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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 2. rok řešení 
 

Cíle výzkumného záměru jsou strukturovány podle výzkumných skupin. 
 

Metody a nástroje modelování informačních a řídicích systémů 

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. 

Technologie a návrh informačních a řídicích systémů 

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. 

Počítačová grafika, moderní prostředky interakce pro řídicí a informační systémy, počítačové vidění 

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.  

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. 

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. 

Architektura technického a programového vybavení vestavěných aplikací 

Pro 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 
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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 
implementován   výukový program pro interaktivní rozmístění a propojení funkčních bloků na  VLSI 
čipu a navržen vývojový systém pro rychlý návrh genetických algoritmů. 

Průmyslové počítačové sítě a systémy průmyslové automatizace 

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. 

Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

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. 

Počítači podporované řízení 

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.  
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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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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. RNDr. Milan Češka, CSc. (600) 
Prof. Ing. Jan M Honzík, CSc. (600) 
Ing. Vladimír Janoušek, PhD. (600) 
RNDr. Martin Kovar, PhD. (600)  
Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (600) 
Doc.RNDr. Alexandr  Meduna, CSc. (600) 
Prof. RNDR. František Melkes, CSc. 
Dr. Ing. Petr Peringer (600) 
Ing. Tomáš Vojnar (600) 
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) 
Doc. Ing. Jozef Honec, CSc. (600) 
Ing. Miroslav Richter (600) 
Ing. Pavel Valenta (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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5.  Počítačové průmyslové sítě a systémy průmyslové automatizace 

Doc. Ing. František Zezulka, CSc. (600) 
Ing. Radovan Holek, CSc. (600) 
Ing. Tomáš Macho (600) 
Ing. Zdeněk Bradač (200) 
 

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) 
 
 

8.  Počítači podporované řízení 

Doc. Ing. František Šolc, CSc. (300) 
Doc. Ing. Zdeněk Malec, CSc. (300) 
Doc. Ing. Pavel Jura, CSc. (400) 
 
Jazykový expert 
PhDr. Marcela Borecká z Ústavu jazyků FEI VUT 
 
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 
 
Techničtí pracovníci ÚAMT 
 
Ing. Luděk Anděra 
Lenka Petrová 
Jan Vodička 
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Milan Zbořil 
 

Dále se do řešení VZ zapojilo v roce 2000 41 interních doktorských studentů ÚIVT studentů (v 
závorce je uvedeno číslo výzkumné skupiny), včetně studentů, kteří v průběhu roku ukončili prezenční 
studium, a těch, kteří nastoupili jako noví v září. 
 
Ing. Vladimír Arnošt (1) 
Ing. Daniel Cvrček (2) 
Ing. Daniel Čapek (1) 
Ing. Rudolf Čejka (4) 
Ing. Martin Dobšík (3) 
Ing. Tomáš Dulík (4) 
Ing. Martin Fědor (3) 
Ing. František Grebeníček (1) 
Ing. Martin Hrubý (1) 
Ing. Radek Kočí (2) 
Ing. Petr Kotásek (2) 
Ing. Marek Křejpský (3) 
Ing. Bohuslav Křena (1) 
Ing. Vladislav Kubíček (2) 
Ing. Vladimír Marek (1) 
Ing. Jaromír Marušinec (1) 
Ing. Petr Matoušek (4) 
Ing. Jiří Mencák (1) 
Ing. Aleš Mičín (2) 
Ing. Jiří Očenášek (4) 
Ing. Tomáš Ondráček (1) 
Ing. Petr Peňás (2) 
Ing. Jaroslav Ráb (4) 
Ing. Richard Růžička (4) 
Ing. Lukáš Sekanina (4) 
Ing. Petr Sezemský (1) 
Ing. Ivan Schwarz (1) 
Ing. Azeddien Sllame (4) 
Ing. Petr Smolík (2) 
Ing. Jiří Staroba (4) 
Ing. Josef Strnadel (4) 
Ing. Lukáš Szemla (3) 
Ing. Pavel Tišnovský (3) 
Ing. Michal Tomšů (4) 
Ing. Milan Urbášek (1) 
Ing. Jan Václavík (4) 
Ing. Milan Vojkůvka (4) 
Ing. Tomáš Vojnar (1) 
Ing. Petr Vurm (1) 
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Ing. Pavel Výšek (4) 
Ing. František Zbořil (1) 
 

Kromě těchto doktorských studentů byl do výzkumného záměru zapojen  externí doktorand 
Ing. Karel Obluk (2). 

 
Na ÚAMT se do řešení VZ zapojilo v roce 2000 16 doktorských studentů, včetně studentů, kteří 

v průběhu roku ukončili prezenční studium, a těch, kterí nastoupili jako noví v září. 
 

 
Ing. Zdeněk Bradáč (5) 
Ing. Petr Cach  (5) 
Ing. Miloš Čábel (3) 
Ing. Jiří Čanderle (7) 
Ing. Petr Fiedler (5) 
Ing. Pavel Fojtík  (5) 
Ing. Petr Gratz (6) 
Ing. Petr Hráček (7) 
Ing. Michal Krzemien (7) 
Ing. Pavel Kučera (5) 
Ing. Tomáš Neužil (7) 
Ing. Soňa Orlíková (6) 
Ing. Petr Petyovský (3) 
Ing. Soběslav Valach (3) 
Ing. Martin Vencl (6) 
Ing. Luděk Žalud (7) 
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4 Výsledky a výstupy v roce 2000 a cíle na rok 2001 
 
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 2000 
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 

4.1 Metody a nástroje modelování informačních a řídicích systémů 

Abstrakt 
 

Předmětem výzkumu v této oblasti je návrh metod a nástrojů pro modelování informačních a 
řídicích systémů. Byly zkoumány abstraktní matematické modely zahrnující Petriho sítě, automaty a 
gramatiky a teorii kategorií. Metody modelování a nástroje na nich založené byly vyvíjeny i s ohledem 
na možnost využití inteligentních systémů. 

Pro objektově orientované Petriho sítě (OOPN) a na nich založený jazyk PNtalk bylo nově 
navrženo a prototypově implementováno jádro simulátoru, byla vytvořena nová formální definice 
OOPN a pokračoval výzkum metod formální analýzy a verifikace nad OOPN. V kontextu modelování 
Petriho sítěmi byla zkoumána použitelnost teorie kategorií a započal výzkum topologických a 
kategoriálních aspektů simulačních a bisimulačních modelů. Dále byly studovány modely založené na 
automatech a gramatikách, složitost popisu gramatik s rozptýleným kontextem a řízené zásobníkové 
automaty.  

V oblasti simulačních nástrojů pokračovaly práce na rozšíření knihovny SIMLIB/C++ doplněním 
prostředků pro optimalizaci simulačních modelů a vizualizaci. Dále byl vypracován algoritmus 
implicitní metody Taylorovy řady a nová verze simulačního jazyka TKSL/C byla testována na 
rozsáhlých soustavách obyčejných diferenciálních rovnic. Byl navržen a implementován paralelní 
objektově orientovaný jazyk obsahující silné prostředky pro meziprocesovou komunikaci a 
synchronizační nástroje. 

Integrace několika různých metod a přístupů byla ověřena na modelu analýzy rizik informačního 
systému, který je založen na vyjádření báze znalostí s využitím fuzzy množin. Dále byla analyzována 
možnost využití neuronové sítě typu RCE při klasifikaci vstupních vektorů s velkým rozměrem. 
 

Methods and Tools for Modelling Information and Control Systems  

Abstract 
 
The goal of the research in the given area is to propose methods and tools for modelling, 

simulating, analysing, and verifying information and control systems using a wide variety of different 
approaches advantageous in different contexts. 

Particularly, a new simulation kernel for the PNtalk language based on an original concept of 
object-oriented Petri nets (OOPNs) has been designed and implemented in a prototype way, a new 
formal definition of PNtalk OOPNs has been formulated, and there has continued a research on 
methods of formal analysis and verification of OOPN-based models. Possibilities of applying the 
category theory to describing Petri nets have also been considered and there has started a research on 
topological and categorical aspects of simulation and bisimulation models. Moreover, grammars with 
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scattered context, controlled pushdown automata, and models based on automata and grammars have 
been studied. 

In the area of simulation tools, the project of the development of the simulation library 
SIMLIB/C++ have continued by an extension of the library allowing us to deal with optimization 
simulation models. Furthermore, a new experimental simulation language with strong means for inter-
process communication and synchronization has been designed. There has been proposed a new 
algorithm for exploiting the implicit Taylor series method and a new implementation of the 
corresponding TKSL/C simulation language has been tested on large systems of differential equations. 

 
An integration of several different methods and attitudes has been evaluated on a risk analysis 

model of an information system, which is based on exploiting the SIMLIB library and a fuzzy 
representation of the appropriate knowledge base. Finally, a possibility of exploiting neural nets of the 
RCE type for classifying highly dimensional vectors has been analysed. 
 
Modelování, simulace a verifikace systémů popsaných objektově orientovanými 
Petriho sítěmi 

Výzkum navázal na základy teorie objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN) a na původní verzi 
nástroje PNtalk, podporujícího modelování a simulaci pomocí OOPN.  

Byly započaty dílčí práce na nové implementaci systému PNtalk, směřující k distribuované 
simulaci OOPN s mobilními objekty. Konkrétně bylo nově navrženo a prototypově implementováno 
jádro simulátoru OOPN [1-27, 1-25, 1-34, 1-32]. Dále byla prakticky ověřena možnost realizovat 
uživatelské rozhraní PNtalku jako klienta připojeného k WWW serveru [1-35, 1-36]. Teoretické 
základy OOPN a současný stav projektu PNtalk byly zveřejněny na nově vytvořených webových 
stránkách tohoto projektu [1-28]. 

V rámci výzkumu, jehož dlouhodobým cílem je umožnit formální analýzu a verifikaci nad 
stavovými prostory OOPN, byla sestavena nová definice tohoto formalismu [1-31], která umožňuje 
snazší popis a zkoumání specializovaných metod pro generování a využití stavových prostorů OOPN. 
Byly zváženy možnosti sofistikovaných pravidel pojmenování a abstrakce jmen pro odstranění 
stavové exploze v důsledku přítomnosti jmen objektů ve stavech OOPN [1-3, 1-12, 1-31]. Podrobně a 
formálně byly popsány metody optimalizace garbage collectingu a inkrementálního zjišťování 
proveditelnosti přechodů s nelokálním vlivem [1-31], které je možno využít pro optimalizaci simulace 
OOPN i generování jejich stavových prostorů. Započaly práce na propojení prototypu nástroje pro 
generování a využití stavových prostorů OOPN se systémem PNtalk [1-26, 1-33]. 

Praktická použitelnost jazyka PNtalk  pro modelování rozsáhlejších systémů byla zkoumána na 
modelu pružného výrobního systému [1-13]. 

Výzkum v dané oblasti byl podpořen získáním grantu GA ČR 102/00/1017 “Modelování, 
verifikace a prototypování distribuovaných aplikací s využitím Petriho sítí”, který bude v letech 2000-
2002 řešen pod vedením prof. RNDr. Milana Češky, CSc. 

 
Aplikace teorie kategorií v matematických modelech informačních a řídicích systémů 

V návaznosti na výsledky dosažené v minulém roce byla zkoumána obecná použitelnost teorie 
kategorií při popisu Petriho síti. Je závislá na vlastnostech Petriho sítí, které jsou zachovávány 
strukturou kategorie (definicí jejich morfismu).  Základní členění známých kategorií z hlediska 
struktury bylo publikováno v [1-15]. Současně byla zvažována použitelnost kategorií formálních 
systémů v různých odvětvích informatiky, [1-21, 1-43]. 

Ve výzkumu vlastností Petriho sítí z hlediska zachovávaných vlastností při různých definicích 
morfismu byla navázána vědecká spolupráce s Technickou Univerzitou v Berlíně  (Institut for 
Communication and Software Technology) v rámci projektu DFG-Petri Net Technology. Tato 
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spolupráce přímo navazuje na předchozí výsledky a do budoucna umožní rozšířit tento přístup o 
použití transformačních pravidel pro definici morfismu v kategoriích Petriho sítí.  

V rámci rozšíření řešitelského kolektivu o pracovníky Ústavu matematiky FEI VUT započal 
výzkum topologických a kategoriálních aspektů simulačních a bisimulačních modelů. Topologie se 
často používá k vyjádření přibližnosti stavu nějaké informace v aplikacích nejen v oblasti modelování, 
ale také v oblasti počítačového vidění a zpracování obrazu. 

Práce [1-4, 1-37, 1-6, 1-14] se zabývají alternativními topologickými oddělovacími axiomy (θ-
regularita) a reflexemi topologických struktur v některých kategoriích. V [1-4, 1-37, 1-6, 1-14] je 
zkoumán vztah Scottových domén a Petriho sítí. 

V dané oblasti se řešitelé zapojili do projektu GAČR “Spojité a teoreticko-množinové metody v 
topologických strukturách” registrovaný pod číslem 201/00/1466 (řešitel RNDr. Jan Pelant, DrSc., 
Matematický ústav AVČR, spoluřešitelé prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc., MFF UK a RNDr. 
Martin Kovár, Ph.D., FEI VUT). 

 
Modely založené na automatech a gramatikách 

Většina těchto modelů  byla  založena na jednoduchých modifikacích základních verzí automatů a 
gramatik, které se běžně používají v teorii formálních jazyků. Přestože se tato oblast výzkumu 
pochopitelně hlavně soustředila na výhody zavedených modifikací, upozornila také na nežádoucí 
situace a podmínky, které komplikují či omezují užití těchto modifikovaných modelů.   

V [1-11] jsou zavedeny řízené zásobníkové automaty. Je dokázáno, že zásobníkové automaty 
upravené tímto způsobem jsou ekvivalentní s Turingovými stroji. Zavedená modifikace tedy 
podstatným způsobem zvýšila sílu zásobníkových automatů a tím i rozšířila jejich pole užití pro 
modelování informačních a řídicích systémů.   

Práce [1-7], [1-9] a [1-10] systematicky diskutují složitost popisu gramatik s rozptýleným 
kontextem, které modelují paralelně pracující informační systémy. Práce [1-8] diskutuje podmínky, 
které oslabují vyjadřovací sílu těchto gramatik. 

Dosažené výsledky obsahují dvě knihy: [1-1] a [1-30]. Kniha [1-1] představuje rozsáhlou 
mezinárodní učebnici, která se zabývá teorií automatů a formálních jazyků.   

 
Prostředky pro simulaci systémů 

Výzkum v oblasti simulačních nástrojů byl orientován na zdokonalování simulační knihovny 
SIMLIB/C++ s ohledem na optimalizační simulační experimenty. Byly doplněny prostředky pro 
implementaci různých optimalizačních metod a vzorová implementace několika metod [1-22]. Tento 
podsystém je vhodný pro výpočet optimálních hodnot parametrů simulačních modelů, případně pro 
optimalizaci struktury modelů. Implementované prostředky umožňují jednoduché doplňování dalších 
optimalizačních metod. Součástí výzkumného záměru je také vytvoření základní dokumentace a 
příkladů aplikací uvedených metod. Zdrojové texty, příklady a dokumentace jsou volně k dispozici na 
Internetu [1-29]. 

Předmětem výzkumu byly také možnosti vizualizace prostorových simulačních modelů ve virtuální 
realitě. Výzkum se zaměřil na vnitřní datové struktury potřebné pro simulaci a zobrazení 3D 
simulačních modelů [1-42]. 

Nová verze simulačního jazyka TKSL/C byla testována na řadě počátečních úloh rozsáhlých 
soustav obyčejných diferenciálních rovnic a průběžně byly řešeny otázky dalšího automatického 
zvyšování počtu členů Taylorovy řady a zvyšování přesnosti výpočtu při zachování vysoké rychlosti 
výpočtu [1-16]. Byl vypracován algoritmus implicitní metody Taylorovy řady [1-17]. Dále byl 
sestaven algoritmus pro numerické modelování   nelineárních kvazistacionárních elektromagnetických 
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polí, kdy pro diskretizaci úlohy v čase je aplikována vysoce přesná metoda Taylorova rozvoje (MTR) 
[1-19].  

Byl navržen nový experimentální simulační jazyk pro modelování paralelních procesů a 
prototypování paralelních algoritmů. Na základě tohoto návrhu vznikl programový systém tvořený 
specifikací jazyka, překladačem a interpretem [1-41]. 

 
Znalostní model analýzy rizik informačního systému 

Cílem výzkumu v oblasti bezpečnosti informačních systémů je vytvoření modelu pro analýzu rizik, 
jenž na základě znalostí získaných od uživatelů informačního systému usnadní jeho analýzu a návrh 
protiopatření snižujících pravděpodobnost vzniku bezpečnostních incidentů a následných škod. 
Analýza rizik (která se zabývá studiem hrozeb a  jejich potenciálních dopadů) je v naší metodologii 
modelována s využitím znalostně orientovaných přístupů. Zvolili jsme vyjádření znalostí pomocí 
fuzzy množin. Tento popis nejlépe vyhovuje požadavkům na uložení znalostí, jež jsou použity při 
analýze rizik. 

V rámci implementace navržené metodologie jsme zkoumali možnost využití simulační knihovny 
SIMLIB pro zpracování fuzzy znalostí. Výsledky byly prezentovány v [1-20, 1-39]. 

 
Neuronové sítě 

Výzkum v roce 2000 byl zaměřen na neuronové sítě typu RCE (Restricted Coulomb Energy). Tyto 
sítě jsou třívrstvými dopřednými neuronovými sítěmi, t.j. sítěmi s jednou skrytou vrstvou neuronů. 
Neurony ve skryté vrstvě používají radiální bázové funkce a skokové aktivační funkce, neurony ve 
výstupní vrstvě používají lineární bázové funkce a skokové aktivační funkce a realizují logické OR 
funkce. RCE sítě jsou typickými klasifikačními sítěmi a vyznačují se snadným a rychlým učením.  

V rámci výzkumného záměru byla nejprve analyzována možnost použití těchto sítí při klasifikaci 
vstupních vektorů s velmi vysokým počtem rozměrů - řádově  v desítkách tisíců [1-23]. Poté byla 
analyzována možnost úpravy těchto sítí s cílem jejich použití k asociativním účelům, především ke 
zpracování textu v informačních systémech. Každá třída v těchto sítích již nebyla představována 
jediným neuronem, ale (pod)množinou neuronů reprezentujících asociovaný obraz  [1-24]. Navržené a 
realizované sítě prokázaly nejen oprávněnost výchozích předpokladů týkajících se rychlosti učení, ale 
především prokázaly neočekávanou robustnost při odezvách na poškozené a neúplné vstupní vektory.          

Hlavní cíle pro další období 

Cílem výzkumu v této oblasti je další vývoj metod a formálních modelů informačních a řídicích 
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. Systém PNtalk bude dále vyvíjen s ohledem na možnost distribuované simulace.  

Další výzkum kategorií Petriho sítí bude prováděn s ohledem na různé druhy vlastností, které jsou 
v nich zachovány (živost, bisimulace, atd.). V rámci topologických a kategoriálních aspektů 
simulačních modelů budou zkoumány některé jejich užitečné vlastnosti, které umožní definovat 
vzájemné souvislosti s jinými kategoriemi. Základem dalšího výzkumu budou deterministické verze 
paralelně pracujících modelů informačních a řídicích systémů.  Vedle teoretického výzkumu těchto 
modelů bude zkoumáno i jejich užití v různých aplikačně orientovaných oblastech informatiky.  

Výzkum v oblasti simulačních nástrojů bude podle dlouhodobého plánu zaměřen na experimenty v 
oblasti distribuované simulace, na další verzi systému pro simulaci ve virtuální realitě a  vývoj jazyka 
pro modelování paralelních procesů. Bude rovněž vytvořena nová verze simulačního jazyka TKSL/C. 

Bude pokračovat výzkum asociativních neuronových sítí odvozenými od RCE sítě. Kromě analýzy 
různých přístupů k asociaci textu bude posouzena i možnost použití fuzzy a rough množin v těchto 
sítích a jejich využití  v informačních systémech. 
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Významnou charakteristikou tohoto  výzkumu je využití různých metod a programových 
prostředků při popisu jednotlivých částí heterogenních modelů. Tento postup budeme nadále ověřovat 
i v oblasti modelů analýzy rizik, kde se zaměříme zvláště na znalostní modely, které usnadní získávání 
prediktivních informací v procesu rozhodování. 
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[1-18] Kunovský J.: Simulation Methodologies: Real-Time  Applications of the Taylor Series, ADIUS 
2000 International Conference Boston, USA, June 26-28, 2000, Proceedings ( bude dodáno 
v elektronické formě společnosti ADI na CD). 

[1-19] Melkes F.: A hybrid method for numerical analysis of quasi-stationary electromagnetic fields, 
9th International IGTE Symposium, Graz 2000, pp 5. 

 [1-20] Hanáček, P., Peringer, P., Rábová, Z.: Knowledge-Based Approach to Risk Analysis 
Modelling, In: Proceedings of JCKBSE 2000, IOC Press, Brno, 2000, s. 25-30, ISBN 1-
58603-060-4 

 
d) Články v tuzemských časopisech a knižních publikacích 
 
e) Příspěvky na tuzemských konferencích 

 [1-21] Urbášek M.: Categories in Modelling, In: Proceedings of the MOSIS 2000, 34th International 
Spring Conference Modellingand Simulation of Systems, Roznov pod Radhostem, Czech 
Republic, 2000, Volume 1, pp.21-28, MARQ Ostrava, ISBN 80-85988-44-5. 

 [1-22] Peringer, P.: Tools for Simulation Model Optimization, In: Proceedings of ASIS 2000, roč. 1, 
MARQ, Sv. Hostýn, 2000, s. 195-198 

 [1-23] Zbořil,F., Zbořil,F.: The Use of the RCE Neural Network in a Pattern Recognition, 
Proceedings of the MOSIS'2000, pages 65-70, Rožnov pod Radhoštěm, ISBN 80-85988-44-5, 
2000. 

[1-24] Zbořil,F.: Neural Networks for Text Associations, Proceedings of the ASIS'2000, pages 145-
150, Sv. Hostýn, ISBN 80-85988-51-8, 2000. 

[1-25] Kočí, R.: Rozšiřitelný procesor objektově orientovaných Petriho sítí. In: Jaromír Baštinec, Josef 
Diblík (eds.): Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT, ISBN 80-7204-155-X, 
Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2000, s. 186-188  

[1-26] Křena B.: Podpora pro analýzu stavových prostorů objektově orientovaných Petriho sítí. In: 
Jaromír Baštinec, Josef Diblík (eds.): Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT, ISBN 
80-7204-155-X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2000, s. 192-194  

[1-27] Schwarz, I.: Distribuovaný simulátor OOPN.  In: Jaromír Baštinec, Josef Diblík (eds.): Sborník 
prací studentů a doktorandů FEI VUT, ISBN 80-7204-155-X, Akademické nakladatelství 
CERM, s.r.o., Brno 2000, s. 234-236  

[1-41] Hrubý, M., Rábová, Z.: Language for Modelling of Parallel Systems, In: Proceedings of 
ASIS2000, MARQ, Sv. Hostýn, 2000, s. 229-234, ISBN 80-85988-51-8 
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[1-42] Marušinec, J.: Data Structures For Virtual Reality, In: Proceedings of the 34th International 
Conference Modelling and Simulation of Systems - MOSIS 2000, MARQ Ostrava, Rožnov 
pod Radhoštěm, 2000, s. 39--44, ISBN 80-85988-44-5 

[1-43] Marek, V.: Category of Markov Systems, In: Proceedings of the 34th International Conference 
Modelling and Simulation of Systems - MOSIS 2000, MARQ Ostrava, Rožnov pod 
Radhoštěm, 2000, s. 75--80, ISBN 80-85988-44-5 

 
f) Inženýrská díla 

[1-28] Dokumentační stránka projektu systému PNtalk pro práci s objektově orientovanými Petriho 
sítěmi: http://www.fee.vutbr.cz/~janousek/pntalk/ 

[1-29] Dokumentační stránka projektu SIMLIB/C++: http://www.fee.vutbr.cz/~peringer/SIMLIB/ 
 
g) Disertační a habilitační práce 

[1-30] Meduna, A.: Context-Free Multirewriting with a Reduced Number of Nonterminals, Brno 
University of Technology, Brno, 2000, s. 164 

 
h) Technické a výzkumné zprávy 

[1-31] Vojnar, T.: Towards Formal Analysis and Verification over Object-Oriented Petri Nets, 
Technical report, Brno University of Technology, 2000, s. 150 

[1-32] Kočí, R.: Rozšiřitelný procesor objektově orientovaných Petriho sítí. Technická zpráva UIVT 
FEI VUT v Brně, 2000 

[1-33] Křena, B.: Podpora pro analýzu stavových prostorů objektově orientovaných Petriho sítí. 
Technická zpráva UIVT FEI VUT v Brně, 2000 

[1-34] Schwarz, I.: Distribuovaný interpret jazyka PNtalk.  Technická zpráva UIVT FEI VUT v Brně, 
2000 

[1-35] Goczal, P., Janoušek, V.: Klientská část systému PNtalk dostupná na WWW. Technická zpráva 
UIVT FEI VUT v Brně, 2000 

[1-36] Vašek, P., Janoušek, V.: Serverová část systému PNtalk dostupného na WWW. Technická 
zpráva UIVT FEI VUT v Brně, 2000 

[1-37] Kovár M.M., Scottovy domainy a Petriho sítě, 2000. 

[1-39] Zbořil F.: Risk Analysis and Management Methods, 2000.  

[1-40] Hrubý M.: Jazyk pro simulační modelování paralelních a distribuovaných systémů, 2000. 

 
i) Skripta 

[1-38] Melkes, F.: Princip a vlastnosti MTR. Elektronická skripta ÚMAT, 2000. 
 

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 kolekce (persistentních) objektů. Dále byly 
prověřovány různé možnosti implementace objektově orientovaných databází a také možnosti 
formálního popisu evoluce systému. V souvislosti s širokým uplatňováním objektových technologií při 
řešení programových projektů jsme se zaměřili i na otázku poměřování produktů a samotného procesu 
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vývoje. V oblasti dolování dat byly testovány původní algoritmy AprioriItemset a AprioriTIDList. 
Kromě toho byl zahájen výzkum v oblasti dolování dat v multimediálních databázích a hledání 
unifikujícího modelu pro oblast dolování dat. Jelikož velkou roli sehrává také bezpečnost podobných 
systémů, byl v této oblasti zaměřen výzkum na využití fuzzy logiky při odhalování rizik a na podporu 
elektronického podpisu. Význam automatizovaného řízení toku aktivit stále stoupá a proto byly 
zahájeny implementace takového systému s formálním popisem založeným na Petriho sítích. 

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 collections of (persistent) objects. Moreover, we have tested various 
approaches of object-oriented database implementation and also possibilities of formal description of 
system evolution. Naturally, object technologies are more in use during software project development 
and that is why we have also concentrated on object-oriented software metrics. Research of faster data 
access during data retrieval concentrated on testing of algorithms AprioriItemset and AprioriTIDList 
(designed at the Department of Computer Science and Engineering). It has been also started research 
of data retrieval in multimedia databases and research of unifying model for the area of data retrieval. 
As the safety of information systems is of a growing importance we focused on systems using fuzzy 
logic for risk discovering and exploitation of digital signature. Large information systems need more 
sophisticated flexible control, which is actually covered by workflow systems. It has been started 
implementation of such a system with formal description based on Petri nets. 
 
Vícetypové objektově orientované databáze 

Byly zkoumány formální metody definice objektově orientovaného modelu. Dále byly 
rozpracovány zejména moderní rysy modelu, jako je popis kolekcí a vícetypových objektů [2 – 10]. 
Kromě toho, vícetypové objekty byly určeny jako vhodný prostředek pro popis rolí objektů 
v objektových databázích [2 – 11]. I nadále  byly zkoumány možné metody implementace 
objektových databázových systémů v komponentních technologiích [2 – 12]. V souvislosti s tím byly 
zkoumány možné metody řešení dědičnosti a to jak jednoduché, tak vícenásobné a to jak dědičnosti 
rozhraní, tak dědičnosti implementací. Byl řešen způsob prezentace databází v moderním jazyce XML 
[2 – 20]. 

Z obecnějšího hlediska byly zkoumány metaprostředky pro popis evoluce objektového modelu a 
jejich možné formalizace. Byl položen základ pro formální popis evoluce databázového modelu. 
 
Kvalita a řízení projektů softwarových produktů 

Byla provedena analýza a návrh systému pro dokumentaci nejlepších praktik s orientací na vývoj 
programových prostředků [2 – 18]. Kromě toho byl vytvořen podpůrný programový nástroj pro 
odhadování pracnosti programových produktů metodou analýzy funkčních bodů. Tento nástroj je 
využíván ve výuce projektového řízení. V další činnosti byla potom věnována pozornost návrhu 
formálního modelu systémů založených na počítačích [2 – 3]. 
 
Vyhledávání v textu (signaturní soubory) 

V této oblasti plán, který předpokládal pokračování výzkumu dynamického S-indexu, zejména 
formalizaci popisu jeho struktury a operací, a měl vyústit v doktorskou disertační práci Ing. Zdeňka 
Korčáka, nebyl splněn. Po jeho nástupu do zaměstnání se práce na disertaci prakticky zastavily. 
 
Získávání znalostí z dat 

V roce 2000 probíhal výzkum ve třech směrech. Prvou  je dolování asociačních pravidel. Zde 
probíhaly především porovnávací experimenty variant námi navržených dolovacích algoritmů 
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AprioriItemset a AprioriTIDList s reprezentantem nejznámější skupiny algoritmů pro dolování 
asociačních pravidel – algoritmem AprioriTID [2 – 15]. Byla zkoumána časová a prostorová náročnost 
v závislosti na velikosti databáze a minimální podpoře. Experimenty byly prováděny na syntetických i 
reálných datech. Nejlépe v těchto experimentech dopadl algoritmus AprioriTIDList.  

Druhou oblastí, kterou lze chápat jako přípravnou etapu pro vyhledávání znalostí 
v multimediálních datech, bylo studium vyhledávání rysů a reprezentace obrázků pro účely 
podobnostního vyhledávání. Bylo implementováno několik způsobů reprezentace, vycházejících 
z barvy obrázku a využívající statistické analýzy a vlnkové (wavelet) transformace.  

Třetí oblastí byl výzkum možnosti vytvoření unifikujícího modelu celého procesu získávání 
znalostí. V tomto ohledu se jeví jako perspektivní technologie XML [2 – 16] a vytváření a využití 
ontologií společně s XML [2 – 2][2 – 17]. Zde kromě návrhu celkové koncepce započaly práce na 
návrhu jazyka pro reprezentaci znalostí a dotazovacího jazyka postavených na XML. V této oblasti 
byly navázány kontakty, které by mohly vyústit ve spolupráci s VŠE Praha na projektu získávání 
znalostí z medicínských dat. 

 
Bezpečnost informačních systémů 

Důležitou oblastí, které byla věnována pozornost, bylo využití aplikované kryptografie 
v informačních systémech podporujících elektronický podpis [2 – 5][2 – 6]. Tento aspekt bezpečnosti 
informačních systémů se stává v době vytváření tzv. informační společnosti jedním z důležitých prvků 
podporujících propojení informačních technologií s procesy ve společnosti. ÚIVT se stal v tomto roce 
spolupořadatelem semináře Elektronický podpis, který se konal 17.4.2000 v Praze. 

Význam dosažených výsledků a ohlasy jsou vyjádřeny zejména přizváním ke spolupráci s Úřadem 
pro ochranu osobních údajů a několika zvanými přednáškami na národních i mezinárodních 
konferencích (Security 2000, AFOI 2000). Loňská spolupráce s Úřadem pro státní informační systém 
byla letos završena vydáním knihy [2 – 1] (Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000), 
která bude využívána jednotlivými resorty státní správy při zabezpečování jejich informačních 
systémů. 

 
Systémy řízení toku aktivit - workflow systémy 

Byly dále rozpracovány prostředky pro formální popis procesů v databázovém systému. Kromě 
toho byly analyzovány a kriticky zhodnoceny stávající systémy řízení toku aktivit a zahájena práce na 
implementaci konkrétním systému řízení toku aktivit, jehož formální popis je založen na Petriho sítích 
[2 – 19]. 

Součástí výzkumu systémů řízení toků aktivit byly i nadále možnosti verifikace navržených 
systémů z formálního hlediska před tím, než budou uvedeny do praxe. V loňském roce byly k tomuto 
účelu využívány klasické P/T Petriho sítě. V letošním roce byly postupně vybudovány dva modely, 
které umožňují pracovat s diskrétní a lokální časovou informací [2 – 13] [2 – 14]. Tyto modely dávají 
dobrý formální základ pro další studium problematiky formální verifikace systémů řízení toku aktivit. 

Mimo to byla zahájena implementace systému pro podporu tvorby a verifikace systémů řízení 
v širším kontextu, s tím že využití spadá zejména do oblasti řízení toku aktivit. 

Hlavní cíle pro další období 

V případě výzkumu v oblasti databází budou nadále zkoumány možností využití XML pro dolování 
dat a budou pokračovat práce v oblasti víceúrovňových asociačních pravidel, způsobů reprezentace 
obrázků vhodných pro vyhledávání znalostí a při hledání reprezentačního a vyhledávacího jazyka. 
V případě objektových databází budou probíhat práce na popisu cílů a evoluce systému a jeho 
projekce do konceptuálního modelu. Výzkum v oblasti kvality a řízení softwarových produktů se bude 
zabývat vytvářením šablon standardizovaných výstupů jednotlivých projektových činností řídícího i 
výkonného rámce v procesu vývoje programových produktů technologií vytváření aktivních WWW 
stránek. Další rozpracování metodologie a experimentálního znalostně orientovaného systému pro 
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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, přičemž na základě popisu procesů objektových 
databází by mělo dojít k vytvoření prototypového systému. 

Seznam výstupů v roce 2000 

a) Monografie: 

[2 – 1] Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, 127 stran, 
ISBN 80-238-5400-3. 
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Security'2000, AEC, Praha, 2000, s. 86-88. 
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AFOI 2000, AFOI, Praha, 2000, s. 10. 

[2 – 10] Hruška, T., Máčel, M.: Concept Definition Language for Object-Oriented Databases, 
In: Proceedings of ISM 2000 Workshop, MARQ Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, 2000, 
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[2 – 11] Hruška, T., Máčel, M.: Object-Oriented Database System G2, In: Proceedings of the Fourth 
Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering 2000, č. 62, IOS Press, Ohmsha 
Publishing, Brno, 2000, s. 17-25, ISBN 1-58603-060-4. 

[2 – 12] Hruška, T., Máčel, M.: Objektově orientované databázové systémy, In: Sborník konference 
DATASEM 2000, MU Brno, Brno, 2000, s. 9-46, ISBN 80-210-2428-3. 
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[2 – 13] Kolář, D.: A Petri Net Class for Better Process Verification, In: Proceedings of 34th Spring 
International Conference MOSIS 2000, ISM 2000, MARQ, Ostrava, Rožnov pod Radhostem, 
Czech Republic, 2000, s. 171--176, ISBN 80-85988-45-3. 

[2 – 14] Kolář, D.: A Petri Net for Workflow Modelling, In: Proceedings of JCKBSE 2000, IOS Press, 
Brno, 2000, s. 259--266, ISBN 1-58603-060-4. 

[2 – 15] Kotásek, P., Zendulka, J.: Comparison of Three Mining Algorithms for Association Rules, 
In: 34th Spring International Conference: Modelling and Simulation of Systems MOSIS'2000, 
Workshop Proceedings Information Systems Modelling ISM'2000, MARQ Ostrava, Rožnov 
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[2 – 16] Kotásek, P., Zendulka, J.: An XML-Based Solution to Knowledge Discovery in Databases, 
In: 34th Spring International Conference: Modelling and Simulation of Systems MOSIS'2000, 
Workshop Proceedings Information Systems Modelling ISM'2000, MARQ Ostrava, Rožnov 
pod Radhoštěm, Czech Republic, 2000, s. 91-96, ISBN 80-85988-45-3. 

[2 – 17] Kotásek, P., Zendulka, J.: An XML Approach to Knowledge Discovery in Databases, 
In: Knowledge-Based Software Engineering, IOS Press, Ohmsha, Brno, Czech Republic, 
2000, s. 141-148, ISBN 1 58603 060 4, ISSN 0922-6389. 

[2 – 18] Kreslíková, J.: Process Documentation and Project Management, ASIS 2000, Svatý Hostýn, 
září 2000. 

[2 – 19] Peňás, P.: Workflow Specification Languages, In: Proceedings of Information System 
Modeling Conference 2000, MARQ Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, 2000, s. 177-183, 
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f) Inženýrská díla: 
 
g) Disertační a habilitační práce: 
 
h) Technické a výzkumné zprávy: 
 
i) Skripta: 
 
j) Editační činnost: 
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4.3 Počítačová grafika, moderní prostředky interakce pro řídicí a informační 

systémy, počítačové vidění 

V oblasti prostředků pro počítačovou grafiku a interakci, které zahrnují i virtuální a upravenou 
realitu je dlouhodobým cílem vypracovat programový systém pro zpracování rozsáhlých obrazů 
a prostorových scén a jejich zobrazování. V současném stádiu výzkumného záměru je koncepce 
systému rozpracována a částečně realizována. Pro upravenou realitu je třeba navíc prakticky ověřit 
možnost vkládání obrazu modelové scény do obrazu. Cílem v oblasti počítačového vidění je vývoj 
metod a technických prostředků pro zpracování obrazu, které postupně umožní zcela běžně používat 
v automatických výrobních linkách optickou zpětnou vazbu. Takovými prostředky pro snímání obrazu 
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jsou konfigurovatelné kamery s programovatelnými hradlovými poli a k nim přizpůsobené digitizéry 
a prostředky pro výpočetní realizaci algoritmů zpracování obrazu založené na signálových 
procesorech. Vývoj je v současné etapě prováděn i v oblasti metod sloužících jako matematické 
zabezpečení úloh spojených se zpracováním obrazu v technických aplikacích.  
 

Computer graphics, modern means on interaction for control and information 

systems, computer vision 

The long time goal in computer graphics and interaction technology, which includes also virtual 
and augmented reality, is to develop program system for large images and scenes processing and for 
their visualisation. In the current stage of the project (study phase), the concept of the system is under 
development and the system is partially implemented. For augmented reality systems it is necessary to 
experiment with mixing of the real video with the artificial image. The goal in computer vision is to 
develop software and hardware equipment for image processing that will eventually allow for routine 
exploitation of visual feedback in automated manufacturing plants. Such equipment includes 
configurable video cameras with programmable logical circuits and corresponding grabbers and 
processing boards based on digital signal processors. The development is currently going on also in 
mathematical methods connected with technical applications of image processing. 
 
Zpracování obrazů a scén 

Při zpracování úloh počítačové grafiky a počítačového vidění se řešitelé těchto úloh setkávají 
s řadou vzájemně podobných úloh spojených se zpracováním rastrových obrazů a modelů 
prostorových scén. V moderních aplikacích je navíc požadována vysoká kvalita zpracování, z níž 
vyplývá nutnost zpracovávat složitým způsobem rozsáhlé množiny dat. Jedním z cílů výzkumného 
záměru je zpracovat programové prostředky a metodiku, které by umožnily efektivní zpracování 
obrazových dat a umožnily navíc řešitelům úloh z počítačové grafiky a počítačového vidění 
znovupoužívání (reusing) implementovaných částí algoritmů. Vzhledem k těsné vazbě uvedených 
úloh na uživatelská rozhraní, kde se implementační prostředky velmi rychle mění, byla přijata 
strategie oddělení algoritmické části úloh od prostředků pro tvorbu rozhraní a jejich realizace v ANSI 
C jazyce tak, aby bylo podle vývoje rozhraní užívat vždy nejmodernější prostředky pro tvorbu 
rozhraní (v současnosti je užíván C++ Builder firmy Borland) (viz. 
http://www.fee.vutbr.cz/UIVT/research/graph). Viz též následující bloková schémata. 
 

 
V současné době je v souladu s návrhem výzkumného záměru zpracována studijní etapa a je 

částečně realizována část pro zpracování 2D úloh, která je jednodušší. Realizovaná část je v současné 
době k dispozici studentům (na adrese http://www.fee.vutbr.cz/~zemcik/digiprj.zip) a je na základě ní 
zpracovávána řada diplomových prací (například Daniel Mika: Knihovna funkcí pro práci s 2D 
rastrem, David Motl: Zpracování videosekvencí, vedoucí Doc. Zemčík). Část pro zpracování 3D úloh 
není pro svou složitější strukturu ještě metodicky zpracována (v souladu s plánem) a jsou na ní 
prováděny experimenty v rámci diplomových prací (například Marek Němec: Komponenty pro práci 
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s 3D knihovnami, Adam Herout: Knihovna pro práci s 3D rastrem). Realizované části programového 
vybavení v ANSI C jsou použitelné i na deskách se signálovými procesory (viz níže). 

 
V současné fázi záměru jsou již částečně uplatňovány vyvíjené prostředky v dalším kroku 

výzkumu – kompresi rozsáhlých obrazů. Zejména ve výzkumu komprese barevného obrazu již bylo 
dosaženo pokroku odraženého v publikacích [3 – 1, 3 – 2, 3 – 3]. 
 
Moderní prostředky interakce 

Moderní prostředky interakce člověka s počítači jsou velmi důležité z hlediska zefektivnění 
komunikace člověka s počítačem, což je dlouhodobě úzkým místem ve využití výpočetní techniky 
obecně. Mezi perspektivní oblasti, které jsou předmětem výzkumu, patří zejména virtuální realita 
a “upravená” (augmented) realita. 

V oblasti virtuální reality zkoumáme ve studijné etapě v souladu s návrhem výzkumného záměru 
možnosti animace lidského těla metodami inverzní kinematiky (například v rámci připravované 
disertační práce Ing. Martina Fědora), která byla publikována prostřednictvím přednášek, oblast 
simulace umělého života (ve spolupráci se skupinou modelování Ing. Marušinec), která byla 
publikována prostřednictvím přednášek a seminářů v zahraničí. Byla pořízena i data objemového 
modelu lidského těla pro další výzkum. V oblasti upravené reality je připraveno technické vybavení. 
Jsou připravovány experimenty s realizací vkládání umělého obrazu do videosekvencí a byly již 
realizovány některé dílčí kroky prostřednictvím studentských projektů (diplomových a ročníkových). 
 
Počítačové vidění 

Úlohy počítačového vidění a obecněji zpracování obrazu hrají velkou roli v automatizované 
výrobě, kde začínají mít nezastupitelnou roli v kontrole kvality. Předmětem výzkumu v této oblasti 
jsou zejména programovatelné CCD kamery (práce Doc. Honce a připravovaná disertační práce ing. 
P. Honce) s navazujícími digitalizačními prostředky. Realizované programovatelné CCD kamery mají 
unikátní vlastnosti z hlediska možností snímání velmi rychlých dějů (až 200 snímků za sekundu – 
v experimentálním provozu například na UTAD, Portugalsko – viz smlouvy) a zejména z hlediska 
možností snímání dějů, které vyžadují velmi rychlé sejmutí obrazu s velmi krátkou expoziční dobu 
(v experimentálním provozu je snímání s expoziční dobou 1/10000s do 1ms od “triggeru”) [3 – 4]. 

Navazujícím stupněm po snímání obrazu je digitalizace a číslicové zpracování obrazu. V oblasti 
digitalizace probíhají experimenty v oblasti 10 bitové digitalizace obrazu podmíněné nízkým šumem 
zařízení. Digitalizované obrazy se dosud zpracovávají prostřednictvím PC nebo “embedded” počítačů 
na bázi digitálních signálových procesorů Texas Instruments řady TMS320C30 s výkonem cca 
30 MIPS [3 – 4]. V současné etapě však probíhá vývoj desek s procesorem Texas Instruments řady 
TMS320C67 s výkonem cca 1000 MIPS, který by měl umožnit aplikaci kvalitativně nových 
algoritmů. 

Dosud realizované programové i technické prostředky pro zpracování obrazu byly uplatněny v řadě 
průmyslových aplikací [3 – 5] (viz též inženýrské projekty níže). 
 

Hlavní cíle pro další období 

V následujícím období ze zaměříme zejména na následující cíle: 
 
Z oblasti zpracování obrazů a scén: 
• Dopracovat metodiku a programové nástroje pro zpracování 2D obrazových úloh. 
• Implementovat experimentálního systému pro zpracování 3D grafických úloh. 
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Z oblasti moderních prostředků interakce: 
• Vypracovat modely pohybu člověka (a případně dalších živočichů) pro virtuální realitu. 
• Dokončit experimenty s vkládáním umělého obrazu do videosekvencí. 
 
Z prostředků počítačového vidění: 
• Dokončit experimenty s vkládáním umělého obrazu do videosekvencí. 
• Realizovat platformu pro vývoj aplikací pro signálový procesor řady TMS320C67 nebo novější. 
 

Seznam výstupů v roce 2000 

a) Monografie: 
 
b) Články v zahraničních časopisech: 

[3 – 1] Kaarna A., Zemčík, P., Kälviäinen, H., Parkkinen, J.: Compression of Multispectral Remote 
Sensing Images Using Clustering and Spectral Reduction, In: IEEE Transactions on 
Geoscience and Remote Sensing, roč. 38, č. 2, IEEE, Piscataway, NJ, USA, 2000, s. 1073-
1082, ISSN 0196-2892  

 
c) Příspěvky na zahraničních konferencích: 

[3 – 2] Zemcik, P., Frydrych, M., Kälviäinen, H., Toivanen, P., Voracek, J.: Multispectral image 
colour encoding. In Proceedings of 15th International Conference on Pattern Recognition, 
pages 609-612, Barcelona, Spain, 3-8 September 2000. 

[3 – 3] Frydrych, M., Zemcik, P., Kälviäinen, H., Toivanen, P., Voracek, J.: Multispectral image 
coding. In Proceedings of SteP-2000 Finnish Artificial Intelligence Symposium, pages 143-
150, Espoo, Finland, 28-31 August 2000. 

 
d) Články v tuzemských časopisech: 

[3 - 4] Honec J., Richter M., Zemčík P., Valenta P., Fučík O., Dvořák L.: Průmyslové aplikace 
počítačového vidění, časopis Automa číslo 5, ročník 2000, ISSN 12109592 

[3 - 5] Honec J.: Zpráva o budoucích setkáních třetího druhu – je možné (užitečné) spolupracovat 
s průmyslem?, časopis Automa číslo 7, ročník 2000, ISSN 12109592 

 
e) Příspěvky na tuzemských  konferencích: 
 
f) Inženýrská díla: 

Účast na projektu digitálního zpracování signálu z lineárního transformátoru pro měření polohy 
(LVDT) pro LORD Corporation, Erie, PA, USA pomocí digitálního zpracování signálu 
v rámci pobytu na PennState University (Doc. Zemčík, ÚIVT) 

Realizace řady projektů z oblasti počítačového vidění, jako jsou například kontrola tantalových 
kondenzátorů na výrobní lince před balením v AVX Lanškroun, kontrola průjezdu 
křižovatkami na červenou pro TSK Praha a další projekty ve spolupráci s Camea spol s r.o. 

 
g) Disertační a habilitační práce: 
 
h) Technické a výzkumné zprávy: 
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i) Skripta: 
 

4.4 Architektura technického a programového vybavení vestavěných aplikací 

Smíšené hw/sw systémy představují stále silnou výzvu jak pro základní, tak i aplikovaný výzkum. 
Důvodem je složitost těchto systémů, zejména pokud jsou distribuované, paralelní nebo reálně-časové 
(RT). Prvním problémem je již formální specifikace (FS) takových systémů. Výzkum byl zaměřen na 
opakovanou použitelnost FS (přechodových systémů a logiky TLA). Další téma se týkalo použití TLA 
pro návrh systémů RT v prostředí OS Unix a s vlákny Posix a tento výzkum vyústil v praktickou 
aplikaci. Pokračují práce na rychlém prototypování FS a na proveditelných FS. V oblasti simulace 
paralelních vestavěných systémů byly v centru zájmu procesory propojené přepínačem, a to tradiční 
architektury i nově se objevující, se zvýšenou podporou pro komunikaci. Došlo i na srovnávací studie 
výkonnosti systémů se sdílenou a distribuovanou pamětí se zajímavými výsledky. Testovatelnost 
systémů byla analyzována jednak formálními prostředky, jednak na úrovni popisu chování. Např. 
analýza textu VHDL dovolila optimalizaci struktur obvodů. Byly zkoumány specifické funkční bloky 
pro vestavěné systémy s požadavkem zpracování multimediálních a grafických dat. Zde byly úspěšně 
aplikovány vyvíjející se (celulární) a konfigurovatelné obvody. Jako popisný prostředek se osvědčuje 
VHDL. Pro úlohy na hypergrafech související s dekompozicí a alokací obvodů na čipy VLSI bylo 
použito optimalizačních algoritmů BOA, pro jejichž studium byl navržen i vývojový systém.   

 Architecture of software and hardware for embedded systems  

Mixed hw/sw systems still pose a great challenge for the basic as well as applied research. The 
reason is the complexity of these systems, especially if they are distributed, parallel or real-time (RT) 
ones. The first problem is already the formal specification of such systems. Research has addressed  
the re-use of FS (transition systems and TLA logic system). Other field  addressed the use of TLA for 
the design of RT systems in OS Unix environment with Posix threads and this research ended up in the 
real-life application. Work is going on in the rapid prototyping of FS  and in executable FS. In the area 
of embedded parallel system simulation the focus has been on processors interconnected via multi-port 
switch with a traditional architecture and also on newly emerging architectures with increased 
communication support. Some comparative studies regarding performance of shared and distributed 
memory systems have been carried out with interesting results. System testability has been analyzed 
on one hand by formal means, and on the other hand at the level of behavior description. E.g. the 
analysis of the VHDL source text made possible some optimization of circuit structures.  Specific 
functional modules for embedded systems requiring multimedia and graphic data processing have 
been investigated. Here the evolvable (cellular) circuits have been applied successfuly. VHDL proved 
useful as a means of circuit description. For graph-theoretic problems related to circuit decomposition 
and allocation on VLSI chips the BOA optimization algorithms have been used and a development 
system designed for their further study.  

   
Formální specifikace a verifikace 

Hlavní směr výzkumu je orientován na formální specifikace vestavěných systémů resp. systémů 
založených na počítačích. Bylo pokračováno ve výzkumu opakované použitelnosti stavově 
orientovaných specifikací přechodovými systémy a temporálními logikami v oblasti podpory 
formálních specifikací vestavěných systémů s využitím aplikačních vzorů pro přechodové systémy a 
jejich správy metodou "Case-based reasoning"[4-1]. Navržená metoda směřuje k implementaci 
nástrojů podporujících opakovanou použitelnost 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, které jsou určeny pro práci 
v reálném čase. 
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Dále byl rozpracován výzkum orientovaný na využití temporální logiky TLA pro návrh a 
implementaci systémů pracujících v reálném čase a kompatibilních s Posix 1003.4, 4a [4-6]. Práce 
popisuje metodu, která mechanizuje podstatné části korektní implementace aplikací reálného času 
v prostředí operačních systémů typu Unix vycházející z verifikované specifikace v rozšířeném 
formalizmu TLA. Použitelnost metody je demonstrována na návrhu školního simulátoru řízení 
letového provozu, který je rutinně používán pro výcvik řídicího personálu na letišti Ruzyně.  

Dalším směrem výzkumu je podpora rychlého prototypování formálních specifikací  [4-7] a 
metoda proveditelných specifikací [4-5]. Jde o návrh specifikačního jazyka a prototypu překladače 
založeného na atributových gramatikách a makroprocesoru resp. Prologu, návrh opakovaně využitelné 
distribuované architektury a konečně o prototypování vlastní aplikace s využitím výše zmíněných 
prostředků. Formálním specifikacím systémů založených na počítačích byl také věnován speciální 
workshop [4-5],  v jehož rámci byly některé výše zmíněné práce prezentovány. 
  
Architektura distribuovaných systémů 

Problematika vestavěných distribuovaných systémů je studována v [4-3]. Jedná se o výzkum 
architektur založených na propojeních a protokolech typu fieldbus vestavěných do průmyslových 
aplikací. Prezentuje se zde původní klasifikace architektur propojování různých protokolů s příklady. 
Práce [4-4] se zabývá návrhem nového protokolu pro propojení v rámci desky plošného spoje resp. 
rámu elektroniky. 
 
Simulace paralelních výpočtů a architektur   

Pokračovalo využívání aparátu CSP (Communicating Sequential Processes) na simulaci všech tříd 
paralelních systémů, od PRAM přes zasílání zpráv (MP), sdílenou paměť (SM) a ke svazkům 
pracovních stanic. Simulace paralelních algoritmů na takto zcela odlišných paralelních architekturách 
dovolila optimalizovat architekturu sw a hw pro implementaci neuronových sítí (ANN) pro zpracování 
v reálném čase na 2-6 procesorech v konfiguraci SM i MP, [4-8]. Optimální MP implementace ANN  
je dokonce  rychlejší než implementace na PRAM se stejně dlouhými instrukcemi [4-10]. Simulace 
umožnila předběžně studovat i vlastnosti nových architektur svazků pracovních stanic, s různým 
propojením a s různou hw podporou komunikace [4-23], které u nás nejsou reálně k dispozici. 
Konkrétně šlo o Swiss-T0 machine založenou na mechanizmu RSA (Remote Store Architecture)  a o    
StarT-Voyager s několika mechanizmy zasílání zpráv a propojením v podobě tlustého stromu. Použitá 
metodika dovoluje i prototypování paralelních algoritmů na svazcích pracovních stanic propojených 
víceportovým přepínačem, např. řešení velkého systému lineárních rovnic [4-9], maticových operací, 
úloh řazení apod. Přitom víceportový přepínač může být simulován na různé úrovni detailu, od 
jednoho modulu n x n až do úrovně elementárních přepínačů 2 x 2.   

Uvedená obecná metodika  je již používána  v praktické složce výuky předmětů Architektury 
počítačů a Praktické paralelní programování a byla předmětem grantového projektu  GAČR “Unified 
methodology of parallel systems modeling and performance prediction” ( v současné době  v řízení). 
Celá metodika je rozpracovávána v rámci jedné doktorské práce, další doktorská práce bude zaměřena 
na predikci a ladění výkonnosti paralelních aplikací a v plánu jsou skripta “Architektura a 
programování paralelních počítačů” s praktickými příklady v každé kapitole (simulace na PC).   
 
Uplatnění principů řiditelnosti/pozorovatelnosti při návrhu číslicových obvodů 

Dosavadní výsledky výzkumu testovatelnosti číslicových obvodů byly shrnuty v habilitační práci 
“Uplatnění principů řiditelnosti /pozorovatelnosti při návrhu číslicových obvodů”. V práci jsou 
popsány doposud používané způsoby řešení řiditelnosti /pozorovatelnosti a  pozornost je zaměřena 
především na možnosti uplatnění formálních postupů při analýze testovatelnosti. Byla základem pro 
další výzkumné činnosti realizované v této oblasti v tomto roce, jejichž výsledkem je vytvoření 
formálního aparátu (není doposud kompletní) pro analýzu struktury číslicového obvodu. Dosažené 
výsledky byly postupně publikovány ([4-11], [4-14],[4-13]). 
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Další oblastí zájmu byla problematika analýzy testovatelnosti na úrovni popisu chování 
navrhovaného obvodu. Popis chování je úroveň, na níž obvykle začíná návrh obvodu. Bylo ověřeno, 
že některé alternativy popisu chování generují takové obvodové struktury, které jsou složitější 
z hlediska struktury (počtu prvků) a tudíž obvykle obtížně testovatelné. Má proto smysl se těmito 
strukturami zabývat a návrháře upozorňovat na možné chyby v popisu chování. Pro tyto účely byly 
vytvořeny programové prostředky analyzující zdrojový text ve VHDL [4-12]. Účinnost programu byla 
ověřena na testovacích (benchmark) obvodech. Některé návrhové systémy tuto analýzu realizují, 
některé nikoliv. Vytvořené programové prostředky tak mohou nalézt uplatnění jako doplněk těchto 
návrhových systémů (např. Synopsys). 
 
Návrh specializovaných obvodů pro grafiku a multimédia, návrh bezpečných obvodů a 
obvodů odolných proti poruchám s využitím evolučních principů 

Výzkum je zaměřen na automatizovaný návrh obvodů pro optimální zpracování grafických a 
multimediálních dat s využitím návrhového jazyka VHDL. Vyvíjející se obvody jsou novou 
technologií, kdy je obvodové zapojení subjektem evoluce. V [4-26] se pracuje s popisem obvodu na 
funkční úrovni, kdy je nad standardním FPGA obvodem vytvořen virtuální vyvíjející se stroj. Dvě na 
sebe navazující studie [4-16, 4-17] se podrobně zabývají technikami vyvíjejících se obvodů 
aplikovaných na pravidelné struktury, např. na  celulární automat a analyzují se jejich základní 
vlastnosti pro rekonfiguraci a odolnost proti poruchám. Inspirací jsou přitom biologie a embryonální 
elektronika.  

V práci [4-25] se navrhuje použití waveletové transformace pro kompresi obrazů. Transformace je 
v zásadě bezztrátová, po zpracování prahováním dochází k ztrátě informace. Transformační jádro 
připouští použití Haarových waveletů i složitějších waveletů vyšších stupňů, a to zejména waveletů 
Daubechies. Na tuto práci navazuje implementačně zaměřená práce [4-27], která se zabývá návrhem 
grafických obvodů ve VHDL. Další prací s příbuznou problematikou je studie multimediálního 
komplexu pro zpracování videosekvencí se zvukovým doprovodem na střihovém systému [4-15]. 
Zabezpečení informace s využitím výpočtově náročných eliptických křivek nad konečným binárním 
tělesem je analyzováno ve studii [4-26]. Rovněž tato studie připravila implementační fázi s využitím 
jazyka VHDL.  

 
Aplikace optimalizačních algoritmů ve vestavěných systémech   

Jde o experimentální studie, pro ověření účinnosti bayesovských optimalizačních algoritmů BOA 
využívající pravděpodobnostní modely pro dekompozici a alokaci hypergrafů, které lze interpretovat 
jako úlohy členění a rozmisťování obvodových subsystémů. 

BOA algoritmy patří do třídy algoritmů EDA (Estimation Distribution Algorithm), založených na 
odhadu rozložení slibných řešení, využívající pravděpodobnostní analýzu. Na bázi volně dostupného 
programu BOA (Bayesian Optimization Algorithm) byl vytvořen efektivní program [4-20] pro 
rozmisťování obvodových modulů dekompoziční metodou a prakticky demonstrován. V publikaci [4-
18] byla navržena původní technika a odladěn původní program KBOA pro využití znalosti struktury 
hypergrafu k nalezení vhodné Bayesovské sítě BOA algoritmu při řešení dekompozice hypergrafu.  

Závěry publikované v [4-18]  byly citovány ve zprávě No. 2000020 Genetické laboratoře university 
v Illinoa, USA, http://www-illigal.ge.uiuc.edu/techreps.php3. V publikaci [4-19] byla prezentována 
originální metoda a  odladěn program PBOA pro paralelizaci konstrukce Bayesovských sití, což 
umožňuje výrazně zkrátit optimalizační cykly algoritmu BOA a v publikaci [4-28] jsou prezentovány 
techniky využití fuzzy inferenční jednotky pro nastavení parametrů standardních genetických 
algoritmů pro zrychlení jejich konvergence. Pro rychlý návrh standardních genetických algoritmů byl 
navržen výukový vývojový systém. 
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Hlavní cíle pro další období  

Návrh a testování prostředků formálních specifikací bude ověřováno na případových studiích - 
komunikačních protokolech vyšší úrovně, aplikačních vzorech a s použitím nástrojů SPIN a UML. 

Simulace paralelních vestavěných aplikací bude pokračovat na architekturách se sdílenou pamětí, 
budou vytvořeny modely synchronizačních primitiv (zámků a bariér) a simulovány programy v 
OpenMP. Dále budou rozvíjeny formální postupy při analýze testovatelnosti obvodů, a budou 
zkoumány i jiné techniky, mj. genetické algoritmy, analýza textu VHDL aj.  Pokračovat bude výzkum 
algoritmů a obvodových struktur vyvíjejících se obvodů a konfigurovaného počítání. Výsledky budou 
použity při návrhu obvodů pro zpracování multimediálních a grafických dat a pro účely komprese či 
šifrování. Bude pokračovat testování a zdokonalování Bayesovských optimalizačních algoritmů s 
ohledem na aplikaci při  dekompozici a alokaci funkčních modulů na čipy VLSI.  
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and Peter Kopacek, Springer, 2000, s. 80--89  

[4 - 2] Dvořák, V.: Formal Specifications of Computer-Based Systems. Guest Editor Vaclav Dvorak,  
Journal of Universal Computer Science, November 2000, Vol. 6,  ISBN 3-540-62047-8 
(Springer Verlag ) 2000, s. 1-3.  

 
c) Příspěvky na zahraničních konferencích:  

[4 - 3]  Švéda, M. - Vrba, R. - Zezulka, F.: Coupling Architectures for Low-Level Fieldbusses. 
Proceedings of the 7th IEEE International Conference and Workshop ECBS'2000, Napier 
University, Edinburgh, Scotland.  University of Stirling, Scotland, 2000, ISBN 0-7695-0604-
6, s. 148—155.  
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University, Edinburgh, Scotland. Editor Ch. Rattray, M. Švéda. University of Stirling, 
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[4 - 7] Švéda, M. - Vrba, R.: Rapid Prototyping of Embedded Communication Systems. Proceedings 
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[4 - 9]  Dvořák, V. - Čejka R.: Prototyping cluster-based distributed applications. In: Distributed and 
Parallel Systems - From Concepts to Architectures, Editor Kacsuk, P. - Kotsis G., Kluwer 
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[4 - 16] Sekanina, L. - Drábek, V.: Fault Tolerance and Reconfiguration in Cellular Systems. Proc. of 
Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems - IEEE DDECS'2000, Smolenice, 
Slovakia. Polygrafia SAV, Bratislava, 2000, ISBN 80-968320-3-4, s. 134-137.  

[4 - 17] Drábek, V. - Sekanina, L.: Relation Between Fault Tolerance and Reconfiguration in Cellular 
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hypergraph bisectioning.  Proceedings of the Fourth Joint Conference on Knowledge-based 
Software Engineering  Brno, Czech Republic, 2000, pp.51-58, ISBN 1 58603 060 4 (IOS 
Press). 

[4 - 19] Očenášek, J. - Schwarz, J.: The Parallel Bayesian Optimization Algorithm, Proceedings of the 
European Symposium on Computational Inteligence, Physica-Verlag, Košice, Slovak 
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Central Europe Joint Workshop on  Energy and Information in Non-Linear Systems. Brno, 
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e) Příspěvky na tuzemských  konferencích: 
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[4 - 23] Čejka, R. - Dvořák, V.: CSP-based Modeling of Emerging Scalable Parallel Computers. 
Sborník Proceedings of the 34th Spring International Conference Modelling and Simulation of 
Systems MOSIS 2000, editor J. Štefan, Vol. 1, MARQ, Ostrava, Czech Republic, 2000,  ISBN 
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ISBN 80-85988-44-5, s. 31-37.  

[4 - 26] Vojkůvka, M. - Drábek, V.: Applications of Elliptic Curves over GF(2^m) in Cryptography. 
Proceedings of the XXIInd International Colloquium ASIS 2000, Ostrava, Editor Jan Štefan. 
MARQ Ostrava, 2000, ISBN 80-85988-51-8, s. 101--106  

[4 - 27] Sllame, A.M. - Drábek, V.: Design of Graphical Hardware. Proc. Of the 34th Spring 
International Conference Modeling and Simulation of Systems MOSIS2000, Roznov pod 
Radhostem, Czech Republic, Editor Jan Stefan. MARQ Ostrava, 2000, ISBN 80-85988-44-5, 
s. 51-55.  

[4 - 28] Schwarz, J.: Fuzzy genetic algorithm - a brief survey, Proceedings of the Colloquium 
Advanced Simulation of Systems, MARQ 2000, Ostrava, Bystřice pod Hostýnem, Czech 
republic, 2000, s. 353-358, ISBN 80-85988-51-8  

 
f) Inženýrská díla: 
 
g) Disertační a habilitační práce: 

[4 - 31] Kotásek, Z: "Uplatnění principů řiditelnosti/pozorovatelnosti při návrhu číslicových obvodů".  
Habilitační práce, FEI VUT v Brně, květen 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. V tomto roce jsem se zaměřili především na moderní problrmatiku 
průmyslového Ethernetu jako průmyslového komunikačního prostředku blízké budoucnosti. Ve 
spolupraci s českými i zahraničními firmami byly vyvinuty prototypy aplikací, které využívají  
Ethernet s návazností na předpokládané použití v intranetech a internetu. Rovněž byl vyvinut 
inteligentní výkonový člen s vestavěným mikrokontrolerem podporujícím průmyslovou sběrnici CAN 
a protokol DeviceNet. Dále byla rozpracována problematika zabezpečeného softwaru pro řídicí účely. 
S velkým zájmem technické veřejnosti se setkala přednášková činnost v oblasti průmyslové komikace. 

Fieldbuses and systems for industrial automation 

This task was focused to research, design and application of industrial controllers, micro-
controllers, programmable logical controllers and further computer tools, including their mutual 
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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. This 
year we have focused to the industrial Ethernet as this bus became quite popular in automation during 
recent years. In a cooperation with both local and foreign compaines we have developed prototypes of 
industrial devices that are equipped with Ethernet interface. Those devices are intended for use in 
Internet and Intranet applications. We have developed a smart node that is equipped with DeviceNet 
interface. Our lessons and presentation for public audience in the area of industrial communications 
have been very successful.   

 
Průmyslové řídicí systémy 

Ve spolupráci s firmami Secunet a BCS Engineering byla zřízena dvě pracoviště pro ověření 
možností aplikace digitálního podpisu v oblasti průmyslové automatizace.  

Na základě zadání firmy GMC byl realizován HW a SW umožňující propojení měřicích přístrojů 
firmy GMC s rozhraním RS-232 k PC s využitím  rozhraní USB. 

V rámci smluvní spolupráce s firmou Siemens bylo  realizováno “low cost” řešní analogového 
výstupu pro jednoduché kompaktní PLC Simatic S7-200, které standardně nelze rozšířit o analogové 
výstupy.  
 
Průmyslové komunikační sítě 

V souvislosti s půldenním kursem vyžádaným organizačním výborem výstavy Pragoregula 2000 
byl realizován demonstrační panel průmyslové sítě AS-interface. V půldenním kursu s účastí cca 45 
odborníků z praxe byla řešiteli prezentována problematika průmyslových počítačových sítí. [5 -9]. 
Organizátoři výstavy požádali řešitele o přípravu obdobného kursu pro výstavu Pragoregula 2001.  

Ve spolupráci BCS Engineering byl realizován univerzální modul vestavěného rozhraní DeviceNet 
umožňující ovládání periferií řízených proudovou smyčkou prostřednictvím sítě DeviceNet. Následně 
byl tento modul doplněn o rozhraní HART. [5 – 14, 5 - 15] 

Výsledky spolupráce řešitelů s partnery z Forschungs- und Transferzentrum an der Hochschule fur 
Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig v oblasti volně programovatelného rozhraní k průmyslovým 
sítím  byly presentovány na mezinárodní konferenci IFAC Workshop PDS2000 [5 - 2]. 

Pro mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2000 byl realizován WebServer pro koncentrátor dat 
s rozhraním HART pro inteligentní čidla tlaku  a teploty firmy BD Sensors.  Při vývoji bylo použito 
vývojové prostředí pro procesory Net+ARM 15 s rozhraním Ethernet.   

Propojení dvou laboratoří průmyslové automatizace na UAMT FEI vybavených 
decentralizovanými hierarchicky plně komunikujícími průmyslovými sběrnicemi prostřednictvím 
komutované linky, což umožňuje kooperaci řídicích systémů dislokovaných v obou laboratořích 
v rámci jednoho řídicího procesu. 

V rámci projektu Socrates proběhl vývoj malého systému automatizace domácností, který 
umožňuje připojení, sledování a ovládání mnoha různých snímačů a elektrických zařízení. Aplikace je 
orientována pro domovy důchodců a podobná zařízení a proto obsahuje prostředky pro monitorování a 
vyhodnocování chování uživatelů.  

 

Hlavní cíle pro další období 

V dalším období se tato vývojová skupina zaměří na problematiku aplikace Ethernetu TCP/IP 
v oblasti automatizace, řízení a sběru dat. Předpokládá se, že budou vyvinuty nenákladné procesorové 
moduly  pro vestavěné aplikace, které budou vybaveny rozhraním Ethernet. Pro tyto moduly budou 
vyvinuty softwarové knihovny, které umožní použití těchto modulů pro sběr a zpracování dat. 
Očekává se studium vhodnosti Ethernetu TCP/IP  a dalších perspektivních průmyslových sběrnic, 
z hlediska řízení v reálném čase a spolehlivosti. V souvislosti rostoucím množstvím aplikací sítí 
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s přístupovou metodou CSMA v průmyslovém prostředí bude v rámci disertační práce řešena 
problematika spolehlivé a přesné synchronizace hodin (času) uzlů připojených na tyto sítě.  V rámci 
další disertační práce bude propracována problematika zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti 
decentralizovaných distribuovaných řídicích systémů na základě využití zabudované redundance. 
 

Seznam výstupů v roce 2000 

a) Monografie: 
 
b) Články v zahraničních časopisech: 

[5 – 1] Zezulka F. – Fiedler P. – Fopjik P.: Komunikační sběrnice v automatizaci, Zvláštní číslo 
Odborného časopisu pro elektrotechniku a energetiku ke konferenci ELOSYS 2000, Říjen 
2000, s. 19 –21, ISSN  1335-2547 

 
c) Příspěvky na zahraničních konferencích: 

[5 - 2] Lippig D. – Heimbold T. – Zezulka F.: Free programmable fieldbus interface, IFAC 
Workshop PDS’2000, Ostrava February 8th – 9th, 2000, s. 21 – 26, ISBN 0-08-043620-X. 

[5 – 3] Zezulka F – Fiedler P.: Safety oriented automation, Proc. of  4th International Conference 
Process Control 2000, , s. 49, ISBN 80-7194-271-5. 

[5 – 4] Zezulka F. – Fiedler P. : Laboratory of heterogeneous fieldbuses, Proc. of 2nd Conference on 
Management and Control of Production and Logistics, 5 – 8 July 2000, Grenoble, France, s. 
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[5 – 5] Švéda M. – Vrba R. – Zezula F.: Coupling architectures for low level fieldbuses, Proc. of 7th 
IEEE International conference and workshop on the ECBS, 3 – 7. 4. 2000, Edinburgh, GB, s. 
148 – 155, ISBN 0–7695-0604-6 

 
d) Články v tuzemských časopisech: 

[5 – 6] Zezulka F. – Fiedler P. : Ethernet v průmyslové automatizaci, AUTOMA č. 7/2000, s. 35 –37, 
ISSN 1210-9592 

[5 -7 ] Fiedler P.: Softogic software Paradym-31 pro Windows NT, Automatizace č. 4, Duben 2000,  
str. 240-241, ISSN 0005-125X 

 
e) Příspěvky na tuzemských  konferencích: 

[5 – 8] Fiedler P. – Bradac Z. – Zezulka F.: New methods of interconnection of industrial fieldbuses, 
IFAC Workshop PDS’2000, Ostrava February 8th – 9th, 2000, s. 143 – 145, ISBN 0-08-
043620-X. 

[5 – 9] Zezulka F. – Fiedler P. : Ethernet v průmyslové automatizaci, Sborník přednášek 
doprovodného programu PRAGOREGULA 2000, 7 – 10.3 2000, Praha, s. 37 –42, ISBN 80-
902131-4-6. 

[5 - 10] Fiedler P. - Fojtík P. - Zezulka F.: Soft control - moderní způsob řídicí techniky, AUTOS 
2000, Plzeň, Červen 2000 

 
f) Inženýrská díla: 

[5 - 11] Macho T.: Řízení technologie čistírny odpadních vod Dyjákovičky (zadavatel firma Redis 
s.r.o. Brno) řídicím systémem GAUS.  
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[5 - 12] Macho T.: Řízení technologie čistírny odpadních vod Černá hora - Bořitov (zadavatel firma 
Redis s.r.o. Brno) řídicím systémem GAUS. 

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

[5 - 14] Passinger  B: Síťový modul DeviceNet, sem pr. 2, UAMT 2000. 

[5 - 15] Štěpánek J.: Konvertor HART/DeviceNet, sem pr. 1, UAMT 2000. 

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

[5 – 16] Zezulka F. : Komunikace v automatizačních systémech, Doprovodný program Pragoregula 
2000 – tutorial II, Březen 2000, 34 stran, ISBN 80-902-131-5-4 

 
i) Skripta: 

[5 – 17] Zezulka F.: Automatizační prostředky, PC-Dir, 2000, 108 stran, ISBN 80-241-1739-0 
 

4.6 Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

Byla dokončena první etapa budování nové výzkumné laboratoře pro měření tlaku a průtoku. Bylo 
zahájeno budování pracoviště umožňujícího primární a sekundární kalibraci snímačů akustické emise. 
Probíhají práce na vzorovém řešení - kompletní implementaci nového standardu IEEE 1451 v oblasti 
inteligentních snímačů. 

V oblasti číslicového zpracování a počítačové analýzy měřených signálů byla pozornost věnována 
metodám číslicového měření kvality dodávky elektrické energie s orientací na kvalitu napětí a výkonu. 
Byl navržen, realizován a uveden do opakované výroby monitor kvality výkonů QV 10 a byla 
zpracována koncepce multiprocesorového systému s DSP pro monitory kvality. 

Sensors, digital processing and computer analysis of measured signals 

There has been finished the first stage of a new research laboratory for the pressure and flow 
measurements. Construction of workspace for the primary and secondary acoustic emission sensor 
calibration started. The sample solution and complete implementation of a new IEEE1451 standard for 
smart sensors is in a progress. 

In digital signal processing and computer signal analysis domain the research have been focused on 
electric power supply quality digital measurements. Especially with reference to the voltage and power 
quality. Power supply quality monitor QV10 has been designed, realized and gone to production. Also 
the multiprocessor DSP system concept for the electric power quality monitor has been proposed. 
 
Snímače 

Byla dokončena první etapa budování nové výzkumné laboratoře pro měření tlaku a průtoku [6 - 
4], [6 - 10]. 

Byla navržena, teoreticky rozpracována, laboratorně ověřena a další nová metoda měření průtoku 
pevných částic využívající generování ultrazvukové emise, založená na korelačním principu. Navržená 
metoda je vhodným řešením problému průmyslové praxe [6 - 1], [6 - 3], [6 - 9]. 

Byla navržena, teoreticky rozpracována, laboratorně ověřena a publikována metoda umožňující 
analyzovat děje probíhající na teplosměnném povrchu. Analýza dějů probíhajících na teplosměnném 
povrchu metodou AE je prakticky jedinou možností jak indikovat vznik varu v uzavřené nádobě [6 -
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 2], [6 - 14]. Byly zahájeny práce na vývoji zařízení pro provozní analýzu kvality vody s kapacitním 
principem snímání. 

Byl osvojen nový standard pro inteligentní (SMART) snímače – norma IEEE 1451.1 až IEEE 
1451.4. Realizace snímače vyhovujícího podmínkám normy je před dokončením. Standard IEEE 1451 
je budoucností inteligentních snímačů a zvládnutí problematiky je nutnou podmínkou úspěšné 
implementace standardu v reálném prostředí [6 - 5]. 

Byly zahájeny práce na vybudování kalibračního pracoviště umožňujícího primární a sekundární 
kalibraci snímačů akustické emise, včetně příslušného zabezpečení přístrojovou technikou a software. 
Po dokončení bude možné zahájit vývoj vlastních snímačů založených na moderních 
piezokeramických materiálech. 

 
Číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

Pozornost byla věnována metodám číslicového měření kvality dodávky elektrické energie 
s orientací na kvalitu napětí a výkonu [6 - 6], [6 - 7]. K tomu byly zpracována následující témata: 
metodika měření impedance distribuční sítě na harmonických kmitočtech pomocí DSP, metodika 
korekce amplitudových a fázových chyb měřicích transformátorů pomocí DSP. Byl navržen, 
realizován a uveden do opakované výroby monitor kvality výkonů QV 10 a byla zpracována koncepce 
multiprocesorového systému s DSP pro monitory kvality [6 - 11], [6 - 12]. Mimo tato základní témata 
byly řešeny nové komunikační postupy při monitorování kvality dodávky elektrické. energie, byla 
věřena možnost předávání naměřených dat z monitorů kvality pomocí INTERNETU a byla navržena a 
realizována komunikační jednotka GSM pro monitory kvality QV 10. Byl navržen a realizován 
simulační program pro zjišťování vlivu stabilizátoru STR50 (JME a.s+EGÚ Brno a.s) na kvalitu 
dodávky elektrické energie v odlehlých oblastech. Dále byla ověřena vzdálená virtuální instrumentace 
pomocí komerčního software Agilent VEE a LabWINDOWS/CVI. 

Výsledky byly využity při návrhu hw i sw monitoru výkonů QV, který je v rámci opakované 
výroby dodáván závodům REAS, je předpoklad prodeje do zahraniční prostřednictvím fy. TECTRA. 
Výsledky jsou celostátně využívány v rámci distribučních společností REAS (JME, SME, SČE …) 
 
Měření a analýza dynamických jevů v tenkých pulzních potrubích 

Cílem tohoto projektu je měřit, analyzovat a vyhodnocovat mechanické vibrace v tenkých pulsních 
potrubích. Příčinou vzniku těchto mechanických vibrací jsou zejména změny tlaku média, ať už 
kapalného či plynného, způsobené nelinearitami použitých armatur, čerpadel a vlastní realizací 
potrubí. Druhým zdrojem vzniklých vibrací jsou vnější mechanické rázy způsobené obsluhou či jiným 
zařízením [6 - 4]. Tento projekt je realizován ve spolupráci s firmami Brüel & Kjaer, Fisher 
Rosemount a Jadernou elektrárnou Dukovany. 

V první fázi byla provedena některá měření v reálném provozu Jaderné elektrárny Dukovany se 
zapůjčeným přístrojovým vybavením Brüel & Kjaer a Fisher Rosemount a bylo konstatováno, že 
použitá metoda měření a přístrojové vybavení jsou pro danou aplikaci vhodné. 

V současné době byl zakoupen multifunkční čtyřkanálový multianalyzátor Brüel & Kjaer Portable 
PULSE, včetně příslušenství a piezoelektrických snímačů zrychlení Brüel & Kjaer a byl započat 
vlastní výzkum dané problematiky v prostorách nově vybudované laboratoře měření průtoku a tlaku 
na Ústavu automatizace a měřící techniky FEI VUT v Brně. 

Je zřejmé, že problematiky měření a analýzy mechanických kmitů v tenkých pulsních potrubích má 
zcela zásadní význam. Nedodržením vhodného návrhu trasy potrubí, použitím nevhodných armatur a 
čerpadel a nevhodným kotvením celé trasy potrubí může dojít k poškození celé potrubní trasy a 
k poškození či úplnému zničení zařízení na toto potrubí připojených. Cílem tohoto výzkumu je tedy 
navrhnout vhodné řešení pro měření a monitorování mechanických kmitů tenkých pulsních potrubí a 
pokusit se separovat a analyzovat kmity šířící se proudícím médiem a kmity vlastního potrubí. 
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Hlavní cíle pro další období 
Dokončení nově budovaných pracovišť a laboratoře, ověření nových typů snímačů průtoku 

pevných částic v průmyslových podmínkách, vývoj širokopásmových snímačů akustické emise. 
Praktická realizace kompletního Smart Transducer Network System založeného na standardu IEEE 

1451 (ve spolupráci se skupinou doc. Zezulky a doc. Švédy). 
Realizace funkčního vzorku stacionárního monitoru QNK na bázi multiprocesorového systému. 

Návrh operačního systému, aplikační sw pro měření kvality napětí ve více uzlech současně. 
Dokončit instalaci měřicího systému v laboratoři měření průtoku a zahájit vlastní výzkum měření a 

analýzy mechanických kmitů v tenkých pulsních potrubích. 
 

Seznam výstupů v roce 2000 

a) Monografie: 
 
b) Články v zahraničních časopisech: 

[6 - 1] Beneš, P.- Zehnula, K. New design of the Two-Phase Flowmeters. Sensors and Actuators, 
Elsevier, 2000, vol. 86/3, pp. 220-225. 

 
c) Příspěvky na zahraničních konferencích: 

[6 - 2] Beneš, P.: Heat flow measurement using the acoustic emission method. The 11th 
INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM, ”Intelligent Manufacturing&Automation: Man 
– Machine –Nature” 19-21st October 2000, Opatija, Croatia 

[6 - 3] Beneš, P.: Cross-correlation Flowmeters with AE Sensors. In: proceedings XVI IMEKO 
WORLD CONGRESS, IMEKO 2000, volume VI, pp.9-13, Vienna, Austria, 2000, ISBN 3-
901888-08-X 

[6 - 4] Bejček, L.: Parameter variations of pressure sensors. Sensor 2001, Nürnberg 8.-10.5.2001 
(zasláno organizátorům mezinárodního kongresu) 

[6 - 5] Beneš, P., Matějka, F., Vrba, R., Kolařík, V.: Optoelectronic pressure sensor with Si3N4 
diaphragm. In: Sensor 2001, Nürnberg 8.-10.5.2001 (zasláno organizátorům mezinárodního 
kongresu) 

 
d) Články v tuzemských časopisech: 

[6 - 6] Hoder,K.: Stabilizátor napětí nn sítě - STR50. Elektrotechnika v praxi (předáno redakci v 
10/2000). 

[6 - 7] Pospíchal,L.- Hoder,K.: Úprava napětí na výběžcích rozvodné sítě. Elektrotechnika v praxi 
(předáno redakci v 10 / 2000). 

[6- 8] Los,M.- Hoder,K.: Tepelná pohoda - podklad pro účtování nákladů za teplo. Energie & 
Peníze, č.5-6 / 2000, str.77-82. 

[6 - 9] Hoder,K.- Los,M.: Měření spotřeby vody a energií v obytném domě - současný stav a výhled. 
Sborník semináře “Bytové vodoměry”, str. 96-106, TechMarket, Praha 9 / 2000 

 
e) Příspěvky na tuzemských  konferencích: 

[6 - 10] Bejček,L.: Možnosti stanovení výšky hladiny měřením diferenčního tlaku s převodníky Smart. 
In.: Měření hladiny 2000. Praha, 2000. ISBN 80-86114-34-1  
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[6 - 11] Čejka, M.: Referát na setkání pracovníků REAS (Brno květen 2000) – Nové komunikační 
postupy při monitorování kvality el. energie. 

[6 - 12] Čejka,M.: Referát na setkání pracovníků REAS (Znojmo prosinec 2000) – stacionární monitor 
kvality QNK třídy 

 
f) Inženýrská díla: 

[6 - 13] Bejček,L.: Bezdotykový měřič polohy pístu EPN [prototyp měřiče pro Mez Nedvědice] VUT 
FEI ÚAMT Brno, 2000. 

 
g) Disertační a habilitační práce: 

[6 - 14] Beneš, P.: Analýza dějů na teplosměnném povrchu metodou AE. Dizertační práce, VUT Brno 
(podáno) 

 
h) Technické a výzkumné zprávy: 

[6 - 15] Bejček,L.: Bezdotykový měřič polohy pístu EPN [výzkumná zpráva pro Mez Nedvědice], 
VUT FEI ÚAMT Brno, 2000. 

 

4.7 Počítači podporované řízení 

Výzkum, vývoj a aplikace moderních algoritmů řízení systémů s využitím principů umělé 
inteligence, s ohledem na robustnost, stabilitu a bezpečnost. Výzkum fuzzy řízení a fuzzy přístupu k 
řešení neurčitosti při řízení a monitorování systémů. Výzkum moderních metod řízení, monitorování a 
modelování robotů a mechatronických systémů. 

Computer Aided Control 

Research in modern control algorithms, development and application control algorithms using AI 
principles with respect to robustness stability and failure safety. Research in fuzzy control and fuzzy 
methods for solution of problems in control and monitoring of systems. Research of modern control 
methods in robotics and mechatronic systems. 

 
Neurčitost v matematických modelech systémů 

Práce v tomto období byly zaměřeny do dvou oblastí. První oblastí bylo studium metod pro 
aritmetické operace se spojitými fuzzy čísly, které je nutno pro účely počítačového zpracování 
diskretizovat. Na základě tohoto studia byly do stávajícího programového nástroje pro fuzzy 
aritmetiku FZCALC doplněny dvě metody pro aritmetické operace se spojitými  fuzzy čísly a to 
metoda Vertex a metoda DSW. Práce také pokračovaly v oblasti studia neurčitosti v matematických 
modelech signálů [7 - 06]. 

Druhou oblastí bylo studium tzv. granulovaných čísel (čísel, která jsou vyjádřena trojicí fuzzy 
čísel) a aritmetických operací nad nimi. V současné době se však jeví,  že koncept granulovaného čísla 
a i aritmetika nad těmito čísly patrně nebude vhodným nástrojem pro popis neurčitosti 
v matematických modelech systémů.   
 

Řízení,  monitorování a modelování robotických a mechatronických systémů 

V rámci této oblasti byly výzkumné práce směřovány na modelování stacionárních a mobilních 
robotů a na stavbu testovacího zařízení pro životnostní zkoušky elektromechanických relé. 
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Modelování stacionárních robotů bylo završeno všeobecnou metodou [7 - 01], použitelnou pro 
širokou třídu robotů. Modely mobilních robotů uvedené v [7 - 02]-[7 - 04], [7 - 07], [7 - 08],  vedly k 
úspěšné konstrukci podvozku pro telepresenčně řízeného robota [7 - 09]-[7 - 10], který byl vystavován 
na MSV 2000 v Brně. Dále byly zkoumány možnosti modelování mechatronických systémů metodou 
vazebních grafů. Zatím se v této oblasti ukazuje použitelnost této metody na systémy tvořené 
soustavami hmotných bodů. Výsledky dosud nebyly publikovány. 

Pro provádění  zkoušek životnosti elektromechanických relé, která závisí na počtu sepnutí, typu  
zátěže (ohmická, ohmická s induktivní složkou, ohmická s kapacitní složkou) kontaktů a způsobu 
jejich spínání byl navržen a zkonstruován měřicí přístroj řízený mikroprocesorem, umožňující 
automaticky zaznamenávat významné body statických charakteristik relé, dobu spínání, počet odskoků 
kontaktů relé a dobu jejich kmitání [7- 05]. 

Hlavní cíle pro další období 

V dalším období budou práce v oblasti neurčitosti zaměřeny na jeden vážný problém který se objevuje 
při vyčíslování aritmetických výrazů pomocí standardní fuzzy aritmetiky. Problém spočívá v tom, že 
takto získaný výsledek aritmetické operace (tj. výsledné fuzzy číslo) je více nepřesnější (více “fuzzy”) 
než je nezbytné. Proto budou další práce zaměřeny na využití jisté modifikace fuzzy aritmetiky, tzv. 
vázané fuzzy aritmetiky, která řeší výše uvedený problém.  
V oblasti robotických a mechatronických systémů se v příštím roce předpokládají další práce na 
zpřesnění modelů mobilních robotů a použití metody vazebních grafů. Předpokládáme rovněž 
teoretický výzkum orientace a navigace takových robotů v prostoru. Zařízení pro měření relé bude 
využito k proměření množiny relé, za účelem statistického vyhodnocení variačních souborů měřených 
parametrů.  
Dále se budou porovnávat kontaktní a bezkontaktní spínací prvky. S tím souvisí i další směr 
výzkumné činnosti, a to je sledování a vyhodnocování dynamické (rázové) zatížitelnosti napájecích 
zdrojů pro řídicí techniku. 

Seznam výstupů v roce 2000 

a) Monografie: 
b) Články v zahraničních časopisech a knižních publikacích: 

[7 - 01] Šolc, F.: Matrix Model of Robot in Matlab - Simulink, In: Lecture notes in computer science. 
Springer 2000, pp. 250-255, ISBN 3-540-67822-0. 

 
c) Příspěvky na zahraničních konferencích: 

[7 - 02] Solc, F.,Zalud, L.,Honzik, B.: Mathematical Model of the Skid-Steered Mobile Robot, In: 6th 
IFAC Symposium SYROCO'00, Sept. 21-23, 2000, Vienna Austria, pp. 289-293.   

[7 - 03] Honzik, B.,Zalud, L., Solc, F.: Man-machine Interface of the Mobile Manipulator, In: XVI 
IMEKO World Congress ISMCR'2000, Sept. 25-28, 2000, Vienna Austria, pp. 121-125. 
ISBN 3-901888-13-6 

[7 - 04] Honzik, B., Hamam, Y: Obstacle Avoidance for Non-Point Mobile Robots, In: 3rd 
MATHMOD, IMACS Symposium on Mathematical Modelling, Feb. 2-4, 2000, Vienna, 
Austria, pp.887-890,ISBN 3-901608-15-X 

[7- 05] Malec, Z.:  The vibration of contacts of an electromagnetic relay.. In: Proceedings of IMEKO 
XVI. World Congress, Volume V, Topic 7 (Measurement Science), pp. 87-92, Vienna, Sept. 
2000. 

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

[7 - 06] Jura, P.: On Mathematical Model of a Signal and its Uncertainty, Invited paper in: 
Proceedings of 34rd Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems 
MOSIS'2000, MARQ Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 2000, s. 11--20,  
ISBN 80-85988-44-5. 

[7 - 07] Honzik, B.,: Simulace autonomních mobilních robotů. In: Sborník příspěvků 8. ročníku 
konference MATLAB 2000, VŠCHT Praha, Praha 1.11.2000, pp.103-107, 
ISBN 80-7080-401-7 

[7 - 08] Hrabec,J., Honzik, B.,: Simulace autonomních mobilních robotů. In: Sborník příspěvků 8. 
ročníku konference MATLAB 2000, VŠCHT Praha, Praha 1.11.2000, pp.103-107, 
ISBN 80-7080-401-7 

[7 - 09] Honzik, B.,: Simulation of the Kinematically redundant Mobile Manipulator. In: Sborník 
příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000, VŠCHT Praha, Praha 1.11.2000, pp.91-95, 
ISBN 80-7080-401-7 

[7 - 10] Žalud,L.,Šolc, F.: UTAR - Universal telepresence and Autonomous robot. In: International 
Summer School Artificial Intelligence in Control and Measurement, Brno Aug.21-
Sept.1.,2000, Brno University of Technology, ISBN 80-214-1641-6. 

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

4.8 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 2000, Modelling and Simulation of Systems 
Charakter:   mezinárodní konference 
Organizátor:  ÚIVT FEI VUT v Brně a Katedry informatiky FEI TU v Ostravě 
Termín:   2. – 4.5. 2000  
Místo:           Rožnov pod Radhoštěm 
Účastníci:   75 příspěvků, 93 účastníků. 
 
Název akce:   ASIS 2000 Advanced Simulation of Systems 
Charakter:   mezinárodní konference 
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Organizátor:  ÚIVT FEI VUT v Brně a Katedry informatiky FEI TU v Ostravě 
Termín:   12. – 14.9. 2000 
Místo:  Sv. Hostýn, Bystřice pod Hostýnem 
Účastníci:   61 příspěvků, 75 účastníků. 
 
Název akce:   JCKBSE 2000, The 4th Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering  
Charakter:   mezinárodní konference 
Organizátor:  ÚIVT FEI VUT v Brně 
Termín:   12. – 14.9. 2000 
Místo:  Brno 
Účastníci:   50 příspěvků, 114 účastníků. 
 
Název akce:  EUROGRAPHICS Workshop on Rendering 2000, mezinárodní konference zaměřená 

na realistické zobrazování v počítačové grafice, konference byla pořádá v rámci série 
EUROGRAPHICS 

Charakter:  Mezinárodní konference 
Organizátor:  ÚIVT FEI VUT v Brně ve spolupráci s asociací EUROGRAPHICS a camea spol s r.o. 
Termín:  26-28. Června 2000 
Účastníci:  85 z celého světa (100% zahraniční účast, čeští odborníci byli přizvání k organizaci) 
Další údaje:  další údaje jsou uvedeny na WWW straně konference 

http://www.fee.vutbr.cz/egrw2000. 
 
M.Švéda: vytvoření a programové a organizační vedení akce IEEE/IFIP Joint Workshop on Formal 
Specifications of Computer Based Systems, jehož 1.ročník se konal v Edinburgu, Skotsko, 6.-7. dubna 
2000 pod záštitou IEEE Computer Society TC-ECBS a IFIP WG10.1. 
 
V.Dvořák: hostující editor v časopisu Journal of Universal Computer Science, Springer, pro speciální 
číslo zaměřené na Formální specifikace systémů založených na počítačích (Formal Specifications of 
Computer Based Systems, November 2000).  

Přehled pedagogicko vzdělávacích akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 

Název akce:  Seminář Elektronický podpis 
Charakter:  národní 
Organizátor:  AFOI, ČAČK, FI MU Brno, FEI VUT Brno 
Termín:  17.4.2000 v hotelu Olšanka v Praze 
Účastníci:  cca 120 účastníků 
 
Název akce:  Série přednášek na FEI VŠB-TU Ostrava 
Charakter:  národní 
Organizátor:  FEI VŠB-TU Ostrava (Dr. Šarman) a ÚIVT FEI VUT v Brně (Doc. Zemčík) 
Termín:  zimní semestr školního roku 2000/2001 
Účastníci:  Zaměstnanci a doktorandi ÚIVT FEI VUT v Brně (Fědor, Szemla, Tišnosvký, 

Zemčík) 
 
Název akce:  Odborné školení na systémech PLC5 firmy Rockwell Automation 
Charakter:  národní 
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Organizátor:  UAMT FEI  
Termín:  24-25.12.2000 
Účastníci:   2 
 
Název akce:  Odborné školení na systémech PLC5 firmy Rockwell Automation 
Charakter:  národní 
Organizátor:  UAMT FEI 
Termín:  1-2.11.2000 
Účastníci:  2 
 
Název akce: International Summer School Artificial Intelligence in Control and Measurement 
Charakter:  mezinárodní 
Organizátor: Ústav automatizace a měřicí techniky FEI VUT v Brně, CEEPUS SK-46 
Termín:  21. srpna - 1. září, Brno 
Účastníci:  20, Slovinsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovensko, Rakousko 
 

Jednorázové odborné přednášky či prezentace 

Téma:  Categories in Modelling 
Přednášející:  M.Urbášek 
Termín:    2.-4.5.2000, MOSIS 2000, Modelling and Simulation of Systems 
 
Téma:   Categorical Approach to CCS and Petri Nets 
Přednášející:  M.Urbášek 
Termín:   20.9.2000, Technická Univerzita v Berlíně  (Institut for Communication and Software 

Technology) 
 
Téma:   Transformation of CCS Systems into Petri Nets 
Přednášející:  M.Urbášek 
Termín:  10.10.2000, Technická Univerzita v Berlíně  (Institut for Communication and 

Software Technology) 
 
Téma:   Komunikace v automatizačních systémech 
Přednášející:  Doc. Ing. F. Zezulka, CSc.  – Přednáška pro účastníky doprovodného programu 

výstavy PRAGOTEGULA 2000. 
Termín:   8. Března 2000, trvání: 4,5 hodiny 
 
Téma:   Řízení projektů (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita) 
Přednášející:  RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. 
Termín:   6 hod. 
 
Téma:   Akcelerace výpočtů nad obrazem prostřednictvím FPGA 
Přednášející:  University of Bristol, UK, Doc. Zemčík, ÚIVT 
Termín:   červen 2000 v rámci projektu SOCRATES 
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Téma:   Akcelerace výpočtů nad obrazem prostřednictvím FPGA 
Přednášející:  University of Surrey, Guildford, UK, Doc. Zemčík, ÚIVT 
Termín:   červen 2000 v rámci projektu SOCRATES 
 
Téma:   Akcelerace výpočtů nad obrazem prostřednictvím FPGA 
Přednášející:  Lappeenranta University of Technology, Finsko, Doc. Zemčík, ÚIVT 
Termín:   červenec 2000 v rámci projektu SOCRATES 
 
Téma:   Systém pro virtuální realitu 
Přednášející:  University of Bristol, UK, Ing. Křejpský, ÚIVT 
Termín:   červen 2000 v rámci projektu SOCRATES 
 
Téma:   Systém pro virtuální realitu 
Přednášející:  Lappeenranta University of Technology, Finako, Ing. Marušinec, ÚIVT 
Termín:   červenec 2000 v rámci projektu SOCRATES 
 
Téma:   Simulace života ve virtuální realitě 
Přednášející:  University of Bristol, UK, Ing. Marušinec, ÚIVT 
Termín:   červen 2000 v rámci projektu SOCRATES 
 
Téma:   Průmyslové aplikace počítačového vidění 
Přednášející:  Lappeenranta University of Technology, Finsko, Doc. Zemčík, ÚIVT 
Termín:   červenec 2000 v rámci projektu SOCRATES 
 
Téma:   Animace v počítačové grafice 
Přednášející:  Lappeenranta University of Technology, Finsko, Ing. Dobšík, ÚIVT 
Termín:   červenec 2000 v rámci projektu SOCRATES 
 
Téma:  Spolupráce DSP a FPGA při zpracování obrazu 
Přednášející:  Lappeenranta University of Technology, Finsko, Doc. Zemčík, ÚIVT 
Termín:  listopad 2000 v rámci projektu SOCRATES 
 
Téma:  Fraktály v počítačové grafice 
Přednášející:  Lappeenranta University of Technology, Finsko, Ing.Tišnovský, ÚIVT 
Termín:  listopad 2000 v rámci projektu SOCRATES 
 
Téma:  Animace a inverzní kinematika 
Přednášející:  Lappeenranta University of Technology, Finsko, Ing. Fědor 
Termín:  listopad 2000 v rámci projektu SOCRATES 
 
Téma:  Rekonstrukce 3D objektů z 2D obrazů 
Přednášející:  Lappeenranta University of Technology, Finsko, Ing. Richter, ÚAMT 
Termín:  listopad 2000 v rámci projektu SOCRATES 
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Téma:  On mathematical model of a signal and its uncertainty. 
Přednášející:  Doc. Jura, for postgraduate students and academic research staff at the School of 

Engineering ,University of Huddersfield, England 
Termín:  6 June 2000 
 
Téma:  System Modelling: A Unified Approach - Bond Graphs. 
Přednášející:  Doc. Šolc, for postgraduate students and academic staff at the School of Engineering 

University of Huddersfield, England 
Termín:  6 June 2000 
 
Téma:  Telepresence Tactile Feedback Micro-pin Array for Hand Sensation  
Přednášející:  Ing. Žalud, for research staff at the School of Engineering University of  Salford 
Termín:  30.-31.3.2000 
 
M.Švéda: vyžádaná přednáška pro firmu Control Techniques Brno, s.r.o., na téma komunikační 
protokoly pro vestavěné systémy, pořádaná v Technologickém parku na Palackém vrchu dne 
20.10.2000. 
 
J.Schwarz, vyžádaná přednáška na téma: “Probabilistic models in combinatorial optimization 
problems” na konferenci: The 4th Japan-Central Europe Joint Workshop on  Energy and Information 
in Non-Linear Systems. Brno, 2000. 
 

Spolupráce se zahraničími univerzitami a institucemi 

V roce 2000 byla dále rozšířena spolupráce s IEICE (The Institute of Electronics, Information and 
Communication Engineers), Japonsko, která vyústila ve společné pořádání konference JCKBSE 2000 
(viz Přehled vědeckých akcí …). V návaznosti na úspěch této akce, na základě žádosti Prof. Shuichiro 
Yamamoto, byl potom Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. ustaven členem ediční komise pro speciální 
číslo časopisu IEICE Transactions on Information and Systems, které vyjde v souvislosti s proběhlou 
konferencí JCKBSE 2000. 
 V roce 2000 se Dr. Dušan Kolář podílel na řešení projektu DESS (Software Development 
Process for Real/Time Embedded Software System) v rámci projektů ITEA, které jsou součástí 
evropského projektu EUREKA. Na projektu DESS spolupracuje 19 subjektů (malých a velkých 
podniků, univerzit) z celé Evropy. Vedoucím projektu je společnost BARCO, Belgie. 
 
      Pokračovala spolupráce se zahraničními organizacemi v oblasti počítačová grafiky a moderní ch 
prostředků interakce pro řídicí a informační systémy. Tato spolupráce probíhá zejména s Lappeenranta 
University of Technology, Finsko, University of Bristol, Velká Británie a University of Surrey, 
Guildford, Velká Británie. V rámci výuky probíhá i spolupráce s dalšími pracovišti, a to především 
v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS (viz též přehled smluv se zahraničními organizacemi). 
 
       Spolupráce s Department of Information Processing, Lappeenranta University of Technology, 
Finsko, začala v roce 1996 a její náplní je zpracování barevného obrazu a výuková činnost. Výzkumná 
činnost byla připravována a částečně prováděna během pobytů pracovníků ÚIVT ve Finsku (3x Doc. 
Zemčík po cca 1.5 měsíci a 1x Ing. Marušinec cca 1 měsíc – všechny pobyty hrazeny z prostředků 
Lappeenranta University of Technology) a částečně i během krátkodobých návštěv v rámci projektu 
SOCRATES/ERASMUS, které jsou sice zaměřeny výhradně na výuku, ale během nichž probíhaly i 
práce na přípravě společných publikací a koordinace výzkumu (celkem cca 15 návštěv různých 
pracovníků ÚIVT a ÚAMT od roku 1996). Výsledkem výzkumné činnosti je zpracování několika 
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metod reprezentace a komprese barevného obrazu zveřejněných v řadě společných publikací (viz i 
seznam publikací z roku 2000). Na základě dlouhodobé spolupráce byla FEI VUT zařazena i do 
projektu mezinárodního vzdělávání. Tento projekt je zaměřen na magisterské studium bakalářů 
z Ruska a východní Evropy a v rámci tohoto projektu v současnosti studují ve Finsku dva studenti FE 
VUT (1 student ÚAMT a 1 student ÚIVT). 
 
        Centre for Vision, Sound, and Signal Processing (CVSSP), University of Surrey, Guildford, 
Velká Británie, je dalším spolupracujícím pracovištěm. Spolupráce s ním probíhá od roku 1995. Toto 
centrum má světovou úroveň ve zpracování obrazu a spolupráce s ním je tedy velmi podnětná pro 
výzkum na ÚIVT. Forma spolupráce s tímto pracovištěm má spíše charakter získávání zkušeností a 
práce na konkrétních projektech zpracovávaných v CVSSP, která se odráží v interních zprávách 
CVSSP. Pracovníci a doktorandi ÚIVT vyjeli opakovaně na studijní pobyty do CVSSP (Doc. Zemčík 
3x cca po 1 měsíci, Ing. Havel 2x cca po 1,5 měsíci, Ing. Dobšík a Ing. Fědor 1x po 3 měsících). 
Vzhledem k výzkumné spolupráci a personálnímu propojení CVSSP a Centre for Machine Perception 
(CMP) FEL ČVUT má tato mezinárodní spolupráce odraz i v těsnější vazbě na vznikající CAK 
(Centrum aplikované kybernetiky). 
 
          Nejdelší tradici má spolupráce s Department of Computer Science, University of Bristol, Velká 
Británie. Tato spolupráce byla zahájena na základě projektu TEMPUS, jehož nositelem byl prof. 
Dovřák z ÚIVT. Výjezd Doc. Zemčíka na studijní University of Bristol vyústil v navázání spolupráce 
a vzájemných návštěvách pracovníků University of Bristol a FEI VUT (již cca 20), které byly nejprve 
financovány z prostředku The British Council (1993-1997) a později v rámci projektu 
SOCRATES/ERASMUS. Vzhledem k podmínkám financování se dřívější čistě výzkumný charakter 
spolupráce rozšířil i o výuku. Spolupráce probíhala na projektech výzkumu metod pro realistické 
zobrazení v počítačové grafice, virtuální rekonstrukce archeologických nalezišť (spolu s Katedrou 
archeologie FI MU Brno). Vzhledem ke dlouhodobé spolupráci podpořil Dr. A. Chalmers z University 
of Bristol (nyní místopředseda ACM SIGGRAPH) konání prestižní konference EUROGRAPHICS 
Workshop on Rendering 2000 v Brně a také díky této spolupráci se konference v Brně úspěšně konala 
(viz též www.fee.vutbr.cz/egrw2000). 
 

V roce 2000 byla v rámci výzkumného záměru navázána také spolupráce s Fernuniversitaet Hagen. 
Německá strana udělila doc.F.Zezulkovi dvouměsíční statut visiting professor na katedře 
Informationstechnik, fakulty elektrotechnické. Spolupráce probíhala jak v oblasti tvorby 
multimediálních kursů v programu “virtual  university”, zejména specifikováním JAVA applets pro 
PLC řízení a emmbeded systems,  tak v oblasti výzkumu. Výzkum probíhal v oblasti hodnoceni real-
time operating systems a higher programming languages for real-time control. 

 

Dále byla navázána vědecká spolupráce s Technickou Univerzitou v Berlíně  (Institut for 
Communication and Software Technology) v rámci projektu DFG-Petri Net Technology, s 
Universitou Malta ve vědeckopedagogických aktivitách v oblasti modelování a Petriho sítí, 
s Association of SIMULA Users (Sweden) s cílem uspořadat mezinárodní konferenci Object-Oriented 
Modelling and Simulation v r. 2002  na VUT v Brně a  s universitou v Roskilde v Dánsku (prof. S. 
Jafari) s možností společných publikací, např.  “Properties of θS-US Spaces”, která se již připravuje.  
 
     Na výzkumný záměr má též kladný dopad spolupráce s PennState University, Erie, PA, USA, kde 
po dlouhodobém pobytu Dr. Fučíka z ÚIVT byli na výuku na jeden semestr pozváni Doc. Zemčík 
ÚIVT (visiting professor), Ing. Křejpský, ÚIVT (visiting assistant) a na rok 2001 i Ing. Sekanina 
(visiting assistant). 
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Smlouvy o spolupráci v oblastech výzkumného záměru 

V září 2000 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi FEI a firmou UNIS Brno o vzájemné 
spolupráci. 
 
Organizace:   Brüel&Kjaer Dánsko – zastoupená pro ČR Spectris Praha s.r.o. 
Obsah smlouvy:  Spolupráce v oblasti vibrační analýzy, aplikace multianalyzátoru Brüel&Kjaer 

3560C 
Kontext:   Smlouva byla navázána v souvislosti s řešením vědeckého úkolu pro Jadernou 

elektrárnu Dukovany. 
Doba trvání:  od roku 2000,  přínos není ve finanční, ale v materiálové oblasti 
 
Organizace:   VAVRA s.r.o. Brno, ČR 
Obsah smlouvy:  Spolupráce při zřizování a provozu laboratoře pro měření tlaku a průtoku 
Kontext:  Smlouva byla navázána v souvislosti s řešením vědeckého úkolu pro Jadernou 

elektrárnu Dukovany. 
Doba trvání:  od roku 1999 dosud,  přínos není ve finanční, ale v materiálové oblasti 
 
Organizace:   VUT Brno FEI, Ústav mikroelektroniky (prof. R.Vrba) a ÚPT AV (Mgr. 

F.Matějka) 
Obsah smlouvy:   vývoji modelového řešení inteligentního snímače tlaku dle normy IEEE1451  
Kontext:  v rámci GA ČR reg. číslo 102/00/0938. 
Doba trvání:  od roku 2000, finanční přínos 20.000,-Kč 
 
Organizace:   National Instruments, Austin Texas, USA 
Obsah smlouvy:   testování softwaru CVI 5.5 
Kontext:  v rámci předchozí spolupráce s National Instruments a Dewetron Praha s.r.o.. 
Doba trvání:  od roku 2000, přínos není ve finanční, ale v materiálové oblasti (zasílaní 

vývojových informací a beta programů). 
 
Organizace:   VUT FSI Brno, laboratoří AE při Ústavu konstruováni (Ing. Mazal) 
Obsah smlouvy:  Spolupráce při aplikacích metody AE 
Kontext:  V rámci řešení GAČR  
Doba trvání:  od roku 2000 
 
Organizace:  Firma Lomex s.r.o., Blansko 
Obsah smlouvy:  Vývoj prostředků pro měření a sběr dat v obytných domech 
Kontext:  Návrh koncepce systému pro měření a sdružený odečet spotřeb energií a médií 

dodávaných uživatelům obytných domů. 
Doba trvání:  od roku 2000 
 
Organizace:   JE Dukovany, ČR 
Obsah smlouvy:  Diagnostika technologických provozů EDU (v přípravě) 
Kontext:  Smlouva bude navazovat na předchozí oboustranně užitečnou spolupráci s EDU.  
Doba trvání:  od roku 2000, přínos jak ve finanční, tak zejména v materiálové oblasti a v 

možnosti praktického ověření řešení v reálném prostředí EDU. 
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Organizace:   GMC s.r.o. Blansko, ČR 
Obsah smlouvy:  Vývoj a realizace digitálního průtokoměru 
Kontext:  Spolupráce navázána v souvislosti s budováním laboratoře pro měření tlaku a 

průtoku. 
Doba trvání:  od roku 2000, přínos není přímo ve finanční, ale hlavně v materiálové a 

pedagogické oblasti. 
 
Organizace:  University of Bristol, Velká Británie 
Obsah smlouvy:  Výměny učitelů a studentů 
Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS 
Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
 
Organizace:  University of Surrey, Guildford, Velká Británie 
Obsah smlouvy:  Výměny učitelů a studentů 
Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS 
Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
 
Organizace:  Lappeenranta University of Technology, Finsko 
Obsah smlouvy:  Výměny učitelů a studentů 
Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS 
Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
 
Organizace:  University of Joensuu, Finsko 
Obsah smlouvy:  Výměny učitelů a studentů 
Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS 
Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
 
Organizace:  Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Portugalsko 
Obsah smlouvy:  Výměny učitelů a studentů 
Kontext:  Bilaterální smlouva v rámci projektu EU SOCRATES/ERASMUS 
Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
 

Nově budovaná laboratoř 

V rámci smlouvy s firmou UNIS Brno, uvedené výše, byla na UIVT vybudována laboratoř Fujitsu, 
vybavená sedmi počítači PC Pentium II s laboratorními přípravky, obsahující komfortní laboratorní 
desky s mikropočítači Fujitsu a řadu periferních obvodů. 
 
Název: Laboratoř pro měření průtoku a tlaku  
Specializované laboratorní pracoviště pro měření průtoku a tlaku budované v dvorním traktu areálu 
Božetěchova 2.  
Použití:  
Pracoviště je určeno pro vědecko-výzkumné práce a pedagogickou činnost z dané oblasti. Jeho 
dominantní částí je již realizovaná zkušební trasa pro vzduchové měřicí médium o průměru 80 mm. 
Součástí pracoviště bude také diagnostické zařízení vybavené multianalyzátorem firmy Brüel&Kjaer 
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PULSE 3560C. Kromě použití laboratoře v rámci VZ  bude používána i pro spolupracující firmy a 
organizace (Brüel&Kjaer, GMC Blansko,   ), dále i pro širší odbornou a výzkumnou činnost.  
Dále se předpokládá, po dokončení a ověření, získání akreditace.  
 
Název: Laboratoř pro kalibraci snímačů AE  
Specializované laboratorní pracoviště umožňující primární a sekundární kalibraci snímačů akustické 
emise 
Použití:  
Pracoviště je budováno na základě doporučení směrnic ASTM, vzorem je obdobné pracoviště 
amerického metrologického úřadu NIST. K hlavním komponentám patří zkušební ocelový blok – 
poloprostor o objemu 0,32 m3 a hmotnosti 2,5 tuny, zdroje zkušebního signálu (laser, jiskrový výboj, 
lom kapiláry), referenční kapacitní snímač, analyzátor signálu HP89410A,. Po dokončení se bude 
jednat o jediné pracoviště v České republice a jedno z mála pracovišť na světě splňující metrologické 
požadavky na primární kalibraci snímačů akustické emise ve smyslu normy ASTM E1106-86. 
 

Ostatní významné akce a výsledky související s řešením VZ v roce 2000 

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 (M. Češka), v programovém výboru konference SCI/ISAS 2000 
(Systemics, Cybernetics, Informatics / Information Systems Analysis and Synthesis), Orlando – 
Florida, U.S.A. (F. Zbořil), v programovém výboru konference Workshop on Modelling of Objects, 
Components, and Agents – MOCA 2001, Aarhus, Denmark, (T. Vojnar), v programových výborech 
konferencí MOSIS, ASIS a Electronic Computers & Informatics’2000 (M. Češka, Z. Rábová) a 
JCKBSE’2000 a ISM’2000 (Hanáček, Hruška, Zendulka).  Odborná úroveň řešitelů byla oceněna na 
těchto konferencích jmenováním pěti řešitelů předsedy odborných sekcí.  

V rámci tohoto záměru byl na ÚIVT FEI VUT uspořádán dne 1.6.2000 seminář, na kterém si 
řešitelé vyměnili zkušenosti s Ing. Monikou Molnárovou z Fakulty elektrotechniky University v Žilině 
z oblasti využití metod fuzzy logiky. 

V letošním roce probíhá spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 
Praha 3. Spolupráce zahrnuje účast v odborné pracovní skupině pro elektronický podpis. 

Pozvání k pobytu na letní semestr (2000) jako “Visiting professor” na univerzitu PennState, Erie, 
PA, USA (Doc. Zemčík, ÚIVT). 

Pozvání k účasti v programovém výboru hlavní konference EUROGRAPHICS 2001 
(Doc. Zemčík, ÚIVT). 

Pořízení dat a videosekvencí pohybů lidského těla pro podporu výzkumu (Ing. Dobšík, Ing,. Fědor) 
Účast na přípravě expozice VUT na MSV v Brně v září 2000 (Doc. Honec, ÚAMT, Ing. Richter, 

ÚAMT, Doc. Zemčík, ÚIVT). 
M.Švéda: udělení ocenění IEEE Computer Society Certificate of Appreciation for IEEE/IFIP Joint 

Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems at ECBS 2000.  
V rámci MSV Brno byly vystavovány na stánku EGÚ Brno realizační výstupy – komunikační 

jednotka KOMJ 10 pro přenos naměřených dat pomocí GSM sítě, monitor kvality výkonu QV10, 
simulační program pro stabilizátory STR50, monitor kvality napětí QN10, monitor spínacích přepětí 
MSP. 

 
 

 



 48

5   Hospodaření s finančními prostředky 

Obsah této kapitoly je důvěrný a není určen pro zveřejnění. 


