Paralelně byly zkoumány komponentní objektové modely [2 – 11]. V návaznosti na tuto oblast 
byly rozvinuty výzkumné směry podchycující persistenci a zejména potom bezpečnost takovýchto 
modelů. Výzkum objektově orientovaného modelu bude proto nadále probíhat v těchto, již zmíněných, 
směrech. 

 
Kvalita a řízení projektů softwarových produktů 

V oblasti softwarových metrik byla činnost soustředěna na návrh a realizaci aplikace pro vytvoření 
databáze metrik softwarových produktů [2 – 20, 21]. Přitom byla vytvořena aplikace, která umožňuje 
ukládat metriky softwarových produktů za účelem získávání experimentálních dat. Byl specifikován 
diplomový projekt pro analýzu metrik objektově orientovaných programových produktů. 

Oblast řízení projektů systémů založených na počítačích je ve stádiu zkoumání procesů podílejících 
se na řízení projektů softwarových produktů [2 – 18]. Byla vytvořena osnova a náplň předmětu Řízení 
projektů. 

Jedním  z ohlasů je vyžádání konzultací a materiálů, které se týkají plánování a vyhodnocení 
kvality softwarových produktů za účelem hodnocení projektu FIMU. 
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Vyhledávání v textu (signaturní soubory) 

Pokračoval výzkum v oblasti využití přístupových metod k textovým souborům, založených na 
signaturách. Výzkum se soustředil na stromové metody organizace signatur. Výsledkem je návrh tzv. 
dynamického S-indexu (DSI) [2 - 15]. Tato organizační struktura vychází z S-indexu s dělením 
signatur, popsaného v literatuře, a přebírá z něho způsob dělení signatur. Umístění vkládané signatury 
ve struktuře ovšem nezávisí pouze na signatuře samotné, ale i na aktuálním stavu vytvářené struktury 
(odtud plyne název dynamický). Navržená struktura je optimalizována pro umístění na diskovém 
médiu (relativně velká přístupová doba) a zaměřuje se na signatury vytvořené kompresí řídkého 
vektoru. Tato metoda je rychlá při vytváření i při vyhodnocování dotazů, vytvořený soubor je malý a 
vyhledávání lze snadno paralelizovat. Experimenty ukazují, že DSI může snadno nahradit invertované 
soubory v řadě aplikací. 

 
Získávání znalostí z dat 

Výzkum byl zaměřen na oblast získávání asociačních pravidel. Model, který charakterizuje 
statistickou významnost pravidla a omezuje tak prostor prohledávání, je založen na pojmech 
spolehlivost (confidence) a podpora (support). Důležitým krokem procedury nalezení pravidel, která 
mají zadanou minimální podporu a spolehlivost, je nalezení tzv. velkých (také frekventovaných) 
množin. Jedním z nejznámějších algoritmů pro danou úlohu je algoritmus AprioriTID. Jejich podstata 
spočívá v iteračním hledání velkých množin s rostoucím počtem položek. V souladu s plánem 
výzkumného záměru na rok 1999 byly analyzovány a experimentálně ověřovány vlastnosti původního 
algoritmu AprioriItemset. Hlavní odlišnost tohoto algoritmu spočívá v odlišné reprezentaci výchozí 
informace v iteracích, která umožňuje efektivnější provádění některých operací. Cílem experimentů 
bylo zhodnotit vlastnosti algoritmu AprioriItemset a porovnat je právě s algoritmem AprioriTID. 
Experimenty byly prováděny jak na syntetických datech [2 - 17], tak na vzorku reálných dat. Výsledky 
experimentů se syntetickými daty, která představovala nejhorší případ, byly velmi příznivé ve 
prospěch algoritmu AprioriItemset. Ukázalo se však, že reálná data jsou značně vzdálena nejhoršímu 
případu, a proto výsledky s reálnými daty již tak příznivé nebyly. Proto byl vytvořen modifikovaný 
algoritmus s názvem AprioriTIDList, který při experimentech vykázal lepší výsledky než oba výše 
uvedené algoritmy. Podstata modifikace spočívala ve vhodnější reprezentaci řídkého vektoru, který je 
základem reprezentace použité v algoritmu AprioriItemset [2 - 16]. 

 
Bezpečnost informačních systémů 

Jedním z aspektů současných informačních systémů, který je v popředí zájmu, jsou záležitosti 
bezpečnosti informačního systému. V této oblasti existuje řada používaných přístupů a algoritmů, 
jejichž aplikace je však silně závislá na charakteru samotného informačního systému a prostředí, ve 
kterém se používá. Z tohoto pohledu může být významnou podporou návrhu informačního systému 
z hlediska bezpečnosti metodologie, která by využívala znalostního přístupu. 

Dosažené výsledky v oblasti bezpečnosti informačních systémů jsou především vyjádřeny 
spoluprací se státní správou ČR a publikacemi [2 – 3,…,2 – 9].  

Význam dosažených výsledků a ohlasy jsou vyjádřeny zejména přizváním ke spolupráci s Úřadem 
pro státní informační systém při oponenturách závažných dokumentů, týkajících se bezpečnosti 
informačních systémů a několika zvanými přednáškami na národních i mezinárodních konferencích 
(Systems Integration '99, ASIS 1999, Euroforum - Banking Technology in Central Europe). 

 
Systémy řízení toku aktivit - workflow systémy 

Po zhodnocení současného stavu prací ve světě, kde se pro podobné účely využívá jako popisných i 
modelačních/verifikačních prostředků vhodně modifikovaných Petriho sítí, jsme se rozhodli využít 
jazyk pro popis řídicích procesů. Ukázalo se, že zvolený jazyk (jazyk SFC, viz IEC 1131-3) je taktéž 
možné použít pro popis toku aktivit v informačních systémech s tím, že je vhodné jej rozšířit o popis 
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zdrojů [2 - 12]. V oblasti verifikace systémů popsaných, respektive navržených, v jazyce SFC nicméně 
zůstala volba na Petriho sítích.  

Po několika ověřovacích pokusech byl navržen a ověřen algoritmus pro automatický převod SFC 
grafů do PT Petriho sítí [2 – 13]. Přitom bylo dosaženo vhodné úrovně odrazu sémantiky jazyka SFC 
pro ověření základních vlastností popisovaného systému. 

Stav, ve kterém se výzkum v dané oblasti zatím nachází, dává dobré předpoklady pro další práce. 
Zejména potom existuje možnost, že bude možné uskutečnit automatický převod do Petriho sítí takové 
úrovně, že hloubka modelované sémantiky daného jazyka bude mnohem větší, ale přitom zátěž 
kladená na systém v době jeho analýzy nebude růst tak dramaticky, jak by se dalo čekat, nebo jak je 
jinak běžné. 

Vzhledem k tomu, že význam Petriho sítí v práci se systémy řízení toku aktivit stále vzrůstá, byly 
pro popis systémů řízení toku aktivit nakonec využity i samotné Petriho sítě, jelikož tím byly 
usnadněny některé postupy při ověřování vlastností takovýchto systémů [2 – 23]. Kromě toho bylo 
zkoumáno řízení přístupu k workflow systémům samotným [2 – 1]. 

 

Hlavní cíle pro další období 

V případě výzkumu v oblasti databází budou zejména sledovány možností využití XML pro 
dolování dat a budou pokračovat práce na dynamickém S-indexu formalizací popisu struktury a 
prováděných operací a pokračováním v porovnávacích experimentech. V případě objektových 
databází budou nadále zkoumány role objektů a jejich změny v čase. S metrikami softwarových 
aplikací proběhne řada experimentů, zatímco v oblasti projektového řízení bude třeba klasifikovat 
vzájemné souvislosti mezi modely procesů používaných pro řízení a navrhnout formální specifikační 
nástroj pro definování procesů pro řízení a realizaci softwarových produktů. Návrh metodologie a 
experimentálního znalostně orientovaného systému pro analýzu rizik v informačních systémech 
zůstává hlavním směrem výzkumu bezpečnosti informačních systémů. Zkoumání hlubších modelů a 
sémantiky systémů řízení toku aktivit by se nadále mělo zaměřit na složitější modely workflow 
systémů. 

 

Seznam výstupů v roce 1999 

a) Monografie 
b) Články v zahraničních časopisech 
c) Příspěvky na zahraničních konferencích 
d) Články v tuzemských časopisech 
e) Příspěvky na tuzemských  konferencích 

[2 - 1] Cvrček, D.: Access Control in Workflow Systems, In: MOSIS'99 Proceedings, MARQ 
Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, 1999, s. 93-100, ISBN 80-85988-31-3. 

[2 – 2] Eysselt, M.: Vyhodnocování pedagogických činností. In: Sborník vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou INFORMATIKA A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE I&IT'99, 
SK, Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 10. - 
11. září 1999, 6 str. 

[2 - 3] Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost elektronického obchodu, In: Systems Integration '99, 
Praha, 1999, s. 55-74, ISBN 80-7079-059-8. 

[2 - 4] Hanáček, P.: Bezpečnost informačních systémů, In: ASIS 1999, Krnov, 1999, s. 11-19, ISBN 
80-85988-41-0. 

[2 - 5] Hanáček, P.: Bezpečnost systémů informační společnosti, In: Sborník konference RUFIS'99, 
Brno, 1999, s. 23-28, ISBN 80-214-1379-4. 



18 

[2 - 6] Hanáček, P.: Implementing Secure Payment Systems to Avoid Potential Problems, In: 
Banking Technology in Central Europe, Euroforum, Praha, 1999, s. 6. 

[2 – 7] Hanáček, P.: Proč potřebujeme zákon o digitálním podpisu, In: Seminář AFOI, Praha, 1999, s. 
67-70. 

[2 - 8] Hanáček, P.: Security Verification of Smartcard Scripts, In: ISM'99, MARQ Ostrava, Roznov 
pod Radhostem, 1999, s. 11-18, ISBN 80-85988-31-3. (viz příloha) 

[2 - 9] Hanáček, P.: Výuka bezpečnosti informačních systémů, MZLU Brno, Studnice,  1999, s. 4. 

[2 - 10] Honzík, J.M.: Architektura programových systémů, In: Tvorba software ’99, Tanger Ostrava, 
1999, s. 84-94, ISBN 80-85988-39-9. 

[2 - 11] Hruška, T., Máčel, M.: G2-Component Architecture of an Object-Oriented Database System, 
In: Proceedings of ISM 99 Workshop, MARQ Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, 1999, s. 125-
133, ISBN 80-85988-31-3. (viz příloha) 

[2 - 12] Kolář, D.: SFC - A Language for Workflow Description, In: Proceedings of 33rd Spring 
International Conference MOSIS'99, ISM'99, MARQ, Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, 1999, 
s. 101-108, ISBN 80-85988-31-3. (viz příloha) 

[2 - 13] Kolář, D.: SFC Validation via Petri Nets, In: Proceedings of XXIst International Colloquium 
ASIS'99, MARQ, Ostrava, Krnov, 1999, s. 391-396, ISBN 80-85988-41-0 . 

[2 - 14] Kolář, D.: Workflow systémy - popisy a modely, In: Sborník z letní školy Informační systémy 
a jejich aplikace, UAI FAST VUT Brno, Veveří 95, 662 37 Brno, Ruprechtov, 1999, s. 79-86, 
ISBN 80-214-1397-2. 

[2 - 15] Korčák, Z.: Dynamický S - index: metoda organizací signatur, Masarykova univerzita, Brno, 
1999, s. 291--300, ISBN 80-210-2181-0. (viz příloha) 

[2 - 16] Kotásek, P., Zendulka, J.: Získávání znalostí z databází, KI FPV UMB Banská Bystrica, 
Banská Bystrica, Slovensko, 1999, 6 s. (sborník v tisku). 

[2 - 17] Kotásek, P., Zendulka, J.: AprioriItemset - A New Algorithm for Discovering Frequent 
Itemsets, In: 33rd Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems 
MOSIS'99 Proceedings ISM'99 Information Systems Modelling, MARQ Ostrava, Rožnov pod 
Radhoštěm, 1999, s. 49--56, ISBN 80-85988-31-3. (viz příloha) 

[2 - 18] Kreslíková, J.: Project Management Course - a Survey, Scientific conference Computer 
Engineering and Informatics, Slovakia, Herlany, říjen 1999, ISBN 80-88922-05-4. 

[2 - 19] Kreslíková, J.: Výuka projektového řízení na oboru VTI FEI VUT v Brně, MZLU Studnice, 
1999. 

[2 - 20] Kreslíková, J.: Kvalita softwarových produktů, Letní škola Informační systémy a jejich 
aplikace, Ruprechtov, září 1999, ISBN 80-214-1397-2. 

[2 - 21] Kreslíková, J.: Cause and Effect Analysis in Software Quality Control Process, ASIS, Krnov, 
září 1999, ISBN 80-85988-41-0. (viz příloha) 

[2 - 22] Obluk, K.: Active Rules In Object-Oriented Database Systems, In: 33rd Spring International 
Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS'99 Proceedings ISM'99 Information 
Systems Modelling, MARQ Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, 1999, s. 141--146, ISBN 80-
85988-31-3. 

[2 - 23] Pomykal, E.: Petri Nets in Workflow Process Modelling, MARQ Ostrava, Rožnov pod 
Radhoštěm, 1999, s. 109-116, ISBN 80-85988-31-3. 

[2 - 24] Smolík, P.: The Importance of Extensible Markup Language, MARQ Ostrava, Rožnov pod 
Radhoštěm, 1999, s. 25-32, ISBN 80-85988-31-3. 

[2 - 25]  Zendulka, J.: SQLJ - SQL v prostředí jazyka Java, ÚAI FAST VUT v Brně, Ruprechtov, 
1999, s. 177--184, ISBN 80-214-1397-2. 



19 

f) Inženýrská díla 
g) Disertační a habilitační práce 

[2 - 26] Obluk, K.: Metody návrhu objektově orientovaného databázového systému, školitel Prof. Ing. 
Jan M. Honzík, CSc., 1999, ÚIVT FEI VUT Brno. 

h) Technické a výzkumné zprávy 
i) Skripta 
 

4.3 Počítačová grafika a moderní prostředky interakce pro řídicí a informační 

systémy 

Současné pokroky v oblasti technického vybavení počítačů umožňují stále širší aplikaci prostředků 
pro práci s obrazem a užití nových pokrokových algoritmů. Možnost aplikace je však omezena velmi 
obtížnými postupy užívanými pro tvorbu programů pracujících s obrazem. Vzniká naopak potřeba 
efektivní implementace a ověření algoritmů. 

Oblast počítačové grafiky zpracovávaná v rámci VZ se proto zaměřila kromě tradičních oblastí i na 
výzkum technologie přípravy programového vybavení tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší 
produktivity. Proběhla studijní etapa, v níž bylo připraveno experimentální programové vybavení pro 
tvorbu obrazových algoritmů. Koncepce programového vybavení byla ověřena na úloze efektivní 
reprezentace elementů barevného obrazu v počítači a dále je rozvíjena směrem k využití DSP a 
"upravené reality". Dále bylo rozpracováno snímání pohybu člověka, což je první krok vedoucí k 
animaci použitelné v prostředí virtuální a upravené reality. 

 

Computer graphics and recent means of interaction for control and information 

systems 

Recent advances in the field of computer hardware allow for continuously widening possibility of 
application of imaging and usage of new more advanced algorithms. This possibility is, however, 
limited by relatively complex procedures used for development of the imaging software. The 
bottleneck today lies in efficient algorithm implementation. 

The area of computer graphics in the context of "VZ" was, besides the traditional areas, focused in 
research of efficient ways to develop imaging algorithms. In the "study" step, the experimental 
software was prepared for imaging algorithm development. Its concept was evaluated in the research 
of efficient representation of pixels on colour images, and is further developed towards DSP 
technology and augmented reality. Another studied task was analysis of human body motion, which is 
the first step leading in animation useable in virtual and augmented reality. 
 
Programový systém pro práci s obrazem 

V souladu s návrhem výzkumného záměru byla v této oblasti provedena studijní etapa včetně 
postupného dovybavení laboratoře potřebnou technikou. V rámci studijní etapy byl připraven prototyp 
programového vybavení pro práci s obrazem. Dále byla experimentálně ověřena možnost řešení 
celého systému. Byla zahájena implementace některých knihoven systému. 

Dosud nejrozsáhlejší částí systému je systémová část a část algoritmů pro zpracování barevného 
obrazu. V této oblasti byla vypracována technická zpráva [3-5] a připravuje se publikace v časopisech. 
Další algoritmy a systémové části jsou realizovány postupně. Dosud jsou částečně připraveny moduly 
ladění algoritmů pomocí skriptů, zobrazování, filtrace a geometrických transformací.  

Byl proveden teoretický rozbor částí pro vkládání syntetizovaného obrazu do videosekvencí a 
příprava realizace takového modulu prostřednictvím signálových procesorů. Připravuje se též 
propojení s programovým vybavením pro simulaci a virtuální realitu, které je vypracováváno v rámci 
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VZ (viz kapitolu 1 VZ) a s programovým vybavením pro dopravu připraveným v rámci studentských 
prací. Byla též provedena analýza možností navrhovaného systému. 

V souvislosti s touto oblastí výzkumného záměru byly též připraveny materiály pro přípravu 
studentských prací, jako jsou popisy datových formátů a programového vybavení pro podporu tvorby 
aplikací. 

 
Počítačová animace člověka s využitím znalosti biomechaniky 

Výzkumné práce a komerční aplikace současnosti se zabývají modelováním, animací a simulací 
rozličných tkání lidského těla. Biomechanické aplikace se většinou zaměřují na konkrétní orgán 
lidského těla a snaží se o jeho simulaci. Na druhé straně existují techniky animace, které simulují 
člověka; jejich cílem je však pouze věrohodnost výstupů, a většinou též rychlý výpočet, který vede ke 
zjednodušeným modelům. Počítačová animace proto používá většinou tzv. „inverzní řešení“ pro popis 
pohybu postavy: animátor definuje trajektorie vybraných částí člověka; z pohybů těchto částí jsou pak 
odvozeny deformace svalů, tukových tkání a nakonec kůže. 

Tato část projektu je zaměřena na definici pohybu obratlovců (tedy nejen člověka) tzv. „přirozenou 
cestou“. Pohyb je zde popsán pomocí aktivit samostatných „svalových jednotek“. Celkový pohyb 
postavy a deformace kůže jsou tedy získány simulací odezvy svalů na jejich aktivaci. Byla provedena 
důkladná analýza současného stavu problematiky, viz [3-1]. Proveden teoretický rozbor a hrubý náčrt 
navrhovaného řešení [3-3]. 

Navrhované řešení se zaměřuje na model malé části lidského těla – paži, který je však snadno 
modifikovatelný na další končetiny. Model se sestává z těchto částí: 
• zjednodušená kostra paže 
• model svalo-šlachové jednotky 
• geometrická reprezentace tukové tkáně 
• model kůže 
 

Hlavní cíle pro další období 

Cílem v části VZ týkající se programového systému pro práci s obrazem je implementace 
podpůrného prostředku pro tvorbu algoritmů pracujících s obrazem, ověření programového vybavení 
na příkladech a prostřednictvím studentských prací, jako jsou ročníkové a diplomové projekty (2000). 
Předpokládá se též další rozšíření platforem pro rozhraní. 

V části počítačové animace člověka je cílem další část studijní etapy zaměřená tentokrát na 
experimentální činnost a první etapa realizace popisu pohybu podmiňující vlastní animovaný výstup 
postavy na počítači, jak je popsáno v [3-4]. 

Dalším cílem pro další období je provedení prvních experimentů zaměřených na "upravenou 
realitu" v souladu s návrhem výzkumného záměru. Předpokládá se realizace základních funkcí pro 
vkládání umělého obrazu do videosekvencí. 

 

Seznam výstupů v roce 1999 

a) Monografie 
b) Články v zahraničních časopisech 
c) Příspěvky na zahraničních konferencích 

[3-1] Dobšík M.: Simulace měkkých tkání pro počítačovou animaci obratlovců, V: Modelling and 
Simulation in Management, Informatics and Control, Proceeding of the International 
Workshop MOSMIC'99, roč. 1, EDIS - Žilina University publisher, Súĺov, 1999, s. 51-58, 
ISBN 80-7100-635-1. (viz příloha) 
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d) Články v tuzemských časopisech 
e) Příspěvky na tuzemských  konferencích 

[3-2] Voráček J., Zemčík P.: Cross-border Education - Project and Realization, Proceedings 
ICEE99-Praha,Ostrava, August 10-14, 1999, příspěvek č. 281 - pouze elektronická publikace 
na CD. 

[3-3] Dobšík, M.: Počítačová animace měkkých tkání obratlovců, V: Sborník prací studentů a 
doktorandů 1999, roč. 1, FEI VUT Brno, Brno, 1999, s. 77-78, ISBN 80-214-1155-4. (viz 
příloha) 

[3-4] Fědor, M., Dobšík, M.: Capturing and Visualization of Human Body Motion, V: 33rd Spring 
International Conference on Modelling and Simulation of Systems MOSIS'99 Proceedings, 
roč. 33, MARQ, Rožnov pod Radhoštěm, 1999, s. 51-59, ISBN 80-85988-33-X.  

 
f) Inženýrská díla 
g) Disertační a habilitační práce 
h) Technické a výzkumné zprávy 

[3-5] Zemčík P., Frydrych M., Kalviainen H., Toivanen P., Voracek J.: Multispectral Image Colour 
Encoding, Research Report, Lappeenranta University of Technology, Department of 
Information Technology, Finsko, 1999, 8 stran, ISBN 951-764-347-0, ISSN 0783-8069 (viz 
příloha) 

 
i) Skripta 
 

4.4  Architektura technického a programového vybavení vestavěných 

aplikací 

Základní a aplikovaný výzkum na poli vestavěných systémů je orientován na řešení konkrétních 
problémů specializovanými technickými prostředky nebo kombinací programových a technických 
prostředků s cílem dosažení co nejvyšší výkonnosti. Byla zkoumána znovuvyužitelnost formálních 
specifikací (přechodové systémy, temporální logika akcí TLA) od jednoho případu k dalším a  
příslušné nástroje. U distribuovaných vestavěných systémů byly analyzovány možnosti propojení 
podsystémů s různými protokoly a testování výsledných architektur pro průmyslové aplikace. 
Simulace paralelních vestavěných systémů (mj. umělých neuronových sítí) v reálném čase byla 
zaměřena na porovnávání výkonnosti systémů se sdílenou pamětí a distribuovanou nesdílenou pamětí 
použitím jednotného popisu komunikujícími procesy (CSP), což je nový přístup. Rozpracovaná 
metodika testování číslicových systémů částečným výpisem ("partial scan") umožní efektivnější návrh 
obvodů nejen pro vestavěné systémy. Pro návrh konkrétních subsystémů pro multimedia (komprese 
obrazu, šifrování) byly použity rekonfigurovatelné  prostředky a popis ve VHDL. Úspěšně byly  
aplikovány nové přístupy inspirované biologickými systémy (vyvíjející se obvody, genetické 
algoritmy pro dekompozici grafů). 
7 

Architecture of software and hardware for embedded systems   

Basic and applied research in the area of embedded systems is focused on solution of specific 
problems by dedicated hardware  or by a mixture of software and hardware with the goal of obtaining 
the highest possible performance. The research has been carried out into the reusability  of formal 
specifications (transition systems, temporal logic of actions TLA) from one case to another and into 
related tools.  Possibilities of internetworking and testing of resulting architectures for industrial 
applications have been analyzed in context of distributed embedded systems. Real-time simulation  of 
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parallel embedded systems (artificial neural networks among others) concentrated on performance 
comparison of shared memory systems and distributed disjoint memory systems using the unified 
description by communicating sequential processes (CSP), what is a novel approach. Developed 
methodology of digital system testing by modified partial scan  will make the digital design more 
effective not only for embedded systems. The design of particular subsystems for multimedia (image 
compression, ciphering) has been done with the aid of reconfigurable  hardware and VHDL 
descriptions. New approaches inspired by biological systems have also been applied successfully 
(evolvable hardware, genetic algorithms for graph decomposition). 
 
Formální specifikace a verifikace 

Hlavní směr výzkumu je orientován na formální specifikace vestavěných systémů resp. systémů 
založených na počítačích. Byla zkoumána podpora znovuvyužitelnosti stavově orientovaných 
specifikací přechodovými systémy a temporálními logikami v oblasti podpory formálních specifikací 
vestavěných systémů [4-12] resp. systémů založených na počítačích [4-9] s využitím aplikačních 
vzorů pro přechodové systémy a jejich správy metodou "Case-based reasoning"[4-12]. Navržená 
metoda vychází z technik rozpracovaných pro opakované využívání objektově orientovaného návrhu 
programových systémů. Při návrhu systémů obsahujících programové i technické vybavení lze 
opakovaně využívat verifikovatelné formální specifikace, jež jsou nezbytné v průmyslových 
aplikacích ale současně jsou velmi nákladné. Navržená metoda směřuje k implementaci nástrojů 
podporujících znovuvyužitelnost již verifikovaných formálních specifikací, které byly vytvořeny pro 
jednu konkrétní aplikaci, pro jiné aplikace, příbuzné pouze z hlediska systémové architektury. 
V centru zájmu je oblast aplikací vestavěných systémů resp. systémů založených na počítačích, které 
jsou určeny pro práci v reálném čase. 

Byla obhájena disertace orientovaná na využití temporální logiky TLA pro návrh a implementaci 
systémů pracujících v reálném čase a kompatibilních s Posix 1003.4, 4a [4-30]. Práce popisuje 
metodu, která mechanizuje podstatné části korektní implementace aplikací reálného času v prostředí 
operačních systémů typu Unix vycházející z verifikované specifikace v rozšířené formalizmu TLA. 
Použitelnost metody je demonstrována na návrhu školního simulátoru řízení letového provozu, který 
je rutinně používán pro výcvik řídicího personálu na letišti Ruzyně. Formální specifikací systémů 
reálného času se zabývá i publikace [4-10], jež studuje a srovnává časové modely použitelné 
v různých formalizmech. 
  
Architektura distribuovaných systémů 

Problematika vestavěných distribuovaných systémů je studovaná v [4-2], [4-13]. Jedná se o 
výzkum architektur založených na propojeních a protokolech typu fieldbus vestavěných do 
průmyslových aplikací. Prezentují se zde původní architektury propojování různých protokolů a jejich 
testování. Případové studie demonstrující navržené techniky se týkají propojení protokolů ASI, NBIP 
[4-2]. Práce [4-13] se zabývá jednak dalšími protokoly, jednak popisuje prostředí pro ověřování 
jednotlivých propojení. 

Problematika komunikačních protokolů rozsáhlých počítačových sítí je studovaná v [4-20] a [4-
22]. Je zde prezentováno řešení korekce nepřesně specifikovaných jmen a další možnosti využití 
protokolu LDAP. 
 
Simulace paralelních výpočtů a architektur   

Byla zkoumána  predikce výkonnosti paralelních aplikací s pomocí nástroje TRANSIM, jednak v 
prostředí zasílání zpráv [4-4], jednak v prostředí sdílené paměti [4-3]. Předmětem predikce byly kromě 
známých testovacích úloh také umělé neuronové sítě, které se uplatňují ve vestavěných systémech na 
zpracování řeči a obrazu. Při jejich kontinuální práci v reálném čase je počet zpracovaných vzorků za 
jednotku času kritický a jak se potvrdilo, paralelní řešení umožňuje zkrátit dobu odezvy na potřebné 
hodnoty.Dále byly simulovány distribuované výpočty na počítačích propojených hw přepínačem. 
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Nejdříve vlastní přepínač  v práci [4-18] a pak také známá testovací úloha Linpack 1000 rovnic na 
procesorech propojených přepínačem, [4-5]. 

Významný výsledek je nalezení způsobu, jak využít aparát CSP (Communicating Sequential 
Processes) na simulaci paralelních systémů nejen se zasíláním zpráv (MP) což je přirozené, ale i 
systémů se sdílenou pamětí (SM) a systémů s hw přepínačem a distribuovanou pamětí. Tento přístup 
zatím nebyl nikde publikován a přes delší doby simulace by se mohl stát základním postupem pro 
spravedlivé porovnávání paralelních systémů se sdílenou pamětí  a zasíláním zpráv. Tato myšlenka 
bude nejspíše rozpracována v rámci jedné disertační práce a mohla by vést k novému simulačnímu 
nástroji založenému na CSP. 

Uvedená obecná metodika   již přinesla konkrétní výsledky při simulaci neuronových sítí (ANN) 
pro zpracování v reálném čase na 2-6 procesorech v konfiguraci SM i MP, [4-17] a bude použita i na 
další úlohy. Ohlasy očekáváme až po publikaci práce [4-17] (duben 2000) a zejména po publikaci 
časopiseckého článku podrobně popisující celou metodiku. 

Byl vypracován a odevzdán text rukopisu knihy "Architektura procesorů", [4-1]. Jde sice o 
učebnici, ale obsahuje podrobné modely moderních procesorů a technik zpracování instrukcí. 
Porozumění těmto modelům a technikám je  nezbytné pro návrh a optimalizaci výkonnosti 
vestavěných systémů  i členění jejich hw/sw a  má proto silnou návaznost na Výzkumný záměr. 
 
Uplatnění principů řiditelnosti/pozorovatelnosti při návrhu číslicových obvodů 

Byly prostudovány principy metod typu částečný scan, kdy jsou do registru scan zařazeny na 
základě konkrétního kriteria pouze některé klopné obvody. Výsledkem tohoto studia je návrh 
rozdělení metod typu částečný scan do tří skupin: 
a) metody založené na použití generátoru testovacích vektorů, 
b) metody založené na analýze struktury analyzovaného obvodu, 
c) metody založené na analýze testovatelnosti. 
 

Konkrétním oceněním těchto aktivit je to, že řešitel byl pozván na konferenci "Eighth International 
Colloquium on Numerical Analysis and Computer Science with Applications"  konané  v srpnu 1999 
v Plovdivu, kde přednesl referát [4-8]. Konference byla velmi reprezentativní, přednášející byli z 42 
zemí  celého světa, z USA bylo 30 účastníků. 

V rámci dalších výzkumných činností byla vypracována metodika. Je založena na: 
a) analýze struktury navrhovaného obvodu 
b) posouzení průchodnosti (transparentnosti) prvků obvodu pro data vložená na jejich vstup 
c) posouzení možné role prvků (registrů) při aplikaci testu obvodu 
 

Na této klasifikaci prvků byla vybudována metodika typu částečný scan, jejímž cílem je nalezení 
minimální množiny registrů, přes něž je možné aplikovat test obvodu a tak snížit náklady na vývoj a 
výrobu obvodu [4-6]. Metodika byla ověřena na 2 testovacích (benchmark) obvodech. Byla 
vypracována habilitační zpráva [4-31].  
 
Návrh obvodů pro grafiku a multimédia se speciálními vlastnostmi (testovatelnost, 
bezpečnost, odolnost proti poruchám, vyvíjející se zapojení). 

Výzkum je zaměřen na CAD obvodů pro optimální zpracování grafických a multimediálních dat 
s využitím návrhového jazyka VHDL. Návrh probíhá na návrhových stanicích typu SUN a Pentium 
v návrhových systémech XILINX a SYNOPSYS. Na toto téma jsou zaměřeny práce popisující 
implementaci Goertzelova algoritmu a filtru IIR na bázi FPGA [4-14],[4-21]. Využíváním a 
modifikacemi vlastností VHDL ve směru opakovaného využívání komponent a možností 
behaviorálního návrhu se zabývají publikace [4-15], [4-23], [4-28]. Nové výzkumné zaměření   
představuje výzkum vyvíjejících se obvodů a jejich implementace pomocí FPGA. Navržená a 
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odsimulovaná aplikace je vyvíjející se nelineární prediktor použitý pro kompresi obrazové informace 
[4-24]. Koncepčními otázkami architektury procesorů a jejich testováním se zabývají práce [4-16], [4-
25]. Poslední výzkumné téma se zabývá zabezpečením dat pomocí šifrování s výraznou orientací na 
eliptické křivky [4-26], [4-27]. Další neuváděné práce jsou ročníkové a diplomové projekty studentů, 
sledující témata bezpečnosti obvodů, jejich diagnostiky, odolnosti proti poruchám, flexibility, 
adaptivity a vyvíjejících se obvodů. Těchto vlastností se dosahuje s využitím kódů pro detekci a 
opravu chyb, kódů pro kompresi obrazových a zvukových dat, šifrování, principů genetického vývoje 
zapojení a pomocí adaptivních struktur jednorozměrných a dvourozměrných celulárních automatů.  
 

Aplikace genetických algoritmů ve vestavěných systémech   

Hlavním tématem výzkumné činnosti byla analýza účinnosti jednoduchých a pokročilých 
genetických algoritmů při řešení úlohy dekompozice hypergrafu na dvě nebo více částí. Byly 
implementovány 2 varianty standardního  genetického algoritmu, založených na teorému 
podobnostních schémat, z nichž jedna kombinuje standardní genetický algoritmus a rychlou iterativní 
heuristiku pro zlepšení konvergence řešení.    

Vybrané pokročilé genetické algoritmy patří do třídy algoritmů EDA (Estimation Distribution 
Algorithm), založených na odhadu rozložení slibných řešení, využívající pravděpodobnostní analýzu, 
které principiálně řeší problém generování  a reprodukce slibných podobnostních schémat. 
Implementovali jsme nedávno publikovaný algoritmus  BMDA (Bivariate Marginal Distribution 
Algorithm) a námi navrženou variantu  algoritmu pracující  s řetězci/chromozómy s konečnou 
abecedou, která umožňuje dekompozici hypegrafu na více částí. Ověřili jsme také účinnost volně 
dostupného programu BOA (Bayesian Optimization Algorithm), který umožňuje modelovat 
vícečlenné relace mezi proměnnými v řetězci/chromozómu. 

Výsledky získané při členění regulárních grafů [4-19], které představují obtížné testovací úlohy, 
ukazují, že BMDA algoritmus a zejména BOA algoritmus  poskytuje optimální řešení  
dekompozičních úloh rychle a opakovaně. Jednoduché genetické algoritmy a jejich hybridní verze 
byly úspěšné jen pro omezenou velikost úloh.Závěry publikované v [4-19]  byly citovány ve zprávě 
No. 99018 Genetické laboratoře university v Illinoa, USA. 

Na předchozí téma navazuje studie [4-29]. Cílem této studie bylo zjistit, jak se v současné době 
využívají genetické algoritmy pro jednotlivé etapy fyzického návrhu VLSI obvodů. Nejvíce pozornosti 
bylo věnováno etapě rozmisťování funkčních bloků na VLSI čipu, kde je preferována reprezentace 
řešení  binárním stromem a technika tvorby stromu od listů ke kořeni.  
 

Hlavní cíle pro další období 

Pro příští rok 2000 se v počítá se studiem podpory Case-based reasoning pro vyhledávání a 
adaptaci šablon formálních specifikací (téma Formální specifikace) a užití temporálních logik pro 
specifikace komunikačních protokolů (téma Architektura distribuovaných systémů). V tématu 
simulace paralelních výpočtů a architektur je plán modelovat paralelismus na úrovni vláken (Thread-
level parallelism, TLP) a simulovat multiprocesorové architektury s vícevláknovými procesory typu 
WarpEngine.   

V tématu pozorovatelnosti a řiditelnosti při návrhu číslicových obvodů bude do budoucna snaha 
dokončit implementaci metodiky pro analýzu testovatelnosti obvodů na úrovni RT tak, aby byly  
vytvořené programové prostředky použitelné při návrhu číslicových obvodů. 

Návrh obvodů pro grafiku a multimédia se speciálními vlastnostmi užitečnými  pro vestavěné 
systémy (testovatelnost, bezpečnost, odolnost proti poruchám, vyvíjející se zapojení) bude pokračovat  
zejména ve směru komprese obrazových dat (vlnkovou transformací), geometrických transformací 
apod. Důraz bude kladen na vyvíjející se zapojení na bázi celulárních automatů. 

V tématu aplikace genetických algoritmů ve vestavěných systémech půjde o další rozpracování 
pokročilých genetických algoritmů EDA a využití báze znalostí o řešeném problému. Bude 
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implementován   výukový program pro interaktivní rozmístění a propojení funkčních bloků na  VLSI 
čipu a navržen vývojový systém pro rychlý návrh genetických algoritmů. 
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e) Příspěvky na tuzemských  konferencích 

[4-18] Dvořák, V. - Čejka, R.: "The CSP-Based Simulation of Interconnection Networks and Routing 
Algorithms. Proc. of the 33rd Spring Int.Conference Modelling and Simulation of Systems 
MOSIS'99, Roznov pod Radhostem, Czech Republic, Vol.2, s. 43-50, MARQ Ostrava, 1999. 
(ISBN 80-85988-33-X). (viz příloha) 

[4-19] Schwarz J,  Očenášek J.: Experimental study: Hypergraph partitioning based on the simple and 
advanced genetic algorithm BMDA and BOA. 5th International Mendel Conference on Soft 
Computing, Brno, Czech Republic,1999, s.124-130 (ISBN 80-214-1131-7). (viz příloha) 

[4-20] Matoušek P.: "Fuzzy matching as a technique for the name correction." MOSIS '99 
Proceedings, Rožnov pod Radhoštěm, 1999, s. 85-91. 

[4-21] Dulik T.: An FPGA implementation of Goertzel algorithm, Proc. 33rd Spring. Int. Conf. 
MOSIS’99, Vol. 1, Rožnov p. Radh., 1999, s.35-42 (ISBN 80-85988-33-X). 

[4-22] Matoušek P.: "Global Directory over LDAP with Index Services." Sborník prací studentů a 
doktorandů FEI VUT V., 1999, s. 85-86 (ISBN 80-214-1155-4). 

[4-23] Sllame A.: Component Reuse and Recursivness in VHDL Modeling: a practical experience, 
Proc. 33rd Spring. Int. Conf. MOSIS’99, Vol. 2, Rožnov p. Radh., 1999, s. 51-58 ( ISBN 80-
85988-33-X). 

[4-24] Sekanina L.: Evolvable Hardware as Non-linear Predictor for Image Compression, Proc. of the 
Nostradamus’99, 2nd Int. Prediction Conference, Zlín, Oct. 7-8, Czech Republic, s. 87-92 
(ISBN 80-214-1424-3). (viz příloha) 

[4-25] Drábek, V.: A Model of PicoJava CPU Core, Proc. 33rd Spring. Int. Conf. MOSIS’99, Vol. 2, 
Rožnov p. Radh., April 27-29, 1999,  s. 29-33 (ISBN 80-85988-33-X). 

[4-26] Drábek V., Vojkůvka M.: Modelling of Elliptic Curve Cryptography, Proc. XXIst Int. Colloq. 
ASIS 1999, Krnov , Czech Republic, s. 89-94 (ISBN 80-85988-41-0). 

[4-27] Vojkůvka M.: Prime Factorization on a Quantum Computer, , Proc. 33rd Spring. Int. Conf. 
MOSIS’99, Vol. 1, Rožnov p. Radh., April 27-29, 1999, s.179-184 (ISBN 80-85988-33-X). 

[4-28] Sllame A.: Algorithmic Designs Using Behavioral Compiler,   EDS’99 Int. Conference, Brno, 
Czech Republic, v recenzi. 

[4-29] Schwarz J.: Utilizing genetic algorithms for VLSI physical design – a brief survey.  
Proceedings  EDS’99, UMEL FEI VUT Brno, 1999, v recenzi. 
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f) Inženýrská díla 
g) Disertační a habilitační práce 

[4-30] Jankovský M.: "Návrh některých programových systémů pracujících v reálném čase." 
Disertační práce FEI VUT v Brně, obhájená 22.9.1999. 

[4-31] Kotásek, Z: "Uplatnění principů řiditelnosti/pozorovatelnosti při návrhu číslicových obvodů".  
Habilitační práce, FEI VUT v Brně. V současnosti probíhá oponentní řízení. Předpokládaný 
termín obhajoby: prosinec 1999/leden 2000. 

 
h) Technické a výzkumné zprávy 
i) Skripta 
 

4.5 Průmyslové počítačové sítě a systémy průmyslové automatizace 

Tématem tohoto dílčího úkolu byl výzkum, vývoj  a aplikace průmyslových regulátorů, 
mikrokontrolerů, programovatelných automatů a dalších počítačových prostředků, včetně jejich 
vzájemného propojení lokálními sítěmi (LAN). Dále výzkum počítačem podporovaných 
distribuovaných systémů, lokálních průmyslových sítí a systémů SCADA pro řízení procesů v reálném 
čase a jejich vizualizaci. Důraz byl kladen zejména na výzkum v oblasti propojování heterogenních 
průmyslových sítí a definování metodiky pro zjišťování parametrů a funkčních možností 
heterogenních propojení. Bylo vyvinuto prostředí pro realizaci mikrokontrolerového řízení a 
implementaci síťových protokolů na mikrokontrolerech kompatibilních s řadou Intel MCS 51 a 
Motorola M68HC11 a M68HC12. V rámci řešení disertační práce byla rozpracována způsob řízení 
redundantního mobilního manipulátoru v prostředí se statickými překážkami.V rámci řešení další 
disertační práce byla rozpracována metodiky poskytování zdrojů výpočetního výkonu v prostředí 
první úrovně řízení. 
 

Computer networks and systems of industrial automation 

Research, design and application of industrial controllers, micro-controllers, programmable logical 
controllers and further computer tools, including their mutual interconnection by means of local 
networks (LAN) has been performed under this partial task. Furthermore research of computer-aided 
distributed systems, local industrial networks (fieldbuses) and SCADA systems for real-time process 
control and visualisation of process data has been done. Research was also focused to the area of 
interconnection of heterogeneous fieldbuses, development of methodology for measurement of 
parameters and functional capabilities of those heterogeneous systems. Development of tools for 
realisation of microcontroller based control systems and implementation of network protocols for 
microcontrollers that are compatible with Intel MCS51, Motorola M68HC11 and Motorola M68HC12. 
As a PhD. thesis was solved development of control theory for redundant mobile robot in environment 
with static obstacles. As another PhD. thesis was started development of methodology of source 
sharing in the first control level. 
 
Řídicí systémy 

V roce 1999 byl pro demonstrování PLC programů a ověřování možností jejich programování [5-3] 
postaven model portálových jeřábů. Tento  model byl navržen tak, aby při minimálním přepojování 
mohl být řízen celou škálou programovatelných automatů laboratoře. Za tímto účelem byl v modelu 
instalován řídicí systém, založený na AS-Interface, který umožňuje sériové propojení 
dvouhodnotových čidel (jazýčková relé, koncové spínače) a dvouhodnotových akčních prvků 
(stejnosměrné motorky pohonu vozíku a zvedáku) [5-8], [5-9]. Pomocí jedné spojky lze k tomuto AS-i 
segmentu připojit libovolný nadřazený člen systému AS-i (AS-i master), který je implementován jako 
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karta programovatelného automatu Schneider, Siemens nebo jako “stand alone” AS-i master firmy 
Bihl-Wiedemann a ifm electronics. V případě řízení modelu automatem TSX37 je možné provést 
připojení modelu k celé síti UNI-Telway. Pro toto propojení byl také vytvořen SW gateway, zajišťující 
přenos informace mezi AS-i  a UNI-Telway sběrnicí [5-7], [5-9]. 

V oblasti mikrokontrolerového řízení byly vyvinuty univerzální vývojové prostředky, umožňující 
vývoj řídících aplikací, založených na mikrokontrolerech kompatibilních s řadou Intel MCS51 
(výrobci Dallas, Siemens, Phillips, Intel, …) a mikrokontrolerech Motorola, řady M68HC11 a 
M68HC12 [5-4]. Byla rozpracována metodika řízení mobilního manipulátoru v prostředí s překážkami 
[5-4]. 
 

Průmyslové komunikační systémy 

V roce 1999 bylo realizováno propojení 4 programovatelných automatů TSX37 firmy Schneider 
sériovou sběrnicí UNI-TELWAY [5-1], [5-2]. Byl vytvořen SW gateway mezi průmyslovými 
komunikačními standardy UNI-TELWAY a Modbus, což umožňuje připojení dalších automatů řady 
Modicon. Byly rozpracovány varianty propojení průmyslových sériových sběrnic LonTalk, CAN, 
Modbus [5-1], [5-2], [5-6], [5-7,8,9,10]. Byla zahájena realizace dvou gatewayů: LonTalk/CAN a 
LonTalk/Modbus, které jsou založeny na univerzálním vývojovém systému pro mikrokontrolery 
kompatibilní s MSC51. V rámci úkolu se řešilo rovněž připojení přístroje A2000 (komplexní měřič 
spotřeby energie) firmy GMC Nuerenberg k síti LonWorks (protokol LonTalk). Tento úkol byl zadán 
spolupracující firmou a byl vyřešen v rámci diplomové práce. 
 

Hlavní cíle pro další období 

Propojení páteřních sítí LonWorks, Profibus, CAN s podřízenými segmenty Uni-Telway,  Modbus, 
DeviceNet; dokončení správy propojených sítí, měření parametrů propojených sítí, vývoj 
inteligentních aktorů pro síť DeviceNet a další; laboratorní zkoušky vyvinutých aktorů. 
Vývoj Soft PLC a Soft Control na technologii DIMM PC. 

Propojení fieldbusů laboratoře průmyslové automatizace a laboratoře systémů AB (Rockwell 
Automation); orientace na průmyslové použití sítí Ethernet (Industrial Ethernet), měření odezev a 
zjišťování vhodnosti použití pro distribuované řízení v reálném čase. 
 

Seznam výstupů v roce 1999 

a) Monografie 

[5 - 1] Boed, V.: Networking and Integration of Facilities Automation Systems. Contributotor 
Zezulka, F.: Chapter 7: Case Study: Heterogenous Interconnected Fieldbuses.CRC Press, Boc 
Raton, U.S.A., 1999, ISBN 0-8493—0699-X (viz příloha) 

 
b) Články v zahraničních časopisech 

c) Příspěvky na zahraničních konferencích 

[5 - 2] Zezulka, F.: Industrial communication testbed, Innocap 99, Grenoble, May 1999 (viz příloha) 

[5 - 3] Bradáč, Z.: Introduction to ConCept, 1st Seminar Slovak – Austrian automation’s 
days.,Smolenice, March 12 – 13, 1999, pp. 91-98 

[5 - 4] Honzík, B. – Zezulka, F.: Redundancy resolution techniques for mobile manipulators. 
Advanced Manufacturing Processes, Systems, and Technologies AMPST 99, Bradford, 1999, 
pp. 79-90 (viz příloha) 
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[5 - 5] Lippik D. - Heimbold T. - Zezulka F.: Free Programmable Fieldbus Interface, přijatý  příspěvek 
na IFAC Workshop EDS 2000 (viz příloha) 

 
d) Články v tuzemských časopisech 
e) Příspěvky na tuzemských  konferencích 

[5 - 6] Fiedler, P.- Bradáč, Z.- Zezulka, F.: New methods of interconnection of industrial fiedlbuses, 
přijatý příspěvek na IFAC  Workshop PDS 2000, Ostrava 

[5 - 7] Bradáč, Z.: Síťové propojení řídících systémů v laboratoři průmyslové automatizace VUT FEI 
Brno, Proc. Of XXIII ASR Seminary ’99 Instruments and Control, Ostrava, April 29, 1999, 
mezinárodní účast 

 [5 - 8] Bradáč, Z.: Propojování PLC sériovými sběrnicemi UNI-TELWAY a Modbus, Sborník 
Transfer’99, 7.-8. června Brno, ISBN 80-214-1341-7, národní konference 

 [5 - 9] Bradáč, Z.- Fiedler, P.: Hetrogenous interconnection of industrial fieldbuses, Proc. Of 
IWCIT99, September 16, 1999, Ostrava, ISBN 80-7078-679-5, mezinárodní konf.  

 [5 - 10] Zezulka, F.: Laboratoř propojených průmyslových sítí, sborník Pragoregula, Praha, duben 
1999 

 
f) Inženýrská díla 

[5 - 11] Macho T.: Řízení technologie čistírny odpadních vod Hrušovany u Brna (zadavatel firma 
Redis s.r.o. Brno) řídicím systémem GAUS.  

[5 - 12] Macho T.: Řízení technologie čistírny odpadních vod Vratěnín (zadavatel firma Redis s.r.o. 
Brno) řídicím systémem GAUS. 

[5 - 13] Macho T.: Řízení technologie čistírny odpadních vod Uhřice (zadavatel firma Redis s.r.o. 
Brno) řídicím systémem GAUS. 

 
g) Disertační a habilitační práce 
h) Technické a výzkumné zprávy 

[5 - 14] Zezulka F.: Zásady tvorby SW pro boroměr typ PN160, srpen, 1999, technická zpráva pro 
I&C Energo, Třebíč 

 
i) Skripta 
[5 - 15] Zezulka F.: Automatizační prostredky, PC Dir, 1999, 108 stran, ISBN 80-214-1482-0 
 

4.6 Počítačové vidění 

Cíl výzkumu je vývoj takových metod a technických prostředků pro zpracování obrazu, které 
postupně umožní zcela běžně používat v automatických výrobních linkách optickou zpětnou vazbu. 
Byl z části realizován soubor prostředků pro snímání obrazu (stroboskopické konfigurovatelné kamery 
s programovatelnými hradlovými poli a k nim přizpůsobené digitizéry) a soubor prostředků pro 
výpočetní realizaci algoritmů zpracování obrazu, založené na signálových procesorech. Při výzkumu 
se navázal řešitelský kolektiv na stávající úspěšné realizační výstupy. Jednalo se o kamery, pracující 
synchronně s cyklem stroje a karty se signálovými procesory řady TMS320C32 a TMS320C44. 
V první etapě výzkumu matematického zabezpečení úloh byl kladen hlavní důraz na paralelizaci 
algoritmů (zpracování úloh polem signálových procesorů) a zvýšení spolehlivosti metod zpracování 
obrazu.  
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Computer vision 

The goal of the research is development of such theoretical methods and technical means of the 
image processing which will consecutively enable to use the optical feedback in the future. Set of  
tools for scanning of image (configurable stroboscopic cameras with programmable gate arrays and 
tailored digitizers) and set of tools for solving of algorithms for image processing based on digital 
signal processors (DSP’s) have been created. During development of these tools the research team 
utilised former successful results that had been reached before. Among these were cameras that work 
synchronously with machine work cycle and computer cards that use DSP’s TMS320C32 and 
TMS320C44 series. Paralelization of algorithms (processing of tasks on array of DSP’s) and increase 
of reliability of image processing algorithms has been emphasised during first part of research. 
 
Technické prostředky počítačového vidění 

Byla dokončena programovatelná CCD kamera. Kamera je řízena programovatelným hradlovým 
polem, její vlastnosti lze v širokém rozmezí měnit a tím ji přizpůsobit pro práci v dané aplikaci. Byla 
vytvořena řada konfiguračních programů které lze využít v základních aplikacích, anebo poslouží jako 
inspirace pro tvorbu speciálních konfiguračních programů. Jako příklad lze uvést stroboskopické 
režimy kamery [6-1]. 

V současné době se kamery používají ve fotogrammetrickém systému pro měření objemu kapek 
stříbrné pasty v AVX Lanškroun, v systémech monitorování dopravy [6-2,3,4,5]. Její zrychlená verze 
200 snímků/s byla poskytnuta pro Universidade Traas - os - Montes e Alto Douro Vila Real 
Portugalsko, a dále se zkouší v mobilním robotu na FS VUT Brno , Ústav mechaniky těles (Prof. 
Kratochvíl) v rámci projektu MŠMT VS96122.  

Byl zkonstruován  fotogrammetrický systém pro měření malých objemů. Ověřuje se v 
poloprovozu. v AVX Lanškroun - je vystaven v Moravském muzeu v expozici VUT. 

Byly zkonstruovány desky se signálovými procesory pro zpracování obrazu, v současné době se 
ladí a probíhá tvorba programového vybavení. 

Probíhá vývoj algoritmů pro potřeby monitorování dopravní situace  a řízení technologických 
postupů s optickou zpětnou vazbou [6-2,3,4,5]. 
 

Hlavní cíle pro další období 

Bude vyvinuta programovatelná kamera s vysokým rozlišením pro rozpoznávání typu vozidel 
v silničním provozu.  Pro tyto účely budou navrženy a realizovány vlastní karty se signálovými 
procesory TMS320C60. 

 

Seznam výstupů v roce 1999 

a) Monografie 
b) Články v zahraničních časopisech 
c) Příspěvky na zahraničních konferencích 

[6-1] Honec J.,Richter M.,Valenta P.,Zemcik P.: Programmable CCD camera. PROCESS CONTROL 
‘99 Tatranske Matliare 1999,Slovak Republic, ISBN 80-227-1228-0, pp. 165-168. (viz příloha) 

[6-2] Honec J., Richter M., Valenta P.: Photogrammetric measurement of the speed of vehicles. 
PROCESS CONTROL ‘99 Tatranske Matliare 1999, Slovak Republic, ISBN 80-227-1228-0, pp. 
184-188. (viz příloha) 

[6-3] Honec J., Richter M.,Valenta P.,Petyovsky M.: Identification of vehicles. PROCESS CONTROL 
‘99 Tatranske Matliare 1999,Slovak Republic, ISBN 80-227-1228-0, pp. 379-381. (viz příloha) 
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[6-4] Honec J., Richter M., Valenta P.,Dvorak L.: Characters segmentation using the histogram.... 
PROCESS CONTROL ‘99 Tatranske Matliare 1999,Slovak Republic, ISBN 80-227-1228-0, pp. 
397-399. (viz příloha) 

[6-5] Zemčík P., Valenta P., Richter M.,Honec J.: Visual inspection of rubbers. PROCESS 
CONTROL ‘99 Tatranske Matliare 1999,Slovak Republic, ISBN 80-227-1228-0, pp. 169-172. 

 
f) Inženýrská díla 

Systém pro fotogrammetrické měření objemů malých objektů se složitými geometrickými tvary – 
používá se při měření objemu kapek stříbrné lepicí pasty při výrobě tantalových SMD kondenzátorů. 
 

4.7 Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

Bylo vybudováno nové výzkumné pracoviště (laboratoře pro měření tlaku a průtoku) a zformován 
tým pracovníků v oblasti Senzorové techniky. Byly vyvinuty nové aplikace integrovaných a 
inteligentních snímačů základních neelektrických veličin, včetně použití ultrazvukové emise.  

Realizoval se výzkum nových metod měření, sběru a zpracování naměřených dat základních 
fyzikálních veličin a vývoj snímačů třetí a čtvrté generace (včetně zpracování výstupního signálu).  

Při řešení se návazalo na výsledky dosažené v rámci grantů FRVŠ a GAČR. 
 

Sensors, digital processing and computer analysis of measured signals 

A new research workplace (a laboratory for measurement of t pressure and flow) has been built and 
a team of specialists in the area of sensor techniques has been set together.  There were developed new 
applications of integrated and intelligent sensors of basic non-electric quantities, including the use of 
ultrasonic emission. 

Furthermore, a new methods of measurement, data- acquisition and processing of measured data of 
courses of basic physical quantities, and development of sensors of third and fourth generation 
(including the treatment of the output signals) has been carried out. For solving of these tasks have 
been utilized results that had been established under the support of the grants FRVS an GACR. 
 
Snímače 

Byl vytvořen tým pracovníků v oblasti senzorové techniky (Bejček, Beneš, Matyáš, Orlíková, Štohl 
a Venzl) a začalo se s zřizováním odpovídajícího pracoviště - včetně zcela nové laboratoře pro měření 
tlaku a průtoku [7 - 7]. 

Byly analyzovány průmyslové snímače tlaku a rozdílového tlaku v dynamickém režimu měření, 
dále navržen a realizován bezdotykový měřič polohy pístu u hydraulických motorů (řešení bylo 
prezentováno funkčním vzorkem na Mezinárodním strojírenském veletrhu 1999 v Brně) [7 - 16],  
[7 - 17] a [7 - 18]. 

Byla navržena, teoreticky rozpracována a laboratorně ověřena nová metoda měření průtoku 
pevných částic využívající ultrazvukové emise a metoda měření velmi malých průtoků plynu [7 - 2] a 
[7 - 11]. 

Byl navržen a realizován laboratorní přípravek umožňující testovat snímače připojitelné pomocí 
HART sběrnice [7 - 12]. Byl navržen a realizován komunikátor (RS232/HART) včetně příslušného 
software. Vyvinutý software splňuje všechny požadavky dané standardem a je HW nezávislý. 

Byly zahájeny práce na osvojení nového standardu pro inteligentní (SMART) snímače – normy 
IEEE 1451.1 až IEEE 1451.4. včetně příslušné HW realizace [7 - 11]. 

Před dokončením jsou první vzorky inteligentních snímačových modulů využívajících snímačový 
signálový procesor MSP430 fy Texas Instruments. 
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Dále byl navržen a realizován snímač elektrického pole v okolí vodiče vn a  přenos měřeného 
signálu po optickém vlákně. 

Aplikace polovodičových relé pro přepínání vinutí transformátoru středního výkonu (17 kVA). 
Návrh a řešení vstupních obvodů monitoru výkonů QV [7 - 19]. 
Vývoj napájecího impulzního zdroje bez indukčností pro monitor QV. 
Návrh stabilizátoru střídavého napětí (50 kVA) pro sítě nn. 
Návrh a řešení sliding snímače pro snímání zón v kapiláře při procesu izotachoforézy pomocí         

řádkového CCD snímače [7 - 9]. 
 

Zpracování a analýza měřených signálů  

Byla vytvořena sada programů umožňujících neškolené obsluze efektivně využívat možností 
signálového analyzátoru HP 89410A a rozsáhlých možností zpracování signálu v prostředí LabView. 

Dále byla realizována analýza jedné metody indikace jisker v elektrické instalaci.   
Byly navrženy  a realizovány algoritmy měření parametrů kvality napětí v distribuční síti pomocí 

digitálního signálového procesoru (DSP) [7 - 27]. 
Byly zahájeny teoretické přípravy práce na téma lokalizace a identifikace zvukových zdrojů 

v pevné fázi a získávání potřebných údajů od seizmicko geologické divize firmy Geofyzika a.s. [7 - 
14] 

Pro měření spínacích přepětí byl vytvořen Monitor spínacích přepětí včetně potřebného 
programového vybavení [7 - 18] až [7 - 20]. 

 

Hlavní cíle pro další období 

Pokračování výstavby laboratoře "Měření tlaku a průtoku". Standardizace (IEEE 1451), 
diagnostika a kalibrace  inteligentních (SMART) snímačů. 

Návrh regulačního algoritmu pro separační část zařízení pro izotachoforézu. 
Stanovení výchozích požadavků na monitorování dodávaných a odebíraných výkonů v elektrické 

distribuční síti. 
Návrh a ověření algoritmů pro Monitor výkonu QV. 
Základní a rozšířené programové vybavení pro Monitor výkonu QV, metrologická podpora výroby 

monitoru výkonů QV. 
Návrh optimálního regulačního algoritmu stabilizátoru střídavého napětí sítě nn. 
Aplikace snímačů elektrického pole pro dlouhodobé sledování napětí na vedeních vn a vvn. 
Automatizace podpory metrologického zabezpečení výroby monitorů kvality napětí, výkonu a 

impulzních přepětí. 
Spolupráce na návrhu distribuovaného měřicího systému elektrických sítí (soubor snímačů,     

jednotná komunikace snímač-monitor, unifikace prvků a pod.). 
Dále příprava publikací na konferenci IMEKO 2000 ve Vídni, v časopise Sensors&Actuators 

vydavatelství Elsevier , americký  Journal of Acoustic Emission a také pro domácí časopisy a 
konference. 
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Seznam výstupů v roce 1999 

a) Monografie 
b) Články v zahraničních časopisech 

[7 - 1] Bejček,L.: Smart snímače tlaku s funkcí Smart Smoothing. AT&P Journal 6, 1999. pp. 54- 55. 
ISSN 1335-2237. (viz příloha) 

 
c) Příspěvky na zahraničních konferencích 
[7 - 2] Beneš,P., Zehnula,K. New Design of the Two-Phase Flowmeters. In: EUROSENSORS XIII. 

The 13th European Conference on Solid-State Transducers. The Hague, Netherlands,Delft 
University of Technology, 1999. pp.473-476. ISBN 90-76699-02-X. (viz příloha) 

 
d) Články v tuzemských časopisech 
e) Příspěvky na tuzemských  konferencích 

[7 - 3] Bejček,L.: Snímače tlaku SMART. In.: Pragoregula 99. Praha 1999, str.61-64. IBSN 80-
902131-2-8   

[7 - 4] Bejček,L.: Spolupráce ÚAMT FEI VUT v Brně s Jadernou elektrárnou Dukovany. In.: 
Transfer´99.  VUT Brno, 7.-8.6.1999, str.C7-8. IBSN 80-214-1341-7  

[7 - 5] Bejček,L.: Laboratoř tlaku a průtoku. In.: Perspektívy výučby v obore Automatizácia. Malé 
Karpaty - Píla 7.9.-9.9.1999,  str. 180-2, ISBN 80-227-1251-5. 

[7 - 6] Bejček,L.: Vlastnosti průmyslových snímačů tlaku a rozdílového tlaku s důrazem na měření 
dynamických jevů. VUT FS Brno, 1999 

[7 - 7] Čejka,M.: Realizace monitoru kvality EGÚ Brno typu QN. In.: Měření kvality dodávky 
elektrické energie. Brno 1999, Bulletin 41. MSV Brno, s. 9 – 14,  

[7 - 8] Matyáš,V.: Posuzování jakosti elektrických veličin v přípojném místě rozvodné sítě. In.: 
Měření kvality dodávky elektrické energie. Brno 1999, Bulletin 41. MSV Brno, s. 5-8 

[7 - 9] Štohl, R.: Přehledový snímač pro izotachoforézu. In: PRAGOREGULA `99. Praha 1999. pp. 
65-68. ISBN 80-902131-3-8. 

[7 - 10] Venzl,M.: Data Warehousing-plnění DW . In.: Microsoft MSDN - 2.3.1999 Praha 

[7 - 11] Venzl,M.: Potlačení zbytkového obrazu CCD kamer stroboskopickým přisvětlením. In.: ASR 
Seminary 99 -  29.4.1999  Ostrava  

[7 - 12] Zehnula,K.,Beneš,P. Utilization AE for the Flow Measurement. In: Proc. of the international 
Conference Acoustic Emission 99. Brno, Brno University of Technology, 1999. pp.297-302. 
ISBN 80-214-1303-4. 

[7 - 13] Zehnula,K.,Beneš,P. Měření průtoku pevných částic metodou akustické emise. In: Transfer 
99. Brno, VUT Brno, 1999. pp.C45-C46. ISBN 80-214-1341-7 

 
f) Inženýrská díla 

[7 - 14] Čejka M., kol.: Monitor spínacích přepětí MSP. VUT Brno FEI ÚAMT a EGÚ Brno, a.s., 
1999. 

[7 - 15] Bejček L.: Měřič polohy pístu motorů EPN. VUT Brno FEI ÚAMT, 1999. 
 
g) Disertační a habilitační práce 
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h) Technické a výzkumné zprávy 

[7 - 16] Bejček,L.: Měření polohy pístu v přístrojích EPN. Výzkumná zpráva pro MEZ Nedvědice.  

[7 - 17] Bejček,L.: Výsledky měření snímačů tlaku firmy ENDERSS + HAUSER  [Výzkumná 
zpráva]. VUT Brno FEI ÚAMT, září 1999 

 [7 - 18] Čejka,M.: Základní operační systém monitoru MSP. [Výzkumná zpráva]. VUT Brno FEI 
ÚAMT, květen 1999 

[7 - 19] Čejka,M.: Koncepce monitoru QV. [Výzkumná zpráva].  VUT Brno FEI ÚAMT, červen 1999 

[7 - 20] Čejka,M.: Programové vybavení pro monitor QV. [Výzkumná zpráva].  VUT Brno FEI 
ÚAMT, srpen 1999 

 
i) Skripta 

[7 - 21] Čejka,M.,Matyáš,V.: Elektronická měřicí technika. VUTIUM  Brno, 1999 
 

4.8 Počítači podporované řízení 

Tématem byl výzkum, vývoj a aplikace moderních algoritmů řízení systémů s využitím principů 
umělé inteligence. Důraz byl kladen na robustnost a stabilitu řídicího systému a na bezpečnost 
provozu. Dále se úkol zabýval výzkumem metodiky fuzzy řízení a fuzzy přistupu k řešení neurčitosti 
při řízení a monitorování systémů. Významnou část tématu tvořil výzkum moderních metod řízení 
robotů a mechatronických systémů včetně problematiky telepresence.  

 

Computer Aided Control 

Research was conducted in the area of modern control algorithms, development and application of 
control algorithms using AI principles with respect to robustness, stability of control system and 
failure safety. Research was also focused to the area of fuzzy control and fuzzy methods for solution 
of problems in control and monitoring of systems. Important part of the research was in the area of 
modern control methods in robotics and mechatronic systems including telepresence problems. 

 
Moderní algoritmy řízení 

Řízení procesů s proměnnými parametry stále představuje jeden z hlavních problémů při 
nasazování řídicích algoritmů na průmyslové aplikace. Možné řešení tohoto problému se očekává 
rozvojem adaptivních řídicích systémů s principy umělé inteligence [8-3], [8-5], [8-6]. V r. 1999 
pokračovaly práce na implementacích adaptivních, neuronových a fuzzy regulátorů z prostředí na 
ÚAMT vyvinutého programu AS32 do programovatelného automatu B&R [8-5], [8-6]. V současné 
době jsou dokončovány práce na ověřování fyzické implementace řídicích algoritmů do 
programovatelného automatu. Současně byla odborná veřejnost seznámena s nově vyvinutými postupy 
a metodami na významných zahraničních i tuzemských konferencích. V rámci této části úkolu 
vypracoval ing. J.Najvárek svoji disertační práci na téma Neuronové sítě v prediktivním řízení [8-8], 
ve které se zabýval především  sestavením a využitím nelineárního prediktoru na bázi neuronové sítě k 
optimálnímu řízení nelineárního neminimálně fázového systému. 
 

Neurčitost v matematických modelech systémů 

V oblasti role neurčitosti v matematických modelech byl analyzován jeden všeobecně  známý fakt 
a to, že rozlišovací schopnost Fourierovy transformace (FT) tj. schopnost odlišit od sebe ve 
frekvenčním spektru dvě sousední složky, je úměrná době pozorování signálu. Čím delší je doba 
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pozorování, tím vyšší je rozlišovací schopnost. Bylo prokázáno, že příčinou této závislosti není 
samotný matematický aparát FT, ale matematický model signálu, který je podroben této transformaci. 
Byla odvozena nová integrální transformace, jejímž produktem je sice klasické frekvenční spektrum, 
ale u které se tato závislost vyskytuje ve značně omezené míře. Míru závislosti lze ovlivňovat jedním 
parametrem této nové transformace. Byly též odvozeny některé její asymptotické vlastnosti. Vlastnosti 
této transformace byly prověřeny na některých praktických příkladech. Výsledky práce byly shrnuty 
do článku [8-1] a zaslány k publikaci. 

Jedním z matematických prostředků popisu neurčitosti je teorie fuzzy množin a fuzzy aritmetika 
pro práce s takovými modely neurčitosti. V oblasti fuzzy aritmetiky byl vytvořen v programovém 
prostředí MATLAB nástroj- fuzzy kalkulátor FZCALC. Fuzzy kalkulátor umožňuje definovat (v 
grafickém prostředí) dvě fuzzy čísla a provádět s nimi  čtyři základní aritmetické operace  (součet, 
rozdíl, součin a podíl). Tyto aritmetické operace byly realizovány na základě  principu rozšíření. Byly 
též ale studovány i jiné přístupy k fuzzy aritmetice. 
 

Řízení a monitorování robotických a mechatronických systémů 

V rámci vědecko výzkumného záměru byla řešena problematika kmitání mechanicky ovládaných 
kontaktů. Nejběžnějším představitelem takovýchto zařízení je elektromechanické relé, na něž se 
výzkumné práce soustřeďovaly, a to předně proto, že se vyskytuje nejčastěji a za druhé proto, že 
program experimentů a experimentální zařízení lze pořídit s nejmenšími náklady [8-2]. Sledování 
kmitání kontaktů je nutné při předpokládané spolupráci mechanického spínače s elektronickými 
obvody, které mohou být natolik rychlé, že vysledují jednotlivá elementární sepnutí mechanického 
spínače. To může vést k jejich nesprávné funkci, které se předchází filtračními obvody různých typů, s 
ohledem na opalovaní (při elektrickém zatížení) i mechanické opotřebení vlastních kontaktů a tím 
vznikající pokles životnosti relé při zatížení. Tím je negativně ovlivněna i mechanická pevnost 
konstrukce a mechanická stabilita relé, což se projevuje vzrůstajícím počtem zákmitů a rozptylem 
jejich počtu při opakovaných měřeních. Tento údaj obsahuje informaci o čerpání životnosti relé, jež se 
vyjadřuje (předpokládaným) počtem spínacích dějů (cyklů). 

V podoblasti řízení průmyslových robotů byly zkoumány modely mechatronických systémů [8-4],   
[8-7]. V podoblasti mobilní robotiky a telepresence byly zahájeny práce na mobilním podvozku s 
vyšší průchodivostí. 

Při krátkodobém pobytu na Univerzitě v Mariboru - Slovinsko, byla navázána spolupráce v oblasti 
robotiky s Prof. Jezernikem, který koordinuje spolupráci pracovišť v oblasti robotiky v "podunajských 
zemích".  

 

Hlavní cíle pro další období 

Vývoj a ověřování adaptivních řídicích algoritmů s principy umělé inteligence, ověřování  spojení 
mezi programovatelným automatem B&R a programem AS32, ověřování implementovaných 
algoritmů v programovatelném automatu. Vývojové práce na prostředí pro návrh adaptivních řídicích 
algoritmů s prvky umělé inteligence v programu MATLAB.  

Další vývoj a rozšiřování funkčních možností programového nástroje FZCALC především o 
některé speciální metody pro práci s fuzzy čísly se spojitými funkcemi příslušnosti.  

Provedení souboru měření a se statistickým vyhodnocením výsledků, jehož cílem je u konkrétních 
typů relé ukázat souvislost mezi narůstajícím rozptylem počtu zákmitů a čerpáním životnosti, což je 
postup, umožňující diagnostikovat technický stav relé bez omezení jeho provozu. 
Modelování a výzkum řízení robotů se zvláštním ohledem na dálkové - telepresenční řízení. 
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Seznam výstupů v roce 1999 

a)   Monografie 
b) Články v zahraničních časopisech 

[8-1]  Jura, P.: Fourier Transform and High Resolution. Zasláno k publikaci dne 8.11.1999 do časopisu 
IEEE Transactions on Signal Processing. (viz příloha) 

 
c)    Příspěvky na zahraničních konferencích 

[8-2]  Malec, Z.: The Vibration of contacts of an electromagnetic relay (Abstract). (Submitted on 
October 15th 1999 to the XVI IMEKO World Congress, Vienna, 2000). (viz příloha) 

[8-3]  Pivoňka, P. :The Parameters Setting of Fuzzy PID Controller in the Physical Meaning of 
Classical PID Controller. In Proceedings of  12th International Conference on Process Control  
PC´99, Tatranské Matliare, Slovak Republic, 1999, pp. 313-317 (viz příloha) 

[8-4] Šolc, F.: Matrix Model of Robot in Matlab-Simulink. International Workshop EUROCAST 99, 
Vienna, Austria, 29.9.-2.10.1999, pp. 149-152. (viz příloha) 

 
d)   Články v tuzemských časopisech 

[8-5] Pivoňka, P., Adamčík, T.: On-Line Trained Neural Nets in Real-Process Control. Neural 
Network World, 1999, vol. 9. no. 1-2, pp. 75-89  (viz příloha) 

 
e) Příspěvky na tuzemských  konferencích 

[8-6]     Adamčík, T.: Neural Networks in Process Control. In Proceedings MOSIS´99, Rožnov pod  
Radhoštěm, 1999,  pp. 67-72. (viz příloha) 

[8-7] Okurek, P., Šolc, F.:Driven Pendulum and Its Chaotic Motion. Nostradamus 99 2nd prediction 
conference, Zlín, Czech Republic, 7.-8.10.1999, pp. 64-69. ISBN 80-214-1424-3 

 
f) Inženýrská díla 
g) Disertační a habilitační práce 

[8-8] Najvárek,  J.:Neuronové sítě v prediktivním řízení. Dokt. disertační práce 8.4.1999 VUT v Brně 
Školitel: Doc. Ing. F. Šolc 

 
h)    Technické a výzkumné zprávy 
i)      Skripta 
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4.9 Organizované akce a další aktivity související s výzkumným záměrem 

V této části jsou uvedeny akce organizované členy výzkumného týmu a jiné aktivity, které souvisí s 
problematikou řešenou ve výzkumném záměru. Členění je provedeno na vědecké akce, pedagogicko-
vzdělávací akce, jednorázové odborné přednášky, spolupráce se zahraničními univerzitami, smlouvy o 
spolupráci s podniky a institucemi, nově budované laboratoře a ostatní. 
 

Přehled vědeckých akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 

Název akce:  MOSIS’99, Modelling and simulation of systems 
Charakter:  mezinárodní konference 
Organizátor: ÚIVT FEI VUT v Brně a Katedry informatiky FEI TU v Ostravě 
Termín:  27.–29.4.1999 
 
Název akce:  ASIS'99 Advanced simulation of systems 
Charakter:  mezinárodní konference 
Organizátor: ÚIVT FEI VUT v Brně a Katedry informatiky FEI TU v Ostravě 
Termín:  14.–16.9.1999 
 
Název akce:  Organizace mezinárodní konference Information system modelling (ISM’99) v rámci 

mezinárodní konference MOSIS’99. Ve 13-tičlenném programovém výboru ze 6 zemí 
byli 4 řešitelé výzkumného záměru. 

Charakter:  mezinárodní konference 
Organizátor: ÚIVT organizoval ISM, MOSIS společně s FEI TU  v Ostravě. 
Termín:  27. - 29.4.1999 
Účastníci:  26 příspěvků, 130 účastníků. 
 
Název akce: Organizace a odborná garance satelitního symposia mezinárodního kongresu MEFA s 

názvem Elektronický obchod ve zdravotnictví, internet a ochrana dat a připravovaná 
legislativa. 

Charakter:  Kongres mezinárodní, symposium národní. 
Organizátor: BVV Brno, FEI VUT v Brně jeden z odborných garantů (zastupovaná garanty výše 

uvedeného symposia - Dr. Ing. P. Hanáček, Doc. Ing. J. Zendulka, CSc.) 
Termín: 3.11.1999 
Účastníci:  8 přednášejících + přibližně 20 posluchačů 
 
Název akce:  Měření kvality dodávky elektrické energie - Seminář ke 100. Výročí VUT Brno v rámci 

 Doprovodného programu 41.Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 
Charakter:   národní  
Organizátor:  VUT Brno FEI ÚAMT a EGÚ Brno a.s. 
Termín:   15.9.1999 
Účastníci:       74, Čechy, Morava a Slovensko 
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Přehled pedagogicko vzdělávacích akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 

Název akce: Navrhování logických obvodů ve VHDL, Seminář na Katedře teorie programování, 
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně.    

Charakter:  národní 
Organizátor:  Doc.Ing. Drábek, CSc., Ing. Tomáš Dulík 
Termín: dne  26.11.1999. 
Účastníci:   10, výzkumná skupina Laboratoře paralelních a distribuovaných systémů – Doc. RNDr. 

Luboš Brim, CSc z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. 
 
Název akce: DeviceNet, školení odborníků z praxe na komunikačních technologiích firmy Allen-

Bradley 
Charakter:   národní 
Organizátor: SPEL s.r.o., Kolín 
Termín:  16. - 18.11.1999 
Účastníci:   ;7 účastníků ( 3 z  PSP Engineering, a.s.Přerov a 4 účastníci z Cemmac a.s. Horné 

Sranie) 
 
Název akce: Perspektivy výučby v obore AUTOMATIZÁCIA.  
Charakter:  mezinárodní (Odborný seminár při stretnutia ústavov a katedier kybernetiky a 

automatizácie SR a  ČR) 
Organizátor:  TU Bratislava  FEI a VUT Brno FEI ÚAMT 
Termín:  7.9.- 9.9.1999 
Účastníci:   52, Bratislava, Košice, Žilina, Praha, Brno, Plzeň, Liberec a Ostrava 
 
Název akce:   Seminář pro energetiky.  
Charakter:  národní (Odborný seminář)  
Organizátor:  VUT Brno FEI ÚAMT a EGÚ Brno a.s.  
Termín:  květen 1999 
Účastníci:   31, Pražská energetika 
 
Název akce:   Seminář pro energetiky.  
Charakter:  národní (Odborný seminář)  
Organizátor:  VUT Brno FEI ÚAMT a EGÚ Brno a.s.  
Termín:  září 1999 
Účastníci:   25, Středočeská energetika 
 

Jednorázové odborné přednášky či prezentace 

Téma: Cyklus zvaných přednášek z oboru počítačové grafiky na VŠB TU v Ostravě, konalo se celkem 
5 přednášek s dobou trvání 4 vyučovací hodiny 

Přednášející: Dr. Ing. Pavel Zemčík, Ing. Jaromír Marušinec, Ing. Martin Dobšík, Ing. Martin Fědor, 
Ing. Pavel Tišnovský a Ing. Marek Křejpský. 

Termín: Říjen a listopad 1999 
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Téma: Laboratory of Interconnected Fieldbuses 
Přednášející: Doc. Ing. František.Zezulka, CSc.,  pro pracovníky, doktorandy a studenty FTZ an der 

HTWK Leipzig  
Termín: 30.9.1999,  1.5 hod. 
 
Téma: Development in Process Control Systems 
Přednášející: Doc. Ing. František.Zezulka, CSc., pro pracovníky katedry elektrotechniky University 

Ain-Shams, Káhira 
Termín: 10.4.1999, 2 hod. 
 
Téma: Laboratory of interconnected Fieldbusess 
Přednášející: Doc. Ing. František.Zezulka, CSc., pro studenty a doktorandy University of Cairo, 

Káhira 
Termín: 11.4.1999, 1.5 hod. 
 
Téma: Fieldbus Interconnected Testbed 
Přednášející: Doc. Ing. František.Zezulka, CSc., pro studenty, doktorandy a pedagogy University of 

Asyut, Egypt 
Termín: 14.4.1999, 2hod. 
 
Téma: Development in Industrial System Instrumentation 
Přednášející: Doc. Ing. František.Zezulka, CSc., pro studenty a doktorandy University of Asyut, 

Egypt 
Termín: 15.4.1999, 1.5 hod. 
 
Téma: New phenomenons in Control of Technological Processes 
Přednášející: Doc. Ing. František.Zezulka, CSc., pro pedagogy a doktorandy University of Mansoura, 

Egypt 
Termín: 18.4.1999, 2 hod. 
 
Téma: Development in Process Control Systems Design 
Přednášející: Doc. Ing. František.Zezulka, CSc., pro studenty University of Helvan, Egypt 
Termín: 20.4.1999, 2 hod. 
 
Téma: Process Automation in Metalurgical and Chemical Industry (in focus the safety) 
Přednášející: Doc. Ing. František.Zezulka, CSc., pro studenty, doktorandy a pedagogy University of 

Suez Cannal, Egypt 
Termín: 21.4.1999 
 
Seminář Vizuální systémy v Institutu přesné mechaniky a optiky v Petrohradě,  Doc. Ing. Jozef Honec, 
CSc. a Ing.Miloslav Richter měli po dvou přednáškách o vizuálních systémech. Potvrzení v příloze  
[6-7].  
 
Téma: CCD kamery v průmyslových aplikacích. 
Přednášející: Doc. Ing. Jozef Honec, CSc 
Termín: 4.8.1999, 3hod. 
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Téma: Možnosti vizuálních systémů při řízení a monitorování dopravy  . 
Přednášející: Doc. Ing. Jozef Honec, CSc 
Termín: 4.8.1999, 2hod. 
 
Téma: Inspekce povrchových vad součástek. 
Přednášející: . Ing. Miloslav Richter 
Termín: 5.8.1999, 2hod. 
 
Téma: Fotogrammetrické měření objemu. 
Přednášející: . Ing. Miloslav Richter 
Termín: 5.8.1999, 2hod. 
 
Téma: Vlastnosti průmyslových snímačů tlaku a rozdílového tlaku s důrazem na měření dynamických 
jevů. 
Přednášející: Doc.Ing.Ludvík Bejček, CSc.,  FS VUT Brno,  Ústav hydraulických strojů,  Seminář 

odborné skupiny Hydraulika.  
Termín: květen 1999 
 
Téma: Měření nespojitostí spínání relé 
Přednášející: Ing. Michal Krzemien, Seminář: XXIII. SEMINÁŘ ASŘ´99 - Instruments and Control, 
VŠB Ostrava, 
Termín: 29..4. 99, 1 hodina 
 
Téma: Metody modelování přenosu tepla v teplovodní síti 
Přednášející: Ing. Michal Krzemien, pro Energetika a. s., Třinec 
Termín: 15. 10. 99, 1 hodina 
 
Téma: Optimální regulace teplovodní sítě 
Přednášející: Ing. Michal Krzemien, pro AUTEL a. s., Třinec 
Termín: 12. 11. 99, 2 hodiny 
 
Téma: Výzkum v oblasti robotických systémů 
Přednášející: Doc. Ing. František Šolc, CSc., University of Maribor, Slovinsko 
Termín: 22.6.1999, 1 hodina 
 

Spolupráce se zahraničími univerzitami 

V listopadu 1999 navštívil ÚIVT FEI VUT v Brně prof. George Klir ze State University of New 
York at Binghamton za účelem výměny poznatků z výzkumné práce na obou pracovištích a diskuse 
další možné spolupráce v budoucnosti. Přednáška a diskuse se konaly 10.11.1999 na ÚIVT FEI VUT. 
(Kontaktní osoba: Prof. RNDr. Milan Češka, CSc., Doc. Ing. Pavel Jura, CSc.). 
 
Akce: Byla realizována výměna pracovníků s Lappeenranta University of Technology, Finsko na téma 
výzkum v oblasti počítačové grafiky, přednášky a semináře. Tato výměna byla zčásti realizována 
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v rámci projektu SOCRATES a zčásti na náklady zahraniční instituce, viz též [3-2]. (Kontaktní osoba: 
Dr. Ing. Pavel Zemčík). 
Účastníci: Heikki Kälviäinen, Dr. Ing. Pavel Zemčík, Ing. Jaromír Marušinec. 
Termín: Duben až listopad 1999 (celkem 5 návštěv z ČR do Finska, 1 návštěva z Finska do ČR) 
 
Akce: Pobyt na University of Bristol, Velká Británie na téma paralelní výpočty v počítačové grafice. 
Stáž byla zčásti realizována v rámci projektu SOCRATES a zčásti na náklady zahraniční instituce. 
Účastník: Ing. Marek Křejpský 
Termín: Leden až červen 1999 (celkem 5 měsíců) 
 
Konzultace: V rámci problematiky záměru byly konzultovány (návštěva čí písemný kontakt) 
spolupracující instituce v zahraničí (kontaktní osoba: Dr. Ing. Pavel Zemčík): 
• University of Bristol, Bristol, Velká Británie, Department of Computer Science, kontaktní osoba 

Dr. A. Chalmers - spolupráce při organizaci konference Eurographics Workshop on Rendering 
2000 v Brně, výměna studentů a zaměstnanců 

• University of Surrey, Guildford, Velká Británie, Centrum for Vision, Speeach, and Signal 
Processing, kontaktní osoba Prof. J. Kittler, výměna studentů 

• Universidade Tras-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugalsko, Department of Computer 
Science, kontaktní osoba Prof. J. Cruz, výměna zaměstnanců a studentů 

• Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finsko, Department of Information 
Processing, kontaktní osoba Prof. H. Kalviainen, výměna zaměstnanců a studentů, společný 
výzkum, spolupráce na průmyslových projektech, projekt "International Education" s účastí 
studentů FEI VUT 

• University of Joensuu, Joensuu, Finsko, Department of Computer Science, kontaktní osoba Prof. 
J. Parkkinen, připravována výměna studentů a zaměstnanců 

• Austrian Academy of Sciences, Wien, Austria, Commission of Scientific Visualization, kontaktní 
osoba Dr. E. Wenger, spolupráce na výzkumu, podání projektu 5 RP 

 
V době od 3.3. do 17.4. pobýval Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. na School of Engineering, Dept. 

of Computer Science and Software Engineering, University of Tasmania, Hobart, Australia,  kde měl 
kromě přednášek dvou předmětů  (Advanced Computer Architecture, Parallel and Distributed 
Computing)   možnost seznámit se s výzkumem. Pro výzkumný záměr bylo zajímavé použití 
procesorů DSP ve vestavěných aplikacích. V rámci další spolupráce  přijel prof. Thong Nguyen z 
UTAS v říjnu 1999 na FEI VUT v Brně, seznámil se zde s výzkumem v oblasti zpracování signálů a 
bude zjišťovat možnosti financování společných projektů.  
 

Navržená koncepce znovuvyužitelnosti stavově orientovaných specifikací přechodovými systémy a 
temporálními logikami byla diskutována s perspektivními zahraničními spolupracovníky. Prof. O. 
Babka, University of Macau, Macau, projevil zájem o spolupráci na tomto výzkumu ve formě řešení 
grantu. Byla také navázaná spolupráce (zatím neformální) s týmem prof. F. Pichlera, Johannes Kepler 
University Linz, Austria, v oblasti podpory formálních specifikací vestavěných systémů/systémů 
založených na počítačích s využitím aplikačních vzorů pro přechodové systémy a jejich správy 
metodou "Case-based reasoning". Prof. F. Pichler nabídl užší spolupráci při: (1) užití nástrojů 
vyvinutých v Linci a (2) přípravě takto orientovaného společného výzkumu. (Kontaktní osoba:  
Doc. Ing. Miroslav Švéda, CSc.) 
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Smlouvy o spolupráci v oblastech výzkumného záměru 

Organizace: Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno 
Obsah smlouvy: Posouzení informačního systému JMP a.s. Cílem bylo posoudit řešení informačního 

systému, podnikovou počítačovou síť, možnosti využití internetu apod. 
Kontext: Práce probíhaly v rámci vedlejší hospodářské činnosti na základě mezi JMP a.s. a VUT. 
Doba trvání: červen - listopad 1999. 
Kontaktní osoba: Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. 
 
Organizace:  Forschungs-und Transfer- Zentrum an der HTWK Leipzig , Německo 
Obsah smlouvy: Smlouva o vzájemné spolupráci při vývoji mezisběrnicových spojů pro průmyslové 

komunikační sběrnice. Přijetí doktorandů UAMT- FEI do laboratoře FTZ na 10 měsíční 
stáž v roce 2000. Podání společného grantu v rámci 5. rámcového programu. 

Kontext:  ne 
Doba trvání: neomezena, smlouva bude podepsána do konce roku 1999 
Kontaktní osoba: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. 
Organizace: Siemens s.r.o. Brno 
Obsah smlouvy: Smlouva o spolupráci při vývoji speciálního SW a aplikacích průmyslových řídicích a 

měřících systémů firmy Siemens 
Kontext: 
Doba trvání:  neomezena, smlouva bude podepsána do konce roku 1999 
Kontaktní osoba: Doc. Ing. František Zezulka, CSc., Doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. 
 
Organizace:  EGÚ Brno, a.s.  
Obsah smlouvy:  Spolupráce ve výzkumu a vývoji monitorů kvality distribučních sítí 
Kontext: V rámci řešení VVZ, odborného zaměření ÚAMT, zkvalitňování pedagogického procesu a v 

souvislosti s aktivitami spojenými s účastí na grantech.  
Doba trvání: Spolupráce začala v roce 1998 na dobu neurčitou. Dosavadní finanční efekt pro ústav 

AMT představuje přes 0,2 mil. Kč. 
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Čejka, CSc. 
 
Organizace: Fisher-Rosemount, zastoupení pro ČR 
Obsah smlouvy:  Spolupráce v oblasti průmyslového měření tlaku,  průtoku a řídicích systémů. 

Podpora ÚAMT FEI  VUT Brno při realizaci laboratoře pro měření tlaku a průtoku a 
výuce.  

Kontext:   V rámci řešení VVZ, odborného zaměření ÚAMT, zkvalitňování pedagogického procesu a 
v souvislosti s aktivitami spojenými s účastí na grantech.  

Doba trvání:  Spolupráce začala v roce 1998 na dobu neurčitou. Dosavadní finanční efekt pro ústav 
AMT představuje víc jak 0,5 mil. Kč. 

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. 
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Organizace:  ČEZ - JE Dukovany, ČR 
Obsah smlouvy:  Spolupráce v oblasti průmyslového měření a diagnostice (zejména tlaku,  průtoku a 

zabezpečovacích systémů). Konzultační činnost ÚAMT. 
Kontext: V rámci řešení VVZ,  odborného zaměření ÚAMT, zkvalitňování pedagogického procesu a  

v souvislosti s aktivitami spojenými s účastí na grantech.  
Doba trvání:  Spolupráce začala v roce 1997 bez časového ohraničení. Dosavadní finanční efekt pro 

ústav AMT představuje přes 50 tisíc Kč. 
Kontaktní osoba: Doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. 
 
Organizace: Bruel & Kjaer, zastoupení v ČR  
Obsah smlouvy: Spolupráce v oblasti průmyslového měření vibrací a chvění, dále tlaku a průtoku 

(dynamické měření). Podpora ÚAMT FEI  VUT Brno při realizaci laboratoře pro 
měření tlaku a průtoku a ve výuce.  

Kontext: V rámci řešení VVZ,  odborného zaměření ÚAMT, zkvalitňování pedagogického procesu a v 
souvislosti s aktivitami spojenými s účastí na grantech.  

Doba trvání: Spolupráce byla zahájena v roce 1998, zatím bez přímého finančního efektu pro ústav. 
Kontaktní osoba: Doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. 
 
Organizace: VAVRA s.r.o., ČR 
Obsah smlouvy: Spolupráce v oblasti průmyslového měření tlaku, průtoku(zejména rychlostní 

snímače). Podpora ÚAMT FEI  VUT Brno při realizaci laboratoře pro měření tlaku a 
průtoku a ve výuce.  

Kontext:  V rámci řešení VVZ,  odborného zaměření ÚAMT, zkvalitňování pedagogického procesu a   
v souvislosti s aktivitami spojenými s účastí na grantech.  

Doba trvání:  Spolupráce byla zahájena v roce 1998, finanční efekt pro ústav AMT představuje dosud 
asi 70 tisíc Kč. 

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. 
 
Organizace: R. R. WUSAM a. s. Zvolen, Slovenská republika 
Obsah smlouvy: Výzkum a vývoj automatického systému pro proměřování chyb harmonických 

převodovek za chodu při programovatelné rychlosti a zatížení.  
Kontext: Probíhá jednání o zařazení této smlouvy do programu česko-slovenské spolupráce (obě 

strany předložily 15. 11. 99 shodné návrhy svým ministerstvům školství) 
Doba trvání: Do r. 2001. 
Kontaktní osoba: Doc. Ing. Zdeněk Malec, CSc. 
 

Nově budovaná laboratoř 

Název: Laboratoř virtuální reality 
Použití: Laboratoř byla vybudována spojením prostředků z různých zdrojů (zejména ÚAMT a FRVŠ). 
Cílem budování laboratoře je umožnit kvalitní experimentální činnost v oblasti virtuální a "upravené" 
reality jakož i širší experimentální a vědeckou činnost v oblastech počítačové grafiky a multimédií. 
Laboratoř obsahuje unikátní přístroje, jako jsou zejména 3D scanner, 3D brýle a snímač polohy, 
videokamery připojitelné k počítačům apod. 
Kontaktní osoba: Doc. Ing. František Šolc, CSc. 
 



44 

Název: Laboratoř systémů Allen-Bradley (zásadní dobudování) 
Použití: V rámci řešení VVZ se v následujícím období využije pro měření parametrů fieldbusů 
DeviceNet a ControlNet a dále pro vývoj spoje DeviceNet – páteřní síť laboratoře Průmyslové 
automatizace. Dále bude laboratoř využita pro výuku v kursech Automatizační prostředky a 
Programovatelné automaty. Zlepší se i možnost jejího využití průmyslovými firmami na školení 
pracovníků a ladění vlastních programů. I v dalším roce se laboratoř opět využije na celostátní školení, 
organizované firmou SPEL s.r.o. 
Kontaktní osoba: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. 
 
Název:  Laboratoř pro průmyslové měření tlaku a průtoku 
Použití:  Laboratoře bude sloužit především pro VVZ, ale i pro výuku a i pro širší odbornou a 

výzkumnou činnost.  
Kontaktní osoba: Doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. 
 

Ostatní významné akce a výsledky související s řešením VZ v roce 1999. 

Byly zpracovány podklady pro prezentaci výsledků výzkumu ústavů, podílejících se na řešení 
výzkumného záměru, v oblasti informačních a řídicích technologií na výstavě IST’99 v Helsinkách. 
Prezentace měla podobu informace v rozsahu asi 8 stran v informační publikaci Information Society 
Technology in the Czech Republic, která byla na výstavě rozdávána. Byly zde uvedeny konkrétní 
výsledky základního i aplikovaného výzkumu nabízené potenciálním zájemcům o spolupráci (viz 
příloha [9-1]). (Kontaktní osoba Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.) 

 
Mezi další akce rovněž patří koordinace výzkumu v rámci TC 10 IFIP „Computer Technology“ a 

WG 10.1 IFIP „Computer Aided System Theory“, působení ve vědeckém výboru 4. Mezinárodního 
kongresu EUROSIM 2001 (Prof. RNDr. Milan Češka, CSc.) a v programovém výboru konference 
ISAS’99, Orlando, Florida, USA (Doc. Ing. František Zbořil, CSc.). 

 
V roce 1999 probíhala spolupráce s Úřadem pro státní informační systém , Havelkova 22, 130 00 

Praha 3. Spolupráce zahrnuje jednak účast na jednání odborných pracovních skupin a oponenturách 
(především v oblasti připravovaného zákona o elektronickém podpisu a zákona o ochraně osobních 
dat) a jednak práce na vytvoření metodické příručky pro zabezpečení informačních systémů veřejné 
správy. (Kontaktní osoba Dr. Ing. Petr. Hanáček) 

 
Některé výsledky výzkumu v oblasti informačních systémů a relačních databází byly uplatněny při 

inovaci systému pro evidenci pedagogických činností na ÚIVT FEI VUT v Brně. (Kontaktní osoba 
Ing. Miloš Eysselt, CSc.) 

 
Pro účely expozice VUT v Moravském muzeu v Brně byla vytvořena demonstrační verze systému 

monitorování dopravy, která měla značný ohlas - viz příloha [6-6]. (Kontaktní osoba Doc. Ing. Josef 
Honec, CSc.) 

Získání publicity ÚAMT FEI VUT Brno u odborné veřejnosti a to jak v souvislosti s prezentací 
výsledků spolupráce ÚAMT s EGÚ, a ÚAMT s MEZ Nedvědice, a.s., s řešením bezdotykového 
snímání polohy pístu u hydraulických motorů EPN realizovaným funkčním vzorkem na jejich stánku  
na 41. Mezinárodním strojírenském veletrhu, tak i při obhajobách výzkumných zpráv pro ČEZ (EDU), 
publikacemi v odborném tisku a vystoupením na konferencích. Tuto skutečnost podtrhuje i zájem 
některých zahraničních firem (viz např. speciální přílet vedoucího odd. kvality z  mateřského závodu 
fy Fisher-Rosemount v Texasu). (Doc.Ing.Ludvík Bejček, CSc.). 
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5   Hospodaření s finančními prostředky 

Obsah této kapitoly je důvěrný a není určen pro zveřejnění. 

 

6 Přílohy 
V této části jsou uvedeny kopie publikací a jiné přílohy, na něž je v textu odkaz. Přílohy jsou 
číslovány shodně s referencemi v seznamu výsledků v kapitole 4. Všechny přílohy jsou svázány 
v samostatném svazku. 
 


