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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: 
1. oblast informačních systémů a podpora řízení manažérské úrovně, 
2. oblast komunikace, řídicích algoritmů a systémů procesní a operační úrovně, 
3. 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 a modelování robotů, 
manipulátorů a mechatronických systémů. 
Průmyslové počítačové sítě a systémy průmyslové automatizace - výzkum a aplikace 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 se zřetelem na bezpečnost a 
vysokou funkčnost. 
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 měřícímu systému, výzkum 
počítačem podporovaných měřicích systémů, jejich metrologických parametrů a problematiky 
počítačového zpracování získaných dat. 

2 Formulace cílů výzkumného záměru pro 3. rok řešení 
Cíle výzkumného záměru jsou strukturovány podle výzkumných skupin. 
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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 TKSL/C bude dále 
zdokonalován a testován na rozsáhlých soustavách obyčejných diferenciálních rovnic. Součástí 
simulačních nástrojů jsou grafické vstupy a vizualizační nástroje. 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. 

Architektura technického a programového vybavení vestavěných aplikací 

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.  

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

Cílem v části výzkumného záměru týkající se programového systému pro práci s obrazem je 
implementace podpůrného prostředku pro tvorbu algoritmů pracujících s obrazem, ověření na reálných 
aplikacích v průmyslu a implementace programového vybavení na signálových procesorech a na 
dalších platformách. 
V části počítačové animace člověka je cílem experimentální činnost a dokončení popisu pohybu 
podmiňující vlastní animovaný výstup postavy na počítači, předpokládají se první realizační výstupy a 
aplikace.  
Dalším cílem pro další období je provedení prvních experimentů zaměřených na "upravenou realitu" v 
souladu s návrhem výzkumného záměru. Předpokládá se realizace funkcí pro vkládání umělého 
obrazu do videosekvencí na PC nebo signálovém procesoru. 
Bude dále rozpracována programovatelná kamera s vysokým rozlišením a doplněna o možnost 
připojení řádkového snímače s vysokým rozlišením. Pro zpracování obrazových dat tyto účely bude 
rozpracována metodika použití připravené desky a procesorem TMS320C6211/6711. 
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Průmyslové počítačové sítě a systémy průmyslové automatizace 

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 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. 

Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

Vývoj technických prostředků měření kvality dodávky elektrické energie ve spolupráci s EGÚ Brno, 
modifikování programových prostředků monitorů kvality dle požadavků norem. Rozpracování 
projektu síťového monitorování kvality pro prognózování požadavků na rekonstrukci vedení. Školení 
uživatelů pro efektivní využívání monitorovací techniky ve vn i nn sítích. Dokončení budovaných 
pracovišť a laboratoře, ověření nových typů snímačů průtoku pevných částic v průmyslových 
podmínkách, vývoj širokopásmových snímačů akustické emise a rychlostních průtokoměrů 
(optimalizace a rozšíření rozsahu). 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. 
Dokončení instalace měřícího systému v laboratoři měření průtoku. Zahájení vlastního výzkum měření 
a analýzy mechanických kmitů v tenkých pulsních potrubích.Vybudování měřícího zařízení pro 
měření parametrů přesných převodovek včetně vývoje metod měření. 

Počítači podporované řízení 

Další vývoj a rozšiřování funkčních možností programového nástroje FZCALC především o některé 
speciální metody pro práci s fuzzy čísly se spojitými funkcemi příslušnosti.  
Provedení dalšího souboru měření se statistickým vyhodnocením výsledků, jehož cílem je u 
konkrétních typů relé zjišťování dlouhodobých trendů a změn charakteristik těchto relé za účelem 
zjištění spolehlivostních parametrů charakterizující stárnutí relé. 
Modelování identifikace a výzkum řízení robotů a mechatronických systémů se zvláštním ohledem na 
dálkové - telepresenční řízení. 

3 Formování řešitelského týmu 

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) 
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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) 
Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (600) 
Doc. Ing. Miroslav Linhart, CSc. (600) 
Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (600) 
Doc. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (600) 

5. Průmyslové počítačové sítě a systémy průmyslové automatizace 

Doc. Ing. František Zezulka, CSc. (600) 
Ing. Radovan Holek, CSc. (600) 
Ing. Tomáš Macho (600) 
Ing. Zdeněk Bradáč (600) 
Ing. Petr Vaňous (300) 

6. 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) 

7. Počítači podporované řízení 

Doc. Ing. František Šolc, CSc. (300) 
Doc. Ing. Zdeněk Malec, CSc. (300) 
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Doc. Ing. Pavel Jura, CSc. (400) 

Jazykový expert 

PhDr. Marcela Borecká z Ústavu jazyků FEI VUT 

Techničtí pracovníci ÚAMT 

Ing. Luděk Anděra 
Lenka Petrová 
Jan Vodička 
Milan Zbořil 
 
Techničtí a organizační pracovníci UIVT 
 
Ing. Petr Lampa 
Ing. Bohumil Michal 
Ing. Petr Gaďorek 
Ing. František Kreslík 
Ing. Rudolf Čejka 
Helena Dupalová 
Eva Kapplerová 
Eva Kirchnerová 
Marie Drábková 
Ludmila Ottová 
Karel Kappler 
 
Organizační a ekonomiští pracovníci děkanátu FEI 
Eva Paulíčková 
Eva Roztočilová 
 
 
Dále se do řešení VZ zapojilo v roce 2001 43 interních a 24 externích doktorských studentů ÚIVT 
studentů (u školitelů je uvedeno číslo výzkumné skupiny). 
 
Prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (1) Ing. Bumbálek Jaromír Ing. Haša Luděk 
 Ing. Kočí Radek Ing. Křena Bohuslav 
 Ing. Marek Vladimír Ing. Schwarz Ivan 
 Ing. Urbášek Milan  

Doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (4) Ing. Cigánek Petr Ing. Dulík Tomáš 
 Ing. Sekanina Lukáš Ing. Sllame Azeddien 
 Ing. Vojkůvka Michal  

Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (4) Ing. Čejka Rudolf Ing. Kutálek Vladimír 
 Ing. Staroba Jiří  

Prof. Ing. Jan M Honzík, CSc. (1) Ing. Cagaš Pavel Ing. Vojta Tomáš 



 8

Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (2) Ing. Güttner Jakub Ing. Nováček Vladimír 
 Ing. Peňás Petr Ing. Pomykal Erik 
 Ing. Smolík Petr Ing. Zacios Dalibor 

Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (4) Ing. Mika Daniel Ing. Růžička Richard 
 Ing. Strnadel Josef  

Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (1) Ing. Petřek Jiří Ing. Pospíšil Pavel 
 Ing. Řezáč David Ing. Sezemský Petr 

Doc.RNDr. Alexandr  Meduna, CSc. (1) Ing. Bílek Roman Ing. Elbl Stanislav 
 Ing. Kolka Milan Ing. Vurm Petr 

Doc. Ing. Zdena Rábová, CSc.(1) Ing. Černohorský Jakub Ing. Hrubý Martin 
 Ing. Marušinec Jaromír Ing. Martínek David 
 Ing. Medek Vladimír Ing. Zbořil František 

Prof. Ing. Ivo Serba, CSc. (3) Ing. Bleša Tomáš Ing. Dobšík Martin 
 Ing. Fědor Martin Ing. Matúš Jiří 
 Ing. Szemla Lukáš  

Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (4) Ing. Očenášek Jiří  

Doc. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (4) Ing. Bureš František Ing. Habáň Radovan 
 Ing. Matoušek Petr Ing. Ráb Jaroslav 
 Ing. Ryšavý Ondřej Ing. Ščuglík František 

Doc. Ing. František Zbořil, CSc. (1) Ing. Arnošt Vladimír Ing. Dao Asek Minh 
 Ing. Ondráček Tomáš Ing. Drahanský Martin 
 Ing. Orság Filip  

Doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík (3) Ing. Čapek Daniel Ing. Herout Adam 
 Ing. Křejpský Marek Ing. Sumec Stanislav 
 Ing. Tišnovský Pavel  

Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (2) Ing. Bartík Vladimír Ing. Burget Radek 
 Ing. Heckel Martin Ing. Korčák Zdeněk 
 Ing. Kotásek Petr Ing. Kubíček Vladislav 
Na ÚAMT se do řešení VZ zapojilo v roce 2001 18 doktorských studentů, včetně studentů, kteří v 
průběhu roku ukončili prezenční studium, a těch, kteří nastoupili jako noví v září. 
 
Ing. Jaromír Brambor (7) 
Ing. Petr Cach (5) 
Ing. Miloš Čábel (3) 
Ing. Jakub Hrabec (7) 
Ing. Petr Fiedler (5) 
Ing. Pavel Fojtík (5) 
Ing. Petr Gratz (6) 
Ing. Petr Honzík (5) 
Ing. Petr Hráček (7) 
Ing. Lukáš Kopečný (7) 
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Ing. Pavel Kučera (5) 
Ing. Tomáš Neužil (7) 
Ing. Soňa Orlíková (6) 
Ing. Petr Petyovský (3) 
Ing. Soběslav Valach (3) 
Ing. Kamil Švancara (7) 
Ing. Martin Vencl (6) 
Ing. Luděk Žalud (7) 

4 Výsledky a výstupy v roce 2001 a cíle na rok 2002 

4.1 Metody a nástroje modelování informačních a řídících systémů 

V souladu s plánem a v návaznosti na výsledky dosažené v minulém roce byl výzkum zaměřen do 
oblasti Petriho sítí, nástrojů pro modelování, teorie formálních jazyků a kategorií, topologických 
struktur a neuronových sítí. Dále byly zkoumány kombinace různých technik modelování a simulace 
vhodné pro aplikace v heterogenních systémech. 
V rámci výzkumu objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN) byl řešen problém typové analýzy a 
započaly práce na modelu systému kooperativního editoru pro testování různých nástrojů 
podporujících použití OOPN. Byla rozpracována architektura nové implementace systému PNtalk, 
umožňujícího distribuované provádění objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN). Existující 
prototyp klient-server varianty systému PNtalk je připraven pro adaptaci na distribuovaný PNtalk. 
Byly zkoumány přístupy ke kladení dotazů nad stavovými prostory objektově orientovaných modelů. 
Dále byl zkoumán problém typové analýzy v kontextu OOPN a byl navržen jeden z možných přístupů 
k její implementaci. 
Práce z oblasti teorie jazyku se zabývají gramatikami s rozptýleným kontextem, paralelními 
gramatikami, jejich deskriptivní složitostí a gramatikami s náhodným kontextem ve vztahu k jazykům 
Petriho sítí. Pokračoval výzkum topologických a kategoriálních aspektů simulačních a bisimulačních 
modelu. 
Výzkum v oblasti simulačních metod a nástrojů prokázal, že kombinace různých technik podstatně 
usnadňuje modelování heterogenních systému. Byl vytvořen prototyp systému, který je založen na 
automatické informační síti propojující jednotlivé části modelu. Pokračoval další vývoj simulační 
knihovny SIMLIB/C++. Systém TKSL/C byl dále zdokonalován a testován na rozsáhlých soustavách 
obyčejných diferenciálních rovnic. Součástí simulačních nástrojů jsou grafické vstupy a vizualizační 
nástroje. 
V rámci metod umělé inteligence byl výzkum zaměřen na neuronové sítě typu FRCE (Fuzzy 
Restricted Coulomb Energy), které používají ve skryté vrstvě neurony pracující s funkcemi 
příslušností typickými pro fuzzy množiny.  

Methods and tools of information and control system modelling 
In conformance with the plan and based on the outcomes of the previous year, the research was 
focussed on Petri nets, modelling tools, theory of formal languages and categories, topological 
structures and neural networks. Also combinations of different modelling and simulation techniques 
suitable for applications to heterognous systems were investigated. 
As part of the research of object oriented Petri nets (OOPN), the type analysis problem was 
investigated and work was initiated on the model of a co-operative editor system used to test various 
OOPN supporting tools. Initial work on the architecture of a new PNtalk system implementation 
allowing distributed execution of object-oriented Petri nets (OOPN) was launched. The existing 
prototype of a client-server variant of the Pntalk system is prepared for an adaptation to a distributed 
PNtalk. Approaches were investigated to making queries over state spaces of object-oriented models. 
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Next the problem of a type analysis within the OOPN context was investigated and one of the possible 
approaches was designed to its implementation. 
Work in the field of the theory of formal languages is concerned with scattered context grammars, 
parallel grammars, their descriptive complexity and with random context grammars with respect to the 
languages used in Petri nets. The research of topological and categorical aspects of simulation and 
bisimulation models was carried on. 
The outcomes of the research of simulation methods and tools have shown that a combination of 
different techniques significantly simplifies heterogeneous system modelling. A prototype was created 
of a system based on an automatic information network linking the individual model parts. The 
SIMLIB/C++ simulation library was further developed. The TKSL/C system was further improved 
and large systems of ordinary differential equations were used to test it. The simulation tools include 
graphical input and visualisation tools. 
In methods of artificial intelligence, the research was focused on the fuzzy restricted coulomb energy 
(FRCE) type neural networks that use in the hidden layer neurons working with membership functions 
typical of fuzzy sets. 

4.1.1 Modelování, simulace a verifikace systému popsaných objektově 
orientovanými Petriho sítěmi 

V rámci vývoje objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN) a nástrojů na nich založených byla 
zkoumána aplikovatelnost systému PNtalk [1-28] jako nástroje pro tvorbu prototypu a současně jako 
techniky pro objektově orientované modelování. Byla prezentována část modelu kooperativního 
editoru [1-16], který muže být využit v příštím roce jako ukázkový příklad pro tvorbu distribuovaných 
modelů aplikací v systému PNtalk. Systém PNtalk byl také zkoumán jako nástroj a technika pro 
objektově orientované modelování s vazbou na UML [1-17]. Výsledky výzkumu prezentované ve 
výše uvedených článcích by měly sloužit jako podklad pro další vývoj ve směru aplikovatelnosti a 
využití systému PNtalk. V rámci vývoje nové verze simulátoru OOPN byla řešena otázka 
interoperability mezi objekty OOPN a objekty systému Smalltalk. Řešení tohoto problému je prvním 
krokem k distribuovanému simulátoru OOPN. Výsledky tohoto výzkumu jsou shrnuty v [1-34]. 
Kromě interoperability mezi PNtalkem a Smalltalkem byla rovněž prozkoumána možnost interakce 
objektů PNtalku s Prologem a bylo navrženo řešení, využívající mechanismus synchronních portů [1-
14]. 
Dále byly provedeny přípravné práce umožňující adaptaci existujícího prototypu jednouživatelské 
klient-server implementace systému PNtalk pro potřeby nové architektury tohoto systému, opírající se 
o s distribuovaný interpret OOPN, který by mel být v příštím roce vytvořen. Byly též zhodnoceny 
současné distribuované objektově-orientované systémy z hlediska použitelnosti jejich konceptu v 
distribuovaném interpretu OOPN. Výsledky byly shrnuty v [1-38]. 
Pokračoval výzkum možností formální analýzy a verifikace systémů s využitím stavových prostorů 
jejich modelů založených na OOPN. Byly ověřovány různé přístupy k vyjadřování otázek, jež by měly 
být analýzou či verifikací v tomto kontextu zodpovězeny [1-7,1-31]. Již existující přístupy k 
vyjadřování zkoumaných vlastností systémů byly posouzeny z hlediska jejich použitelnosti v oblasti 
OOPN spojených s jazykem PNtalk a byly navrženy možnosti jejich případného přizpůsobení či 
rozšíření. Všechny uvažované způsoby vyjadřování otázek při analýze či verifikaci v kontextu OOPN 
byly navrženy tak, aby obcházely nežádoucí reference na konkrétní identifikátory instancí. Poznatky 
získané v rámci prvních kroku směrujících k formální analýze a verifikaci nad stavovými prostory 
OOPN byly publikovány v [1-1,1-2] a v podrobné formě jsou zpracovány v [1-31]. Byly též 
zkoumány metody optimalizace generování a ukládání stavových prostorů OOPN, především pak 
problém rozpoznávání identických stavů, problém izomorfizmů grafů a optimalizace algoritmů pro 
jeho řešení. Problém modelcheckingu a stavové exploze modelů založených na OOPN byl popsán v 
[1-19]. Pozornost byla věnována problému typové analýzy v kontextu OOPN. V [1-18] byla popsána 
kostra jednoho z možných přístupů k implementaci typové analýzy pro OOPN a byly rovněž 
diskutovány možné alternativy. 
Tento výzkum je podporován rovněž projektem GAČR 102/00/1017: Modelování, verifikace a 
prototypování distribuovaných aplikací s využitím Petriho sítí. 
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4.1.2 Modely založené na automatech, gramatikách a teorii kategorií 

Většina zkoumaných modelu byla založena na jednoduchých modifikacích základních verzí automatů 
a gramatik, které se běžně používají v teorii formálních jazyků. Přestože se tato oblast výzkumu 
soustředila hlavně na teoretické vlastnosti modelu, stručně upozornila také na aplikace diskutovaných 
modelů. Práce [1-4] diskutuje jednotnou verzi gramatik s rozptýleným kontextem. Další práce 
porovnávají různé formální modely, které simulují paralelně pracující informační systémy a upravují 
klasické sekvenční gramatiky tak, aby obsahovaly pouze redukovaný počet homogenních pravidel. 
Práce [1-6] provádí obdobnou úpravu pro moderní paralelní gramatiky. Práce [1-5] diskutuje složitost 
popisu gramatik s kontextovými podmínkami. Práce [1-40] a [1-41] sumarizují nejdůležitější výsledky 
o paralelních gramatikách a složitosti jejich popisu. Práce [1-23] rozebírá souvislosti mezi derivací 
terminálního řetězce v gramatikách s náhodným kontextem (nadtřída bezkontextových gramatik) a 
evoluci Petriho sítě. Ukazuje, že pro každou gramatiku s náhodným kontextem lze sestrojit P/T Petriho 
síť, která modeluje odvozování terminálního řetězce v gramatice. Obsahuje i důkaz, ze Szilardovy 
jazyky gramatik s náhodným kontextem jsou podtřídou třídy jazyků P/T Petriho sítí. 
Další výzkum byl zaměřen na alternativní topologické oddělovací axiomy ((-regularita) a reflekce 
topologických struktur v některých kategoriích. Tuto oblast pokrývají publikované práce [1-3,1-9,1-
15]. Řešitel je zapojen do projektu GACR 201/00/1466 Spojité a teoreticko-množinové metody v 
topologických strukturách. V oblasti výzkumu kategorií Petriho sítí pokračovala spolupráce s 
Technickou univerzitou v Berlíne. Cílem výzkumu bylo obohatit stávající teorii transformací Petriho 
sítí o transformace, které zachovávají systémové vlastnosti Petriho sítí. Transformace zachovávající 
živost byly publikovány v [1-39].  

4.1.3 Prostředky pro simulaci systému 

Výzkum v oblasti simulačních metod a nástrojů prokázal, že kombinace různých technik podstatně 
usnadňuje modelování heterogenních systému [1-13]. Současně vzniká problém, jak efektivně a 
transparentně simulační nástroje propojovat a najít univerzální propojovací platformu, která umožní 
sloučení několika výpočetních principů, jazyků a nástrojů, a která současně zabezpečí distribuci 
klíčových informací mezi spolupracujícími částmi simulačního systému. 
Zkušenosti s návrhem simulačních jazyků a knihoven jsme využili při konstrukci funkčního prototypu 
simulátoru založeného na kombinaci simulační knihovny SIMLIB/C++ s logickým programovacím 
jazykem Prolog, který podporuje sloučení procesně a výpočetně orientované simulace se simulací 
znalostí a řízení simulace na základě popisu prostředky matematické logiky [1-13]. 
Knihovna SIMLIB [1-29] byla doplněna o grafický systém pro visualizaci výsledků simulačních 
experimentů. Fuzzy modul knihovny SIMLIB byl přepracován a doplněn grafickým editorem fuzzy 
množin [1-25]. 
Byl vytvořen prototyp systému HELEF (Heterogeneous Language Environment) [1-8], který je 
založen na automatické informační síti (AIN) propojující jednotlivé části modelu a řídící simulační 
experiment. Nad sítí AIN je postavena vrstva procesů modelujících objekty simulace s vlastním 
chováním. Vznikne tak univerzální platforma pro zavádění nových simulačních metod a nástrojů do 
jazyka HELEF a pro propojování již existujících simulačních programových systémů pomocí 
prostředků jazyka HELEF. Výsledkem je nový simulační jazyk vysoké abstrakce s rozsáhlými 
možnostmi, který podporuje modelování rozsáhlých heterogenních systémů a především jejich 
simulaci. Experimentální část návrhu modelů je doplněna o prostředky optimalizace modelů a řízení 
simulačního běhu. Využití jazyka Java v simulaci bylo ověřeno vytvořením prototypu diskrétního 
simulačního systému [1-10]. Prostředí pro modelování a simulaci systému vyžaduje pro efektivní 
komunikaci s uživatelem názorný způsob zobrazení dat. Jedním z možných přístupů je použití 
virtuální reality. Jejími stavebními kameny jsou objekty, které musí být zobrazovány v 3D prostoru s 
možností interaktivního vstupu uživatele [1-32,1-33,1-24]. 
Integrace různých metod a přístupů byla ověřována na různých modelech, zvláště na modelu analýzy 
rizik informačního systému [1-11]. Vytvořené modely analýzy rizik odrážejí jak bezpečnost provozu 
systému, tak i bezpečnost jednotlivých spolupracujících komponent. Byl vytvořen prototyp 
znalostního systému pro analýzu rizik [1-12]. Nová verze simulačního jazyka TKSL/C byla testována 
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na řadě rozsáhlých soustav algebraických rovnic [1-20], počátečních úloh 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 [1-21].  
V oblasti modelování a simulace systémů se řešitelé zapojili do projektu GAČR 102/01/1485 Prostředí 
pro vývoj, modelování a aplikaci heterogenních systému. 

4.1.4 Umělá inteligence a neuronové sítě 

V roce 2001 byl výzkum zaměřen na neuronové sítě typu FRCE (Fuzzy Restricted Coulomb Energy). 
Tyto sítě jsou založeny na principu klasických RCE sítí, které jsou typickými klasifikačními sítěmi a 
vyznačují se snadným a rychlým učením. FRCE sítě však místo RBF (Radial Basis Functions) 
neuronu používají ve skryté vrstvě neurony, které pracují s funkcemi příslušností typickými pro fuzzy 
množiny. V rámci výzkumného záměru byla analyzována možnost použití těchto sítí pro klasifikaci 
vstupních vektorů, byl navržen algoritmus jejich učení a byl také zkoumán vliv předzpracování 
vstupních vektorů na úspěšnost klasifikace. Experimenty prokázaly oprávněnost výchozích 
předpokladů, týkajících se rychlosti učení i robustnosti sítě při odezvách na poškozené a neúplné 
vstupní obrazy [1-26]. 
Dalším tématem je výzkum inteligentních programových agentů, pro které je kromě reaktivního 
chování (instinktivního, naučeného, řízeného potřebami a emočního) typické i chování "rozumové" 
(konstruktivní při neměnných cílech a reflektivní při proměnných cílech). V rámci výzkumného 
záměru byly provedeny úvodní práce a byly realizovány jednoduché modely inteligentních agentů [1-
27]. 

Hlavní cíle pro další období 
V oblasti teoretického výzkumu budeme pokračovat v návrhu a studiu formálních modelů 
informačních a řídicích systémů se zaměřením na modelování paralelně pracujících systémů. Centrum 
výzkumu bude tvořit studium vlastností, které mají centrální význam pro využití diskutovaných 
modelů v praxi; zásadní pozornost bude v tomto smyslu věnována ekonomii popisu a determinismu. 
Vedle teoretického výzkumu těchto modelů bude proto zkoumáno i jejich užití v různých pragmaticky 
orientovaných oblastech informatiky, jako je například paralelní deterministická syntaktická analýza. 
Bude pokračovat rovněž výzkum v oblasti teorie kategorií a v oblasti alternativních topologických 
struktur. 
Vývoj systému PNtalk bude dále probíhat směrem k distribuované simulaci a budou vyvíjeny metody 
a nástroje pro analýzu a verifikaci OOPN. Budou zahájeny práce na reimplementaci v minulých letech 
vytvořeného prototypu nástroje pro generování a využití stavových prostoru OOPN tak, aby byly 
odstraněny některé nedostatky stávajícího prototypu. Budou zváženy možnosti aplikace metod 
redukce stavových prostorů na základě komutativity akcí v kontextu OOPN. 
V oblasti simulačních metod a nástrojů navážeme na výsledky předcházejících projektů a zhodnotíme 
použitelnost stávajících metod a prostředků pro modelování heterogenních systémů. Výzkum bude 
pokračovat experimentální implementací propojení systémů založených na různých paradigmatech 
modelování a simulace, návrhem nových simulačních abstrakcí, zdokonalováním simulační knihovny 
SIMLIB, jejím propojením se systémem SWI Prolog a vývojem jazyka HELEF (Heterogeneous 
Language Environment, Final version). Zaměříme se rovněž na simulaci ve virtuální realitě, grafickou 
podporu simulace a na testování vytvořených systémů při jejich praktickém využití, zejména v analýze 
rizik. Bude vytvořena nová verze simulačního jazyka TKSL/C, která bude testována na rozsáhlých 
soustavách obyčejných diferenciálních rovnic. 
Bude pokračovat jak výzkum fuzzy neuronových sítí, tak i výzkum inteligentních agentů. Část 
výzkumných prací bude zaměřená na rozpoznávání biometrických charakteristik osob s cílem jejich 
využití při zjišťování přístupových práv v informačních systémech.  
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Equations (invited paper). 15th European Simulation Multiconference ESM'2001, Praha, 
CZ, FEL CVUT, 2001, p. 19-24, ISBN 1-56555-225-3 

[1-22] Kunovský J., Melkes F.: Verification of the TKSL/C Simulation System. 35th Spring 
International Conference Modelling and Simulation of Systems, Ostrava, CZ, MARQ, 2001, 
p. 55-58, ISBN 80-85988-57-7 

[1-23] Marek V., Češka M.: Petri nets and random-context grammars, In: Proceedings of the 35th 
Spring Conference: Modelling and Simulation of Systems - MOSIS'01, Hradec nad 
Moravicí, CZ, MARQ, 2001, p. 145-152, ISBN 80-85988-57-7 

[1-24] Marušinec J., Krejpský M.: Top Level of Artificial Live Entity Architecture, Proceedings of 
the 35th Spring Conference: Modelling and Simulation of Systems - MOSIS'01, Hradec nad 
Moravicí, CZ, MARQ, 2001, p. 309-314, ISBN 80-85988-57-7 

[1-25] Martinek D., Peringer P.: Grafický editor fuzzy množin, In: Proceedings of 23rd Internation 
al Autumn Colloquium ASIS 2001, Ostrava, CZ, MARQ, 2001, p. 143-146, ISBN 80-
85988-61-5 

[1-26] Minh,D.A, Zbořil, F.: Tuning of Fuzzy Neural Network Classifier, Proceedings of the 
MOSIS'01, MARQ Ostrava, 2001, pp. 201-206, ISBN 80-85988-57-7 

[1-27] Zbořil,F., Zbořil,F.: The Role of Agents in Simulation Models, Proceedings of the ASIS 
2001, MARQ Ostrava, 2001, pp. 111-116, ISBN 80-85988-61-5 

f) Inženýrská díla: 

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

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

[1-30] Mikulášek, K. : Polynomial Transformations of Systems of Differential Equations and Their 
Applications, Disertacní práce, ÚIVT FEI VUT, Brno, 2001 

[1-31] Vojnar, T.: Towards Formal Analysis and Verification over State Spaces of Object-Oriented 
Petri Nets. Disertacní práce, ÚIVT FEI VUT, Brno, Ceská republika, duben 2001. 148 stran 

h) Technické a výzkumné zprávy: 

[1-32] Güttner J.: Voxel Model Creation Using Wavelet-based Stereoanalysis. Technická zpráva, 
ÚIVT FEI VUT v Brne, 2001. 

[1-33] Herout A.: Knihovna pro práci s objemovými daty. Technická zpráva, ÚIVT FEI VUT v 
Brne, 2001. 
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[1-34] Kočí, R.: Distribuovaná simulace OOPN ve Smalltalku, Technická zpráva, ÚIVT FEI VUT 
v Brne, 2001. 

[1-35] Křena, B.: State of Development of Formal Analysis and Verification Methods for Object-
Oriented Petri Nets, technical report, DCSE FEECS VUT, Brno, 2001. 

[1-36] Kneblík P.: Systém pro animaci simulacních experimentu, diplomová práce, UIVT FEI 
VUT, Brno, 2001 

[1-37] Martinek D.: Implementace heterogenních simulacních modelu, diplomová práce, UIVT FEI 
VUT, Brno, 2001 

[1-38] Schwarz, I.: Architektury distribuovaného PNtalku Technická zpráva, ÚIVT FEI VUT v 
Brne, 2001. 

[1-39] M. Gajewsky, J. Padberg, M. Urbášek: Rule-Based Refinement for Place/Transition 
Systems: Preserving Liveness-Properties, Berlin, Germany, 2001 

i) Skripta: 

Organizované akce a další aktivity související s výzkumným záměrem 

Přehled vědeckých akcí 

MOSIS2001  
 - 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems 
 - May 9 - 11, 2001 
 - Hradec nad Moravicí, Czech Republic 
 
ASIS2001 
 - 23rd International Autumn Workshop Advanced Simulation of Systems - September 11 - 13, 2001 
 - Velké Losiny, Czech Republic 
 Organized by: 
 * Department of Computer Science and Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Computer 
Science, Technical University of Brno 
 * Department of Computer Science and Engineering of FEI VŠB - Technical University of Ostrava, 

Přehled pedagogických akcí 

Jednorázové prednášky 

[1-40] Meduna A.: Descriptional Complexity of Partially Parallel Grammars. Invited main talk to 
Descriptional Complexity of Automata, Grammars and Related Structures, Vienna, July 20-22, 2001 
[1-41] Meduna A.: Parallel Grammars. FI MU, Brno, 13.11, 2001 
[1-42] M. Urbášek - Liveness preserving transformations of Petri nets, TU-Berlin (TFS), 2001 
[1-43] H. Ehrig, B. Braatz, M. Urbášek - Overview on Petri net transformations, TU-Berlin (TFS), 
2001 
[1-44] H. Ehrig, B. Braatz, M.Gajewsky, M. Urbášek - Petri net transformations in the Petri Net 
Baukasten, 2nd Colloquium Petri Net Technology, 2001 
 
Téma: Petri Nets in System Engineering  
Prednášející:  M. Češka 
Termín:  4.10.2001, University of Malta, Faculty of Science 
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Téma: Object Oriented Petri Nets and Some Issues Related to their State Spaces  
Prednášející:  T. Vojnar  
Termín:  10.12.2001, Universite Paris 7 
  
Téma: Extremely Exact Solution of Large Systems of Differential Equations (invited 

paper) 
Prednášející: J. Kunovský 
Termín: 4.6.2001, 15th European Simulation Multiconference ESM'2001, Praha 

Spolupráce se zahraničím 

Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. byl přijat jako výzkumný pracovník na roční stáž v laboratoři LIAFA na 
Universitě Paříž 7 - Denis Diderot. Tento pobyt je hrazen francouzskou stranou v rámci projektu EU 
Advance, jenž je zaměřen na pokročilé metody verifikace telekomunikačních protokolů. 
Započalo budování vazby na tým profesora Nisseho Husberga z Theoretical Computer Science 
Laboratory, Helsinky University of Technology, jež by mohla v příštích letech vést na užší spolupráci 
při využití v Helsinkách vyvíjeného nástroje Maria pro realizaci analýzy a verifikace nad modely 
založenými na OOPN. 
V r. 2001 byla navázána hlubší spolupráce s Universitou Malta. Kontaktní osobou je Dr. Jaroslav 
Sklenář, Faculty of Science, Dpt. of Operational Research. V rámci této spolupráce proběhly 
oboustranné odborné přednášky, výměna programových děl (PESIM A PNtalk) a v příštím roce 
připravíme společnou publikaci na téma aplikace Petriho sítí v modelování systémů. 

Ostatní významné akce a výsledky související s řešením VZ v roce 2001 

Mezi další akce rovněž patří koordinace výzkumu v rámci TC 10 IFIP ``Computer Technology'' a WG 
10.1 IFIP ``Computer Aided System Theory'' a působení ve vědeckém výboru 4. Mezinárodního 
kongresu EUROSIM 2001 (M. Češka), v programovém výboru 15th European Simulation 
Multiconference ESM'2001 (J.Kunovský), 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'2001 (M. 
Češka, Z. Rábová, F. Zbořil) Odborná úroveň řešitelů byla oceněna na těchto konferencích 
jmenováním řady řešitelů předsedy odborných sekcí. Prohloubila se také spolupráce s redakcí časopisu 
Journal of Simulation Practice and Theory, Technical University of Delft v oblasti recenze příspìvků 
(Češka, Janoušek, Peringer - celkem recenzováno 5 příspěvků). 
Ing. Tomáši Vojnarovi, PhD. Byla v prosinci 2001 udělena cena Siemens za vynikající disertační 
práci. 

4.2 Technologie a návrh informačních a řídicích systémů 

V oblasti technologie a návrhu informačních systémů pokračoval 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. 
V oblasti databázové podpory informačních systémů byly sledovány možností využití XML jak pro 
dolování dat, tak pro použití tohoto jazyka jako univerzálního prostředku pro výměnu strukturovaných 
dat. V oblasti objektových databází byly zkoumány role objektů a jejich změny v čase. Proběhly 
experimenty s metrikami softwarových aplikací a v oblasti projektového řízení byla zkoumána 
možnost klasifikovat vzájemné souvislosti mezi modely procesů používaných pro řízení a možnost 
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 byl hlavním směrem výzkumu bezpečnosti informačních systémů. Zkoumání 
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hlubších modelů a sémantiky systémů řízení toku aktivit se nadále zaměřilo na složitější modely 
workflow systémů. 

Technology and Design of Information Systems 
In the area of technology and design of information systems, there continued research of workflow 
systems design and information and database systems design. A stress was put on an object-oriented 
approach. Moreover, it was studied methods and techniques of ensuring information system safety, 
usage of statistical approaches and methods of artificial intelligence for gaining of useful knowledge 
from database information systems.  
The area of database support of information systems was studied from viewpoint of possible XML 
usage both for data mining and for exploitation as a universal mean for structural data interchange. 
Roles of objects and changes of these roles in time were in the centre of research in object-oriented 
database systems. There were run experiments with metrics of software applications and, in the area of 
project management, there was studied a possibility to classify mutual coherence between process 
models for control. In addition, research was done in area of possible tool design for formal 
specification of processes for software product control and creation. Design of methodology and 
experimental knowledge oriented system for risk analysis in information systems was key activity in 
the research of information systems safety. Research of complex models and semantics of workflow 
systems was still concentrated on more advanced models of workflow systems. 

4.2.1 Kvalita a řízení projektů softwarových produktů 

Byly vytvořeny šablony standardizovaných výstupů některých projektových činností řídícího i 
výkonného rámce v procesu vývoje programových produktů technologií vytváření aktivních 
webových stránek. 
Kromě toho byla provedena analýza a specifikace požadavků na systém pro podporu řízení kvality 
vývoje programových produktů [2 – 14]. Mimo to byla shromážděna první sada empirických dat 
softwarových metrik realizovaných týmových projektů. 

4.2.2 Objektové modelování 

Byly studovány možnosti modelování schématu objektově-relačních databází prostředky jazyka UML 
využitím rozšíření tohoto jazyka, zejména stereotypů. Jako vzorová objektově-relační databáze byla 
uvažována databáze Oracle8i [2 – 18]. 

4.2.3 Vyhledávání znalostí z dat 

V roce 2001 pokračoval výzkum v souladu se stanoveným záměrem ve třech oblastech. První byla 
oblast asociačních pravidel. Pozornost zde byla zaměřena na víceúrovňová asociační pravidla, při 
jejichž dolování se využívá doménové znalosti v podobě hierarchie konceptů [2 – 1]. 
Druhou bylo dolování v multimediálních datech. Pozornost byla soustředěna na obrazová data. Byly 
studovány existující aplikace a návrhy pro podobnostní vyhledávání v obrazových datech a to zejména 
z hlediska volby vhodných rysů pro reprezentaci obsahu obrazu. Zde v návaznosti na výsledky z roku 
2000 bylo zkoumána možnost využití vlnkové transformace a shlukování podle textury [2 – 10].Dále 
byly porovnány některé rysy použitelné pro popis a vyhledávání obrazových dat s výsledky 
psychologie vnímání obrazů [2 – 16], [2 – 17]. 
Třetí oblastí byla tvorba unifikujícího modelu systému pro dolování dat na bázi XML. Zde byla 
navržena celková koncepce a v XML definován jazyk pro modelování dolovacího problému. 
Koncepce byla ověřena prototypem s implementovanými víceúrovňovými asociačními pravidly [2 – 
1]. Při návrhu celkové koncepce a jazyka byly využity praktické zkušenosti ze spolupráce na projektu 
Euromise, zaměřeného na získávání znalostí z medicínských dat. 
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4.2.4 Bezpečnost informačních systémů 

V oblasti bezpečnosti informačních systémů, která je dnes v popředí zájmu při návrhu složitých 
informačních systémů, byla v tomto roce věnována pozornost především využití znalostního 
modelování při provádění analýzy rizik informačních systémů. 
Druhou oblastí, které byla věnována pozornost bylo využití aplikované kryptografie v informačních 
systémech, podporující elektronický podpis. 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.  
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 2001, Security and Protection of Information 2001). 

4.2.5 Systémy řízení toku aktivit - workflow systémy 

Součástí výzkumu systémů řízení toků aktivit byly i nadále možnosti verifikace navržených systémů z 
formálního hlediska před tím, než budou uvedeny do praxe. V minulých letech byly k tomuto účelu 
využívány klasické P/T Petriho sítě. Později byly postupně vybudovány dva modely, které umožňují 
pracovat s diskrétní a lokální časovou informací. Tyto modely dávají dobrý formální základ pro další 
studium problematiky formální verifikace systémů řízení toku aktivit. Pro praktickou zkušenost byl 
vytvořen editor procesního jazyka, který umožňuje generovat výstup v takovýchto pokročilých 
modelech [2 – 20]. 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 příštím roce se budeme zabývat použitím značkovacích jazyků jako univerzálního prostředku pro 
strukturovaných přenos údajů pro objektové databázové systémy. Návrh univerzální komunikační 
struktury pro objektové databáze v XML a formalizace popisu workflow systémů bude jen přirozeným 
rozšířením těchto aktivit. V oblasti kvality a řízení bude zkoumána analýza a definování postupů pro 
posuzování kvality vývoje programových produktů v návaznosti na sérii norem ISO 9000-2000, 
implementací systému pro podporu řízení kvality vývoje programových produktů a analýzou možností 
exportu softwarových metrik z nástrojů CASE a jejich využitelnost pro řízení projektů vývoje 
programových aplikací. Kromě toho bude prováděn výzkum shromažďování empirických dat 
softwarových metrik z projektů vývoje programových produktů za účelem jejich následného 
statistického vyhodnocení. V oblasti vyhledávání dat předpokládáme dokončení návrhu unifikujícího 
modelu a jazyka pro modelování dolovacího problému. Dále bude pokračovat výzkum v oblasti 
asociačních pravidel s perspektivním využitím pro multimediální data, výzkum způsobů reprezentace 
obrázků pro podobnostní vyhledávání a obecně získávání znalostí z obrazových dat. Nově bude 
zařazen výzkum získávání znalostí v prostředí WWW. V dalším období se předpokládá pokračování v 
návrhu metodologie a experimentálního znalostně orientovaného systému pro analýzu rizik v 
informačních systémech a v jeho postupné implementaci a testování. 

Seznam výstupů v roce 2001 
a) Monografie: 
b) Články v zahraničních časopisech: 
c) Příspěvky na zahraničních konferencích: 
d) Články v tuzemských časopisech: 
e) Příspěvky na tuzemských konferencích: 

[2 – 1] Bartík, V.: Získávání znalostí z dat – víceúrovňová asociační pravidla, In: Arnošt, V. (Ed): 
Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001 (Volume 1). FEI VUT v Brně. 2001, 
str. 244 – 246 
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[2 – 2] Hanáček Petr, Rábová Zdeňka: Využití modelování v analýze rizik, In: Proceedings of the 
23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001, Ostrava, CZ, MARQ, 2001, p. 9-16, 
ISBN 80-85988-61-5 

[2 – 3] Hanáček Petr, Staudek Jan: Certifikační infrastruktury veřejných klíčů, In: Proceedings of 
DATAKON 2001, Brno, CZ, 2001, p. 1-44, ISBN 80-227-1597-2 

[2 – 4] Hanáček Petr, Staudek Jan: Infrastruktura certifikace veřejných klíčů, In: Security and 
Protection of Information 2001, Brno, CZ, 2001, p. 79-86 

[2 – 5] Hanáček Petr, Zbořil František ml.: Řízení rizik v procesu Analýzy rizik, In: Proceedings of 
the 35th Spring International Conference MOSIS'01, Ostrava, CZ, MARQ, 2001, p. 351-
356, ISBN 80-85988-57-7 

[2 – 6] Hanáček Petr: Bezpečnost elektronických transakcí, In: Proceedings of Conference e-
Finance, Praha, CZ, 2001, p. 10 

[2 – 7] Hanáček Petr: Bezpečnost transakcí na internetu, In: Moderní databáze, Praha, CZ, 2001, p. 
76-83, ISBN 80-238-7046-7 

[2 – 8] Hanáček Petr: Rizika elektronického obchodu, In: SECURITY 2001, Brno, CZ, 2001, p. 48-
54 

[2 – 9] Hanáček Petr: Technicko-právní aspekty a ochrana elektronických dokladů, In: Instituf of 
International Research, Praha, CZ, 2001, p. 10 

[2 – 10] Heckel, M.: Popis obrazových dat pro vyhledávání podle obsahu, In: Arnošt, V. (Ed): 
Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001 (Volume 1). FEI VUT v Brně. 2001, 
str. 265 – 267 

[2 – 11] Hruška Tomáš, Smolík Petr:  Application of a Metasystem in University Information System 
Development, In: Sborník konference Tvorba software 2001, Ostrava, Tanger, 2001, p. 183-
191, ISBN 80-85988-59-3 

[2 – 12] Hruška Tomáš, Zendulka Jaroslav:  Study Programmes in Information Technology at Brno 
University of Technology, In: MOSIS 01 Conference Proceedings, Hradec nad Moravicí, 
MARQ, 2001, p. 11-22, ISBN 80-85988-57-7 

[2 – 13] Hruška Tomáš: XML Technology - tutorial, In: ISM 01 Conference Proceedings, Hradec 
nad Moravicí, MARQ, 2001, p. 11-15, ISBN 80-85988-51-3 

[2 – 14] Kreslíková Jitka: A Comparison of EN ISO 9001:2000 and the Capability Maturity Model 
for Software, ASIS 2001, Velké Losiny, září 2001 

[2 – 15] Kreslíková Jitka: Znalostní oblasti projektového řízení, PROMA 2001, Praha, říjen 2001 

[2 – 16] Kubíček, V: Important Features for Image Retrieval, In: Proceedings of the Conference 
Information Systems Modelling, Ostrava, MARQ Ostrava, Hradec nad Moravicí, 2001, p. 
203-210, ISBN 80-85988-51-8 

[2 – 17] Kubíček, V: Knowledge Discovery in Image Databases, In: Arnošt, V. (Ed): Proceedings of 
7th Conference STUDENT FEI 2001 (Volume 2). FEI VUT v Brně. 2001, 348 – 352, ISBN 
80-214-1860-5 

[2 – 18] Zendulka Jaroslav.: Object-Relational Modeling in UML, In: Proceedings of the Conference 
Information Systems Modelling, Ostrava, MARQ, 2001, p. 17-24, ISBN 80-85988-51-8 

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

[2 – 19] Cvrček Daniel: Authorization Model for Strongly Distributed Information Systems, Brno, 
2001, s. 125 

h) Technické a výzkumné zprávy: 
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[2 – 20] Bátrla Vítězslav: Přenositelný hierarchický editor jazyka SFC s generátorem Petriho sítí, 
Diplomová práce, Brno, 2001, s.43 

i) Skripta: 

Organizované akce a další aktivity související s výzkumným záměrem 

Přehled vědeckých akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 

 
Název akce:  Organizace mezinárodní konference Information system modelling (ISM 2001). Ve 

13-ti členném programovém výboru ze 6 zemí byli 3 řešitelé výzkumného záměru. 
Charakter:  mezinárodní konference 
Organizátor:  ÚIVT organizoval ISM společně s FEI TU  v Ostravě 
Termín:  9. – 10. května 2001 
Účastníci:  40, z toho 15 ze zahraničí 

Přehled pedagogicko vzdělávacích akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 

Smlouvy o spolupráci v oblastech výzkumného záměru 

Nově budovaná (vybudovaná) pracoviště či laboratoře  

Jednorázové odborné přednášky či prezentace 

 
Téma: Řízení projektů (Project Management) pro management firem (AP INVESTING 

s.r.o) 
Přednášející: RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. 
Termín: únor 2001 
  
Téma: Řízení projektů (Project Management) pro management firem (Cooper Siebe 

Automotive) 
Přednášející: RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. 
Termín: červen 2001 
  
Téma: Řízení projektů (Project Management) pro management firem (KORADO a.s.) 
Přednášející:  RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. 
Termín: srpen 2001 
  
Téma:  Řízení projektů (Project Management) pro management firem (TESCO 

STORES a.s) 
Přednášející:  RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. 
Termín: listopad 2001 

Ostatní významné akce a výsledky související s řešením VZ12 v r. 2001 

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. 
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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 částečně realizována a jsou k dispozici první realizační výstupy, jsou zpracovány i principy 
animace v grafických scénách. Navíc je ověřit vkládání obrazu scény do reálného obrazu. Cílem v 
oblasti počítačového vidění je vývoj metod a technických prostředků pro zpracování obrazu, které 
postupně umožní běžně používat prostředky zpracování obrazu na výrobních linkách. Takovými 
prostředky pro snímání obrazu jsou konfigurovatelné kamery, konfigurovatelné digitizéry a výpočetní 
prostředky 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. V současném stádiu je zpracována programovatelná kamera s možností připojení HDTV 
čipu a je vyroben prototyp procesorové desky se signálovým procesorem TI 6211/6711. 

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, the system is still under development, it is partially 
implemented and first applications are available, principles of animation for graphics scenes are also 
ready. It is also necessary to experiment with adding the artificial image to the video. The goal in 
computer vision is to develop software and hardware equipment for image processing that will 
eventually allow for routine exploitation of image processing on production lines. Such equipment 
includes configurable video cameras and configurable 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. Currently available is programmable video camera 
with HDTV chip option and prototype of processing board with TI 6211/6711 digital signal processor. 

4.3.1 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 obrazy s vysokým rozlišením (rozsáhlá data) složitým způsobem. Jedním z cílů 
výzkumného záměru je zpracovat metodiku a programové prostředky, 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 nutnosti svázat v 
aplikacích těsně algoritmy zpracování obrazu, které jsou relativně neměnné a mohou být úspěšně 
opakovaně používány, s uživatelským rozhraním, 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 C++ Builder firmy Borland) (viz. 
http://www.fee.vutbr.cz/UIVT/research/graph). 
V současné době je v souladu s návrhem výzkumného záměru dokončena studijní etapa 2D úloh a jsou 
k dispozici první aplikace. Rozpracována je část 3D úloh, která je podstatně komplikovanější. 
Realizovaná část je v současné době užívána studenty (http://www.fee.vutbr.cz/~zemcik/digiprj.zip). 
Na základě této realizované části byla zpracována a i v současnosti je zpracovávána řada diplomových 
prací (práci úspěšně ukončili Daniel Mika: Knihovna funkcí pro práci s 2D rastrem, David Motl: 
Zpracování videosekvencí a zpracovávají pan Abukteish Ibrahim, Robert Bohoněk, Pavel Majerek a 
Marek Pokorný). Část pro zpracování 3D úloh je v současnosti metodicky stále zpracovávána a 
vzhledem ke složité struktuře bylo v rámci této úlohy kromě zpracování diplomových prací (práci 
úspěšně dokončili Marek Němec: Komponenty pro práci s 3D knihovnami, Adam Herout: Knihovna 
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pro práci s 3D rastrem) vypsáno i téma doktorandského studia, na které se přihlásil pan Stanislav 
Sumec. 
Příklad obrazovky demonstračního programu pro zpracování obrazu je na následujícím obrázku: 

 
V současné fázi záměru jsou již uplatněny vyvíjené prostředky v kompresi rozsáhlých obrazů a v 
průmyslových aplikacích [3-1 - 3-5]. 

4.3.2 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 pokračuje v souladu s návrhem výzkumného záměru výzkum možností 
animace lidského těla metodami inverzní kinematiky. V rámci disertační doktorské práce pana 
Martina Fědora na téma „Snímání a animace pohybu lidské práce“ je tvořen animační systém sAnim. 
Součástí tohoto systému je editor kloubových soustav, umožňující definici obecné kostry typu n-ární 
strom. Animační část pracuje s kinematickým popisem soustavy a implementuje algoritmy inverzní 
kinematiky s použitím primárního cíle (pozice definovaného koncového bodu) a dodatečných –
sekundárních podmínek (udržení stability kostry, omezení úhlů natočení apod.). Systém je koncipován 
jako samostatný program, ale jeho části jsou využity k nutným výpočtům při získávání 
rekonstruovaného pohybu lidské postavy z dat snímaných jednou kamerou (optical motion-capturing). 
Tyto práce byly publikovány v rámci přednášek v zahraničí. 
Byla pořízena data objemového modelu lidského těla pro další výzkum zobrazovacích metod a 
připraven výzkum v těchto oblastech. Praktická realizace výzkumných prací probíhá v současnosti ve 
Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, kde na ní pracuje v rámci disertační práce pan Martin Dobšík. 
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V oblasti upravené reality bylo vyvinuto nové technické vybavení - výpočetní desky s procesorem TI 
6211/6711, která díky svému velmi vysokému výpočetnímu výkonu (okolo 1 GFLOPS, viz též další 
odstavec) umožní použít nové algoritmy pro vkládání a je připravováno příslušné programové 
vybavení. V rámci diplomové práce (pana Petra Neugabeuera) jsou realizovány další experimenty s 
realizací vkládání umělého obrazu do videosekvencí. 

4.3.3 Počítačové vidění 

Úlohy počítačového vidění a obecněji zpracování obrazu začínají mít nezastupitelnou roli v kontrole 
kvality v automatizované výrobě. Předmětem výzkumu v této oblasti jsou programovatelné CCD 
kamery (práce Doc. Honce a připravovaná disertační práce ing. P. Honce). Realizované 
programovatelné CCD kamery mají unikátní vlastnosti z hlediska možností snímání velmi rychlých 
dějů (až 200 snímků za sekundu), z hlediska možností snímání dějů, které vyžadují velmi rychlé 
sejmutí obrazu s velmi krátkou expoziční dobu (až 1/10000s) a s velmi vysokým rozlišením - v 
letošním roce byly realizovány prototypy kamer s HDTV čipem (1200x900) pixelů a připravuje se 
prototyp kamery s řádkovým snímačem (až 4096 pixelů). 
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. V letošním roce byl realizován vývoj prototypu desky s procesorem Texas Instruments 
TMS320C6211/6711 s výkonem cca 1 GFLOPS, který umožňuje aplikaci kvalitativně nových 
algoritmů. V následujícím období se předpokládá dopracování dalších prostředků (pro interface) k 
nově vyvinutým deskám a jejich nasazení do praktických aplikací.¨ 
V oblasti metod pro zpracování obrazu byly vyvinuty algoritmy pro rekonstrukci tvaru povrchu 
pomocí CCD kamer (měření moire s CCD čipem „zastupujícím“ jednu z interfernčích mřížek) a 
metody pro měření rychlosti vozidel jedinou CCD kamerou (z dobře definované sekvence snímků a 
při znalosti geometrie scény) [3-2]. 

4.3.4 Hlavní cíle pro další období 

V následujícím období ze zaměříme zejména na následující cíle: 
 
Z oblasti zpracování obrazů a scén: 
Testovat metodiku a programové vybavení pro vývoj 2D obrazových aplikací v praxi, 
zůstává úkol implementovat experimentální systému pro zpracování 3D grafických systémů. 
 
Z oblasti moderních prostředků interakce: 
Ověřit modely pohybu člověka a zvířat pro virtuální realitu, 
dokončit experimenty s vkládáním umělého obrazu do videosekvencí a implementovat v DSP. 
 
Z prostředků počítačového vidění: 
Realizovat videokameru s řádkovým snímačem a ověřit kameru s vysokým rozlišením, 
ověřit nově vyvinutou desku se signálovým procesorem TMS320C6211/6711. 

4.3.5 Seznam výstupů v roce 2001 

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

[3-1] Fučík, O., Zemčík, P., Ford, R., Loker, D., Weissbach, R.: A Flexible DSP Hardware 
Platform for LVDT Signal Conditioning, Proceedings of Electromotion International 
Symposium, Bologna, Italy, 2001. 
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[3-2] Grebeníček, F., Lisztwan, M., Richter, M., Zemčík. P.: One CCD Camera Measurement Of 
Vehicle Velocity, PC01 Proceedings, ISBN 80-227-1542-5, Štrbské Pleso, Slovakia, 2001 

[3-3] Zemčík, P., Fučík, O., Richter, M., Valenta, P.: Imaging Applications Speedup Using Co-
Design, PC01 Proceedings, ISBN 80-227-1542-5, Štrbské Pleso, Slovakia, 2001 

[3-4] Honec, P., Petyovský, P., Richter, M., Grebeníček, F., Valach, S.: 3D Object Surface 
Reconstruction, PC01 Proceedings, ISBN 80-227-1542-5, Štrbské Pleso, Slovakia, 2001 

[3-5] Honec, J., Honec, P., Petyovský, P., Valach, S., Brambor, J.: Parallel 2D FFT 
Implementation with DSPs, PC01 Proceedings, ISBN 80-227-1542-5, Štrbské Pleso, 
Slovakia, 2001 

d) Články v tuzemských časopisech: 

[3-6] Tišnovský, P.: Fraktály 1 - Dynamické systémy v komplexní rovině, Internetový èasopis 
Elektrorevue, 7.11.2001, http://www.elektrorevue.cz/clanky/01040/ 

[3-7] Tišnovský, P.: Výpočet plochy Mandelbrotovy množiny metodou součtu pixelů, Internetový 
časopis Elektrorevue, 2.5.2001, http://www.elektrorevue.cz/clanky/01022/ 

e) Příspěvky na tuzemských konferencích: 

[3-8] Herout, A., Zemčík, P.: Knihovna pro práci s objemovými daty, Sborník ASIS, Brno, Česká 
Republika, 2001 

f) Inženýrská díla: 
Vypracování technologie pro kontrolu průjezdu křižovatkami na červenou a měření rychlosti vozidel 
pomocí jedné kamery. Realizováno na několika křižovatkách v Praze ve spolupráci s firmou CAMEA 
spol s r.o., k ochraně bylo podáno několik přihlášek patentů (autoři Fučík, Honec, Richter, Valenta, 
Zemčík, všichni FEI VUT v Brně): 
 PV 2001-1919 Zařízení pro kontrolu rozměrů 
 PV 2001-1920 Zařízení pro kontrolu povrchu 
 PV 2001-1921 Zařízení pro kontrolu objemu malých objektů, 

 všechny přihlášené na Uřadě průmyslového vlastnictví ČR dne 31.5.2001 
g) Disertační a habilitační práce: 
h) Technické a výzkumné zprávy: 
i) Skripta: 

Přehled vědeckých akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 

Název akce:  EUROGRAPHICS 2001 
Charakter:  mezinárodní konference 
Organizátor: University of Manchester 
Termín: 4.9.2001-7.9.2001 
Místo: Manchester, Velká Británie 

Přehled pedagogicko vzdělávacích akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 

Název akce:  Série přednášek na FEI VŠB-TU Ostrava 
Charakter:  národní 
Organizátor:  FEI VŠB-TU Ostrava (Dr. Šarman) a ÚIVT FEI (Doc. Zemčík) 
Termín:  zimní semestr školního roku 2000/2001 
Účastníci:  Zaměstnanci a doktorandi ÚIVT FEI (Čapek, Fědor, Serba, Tišnovský, Zemčík) 

Jednorázové odborné přednášky či prezentace 

Téma: Akcelerace obrazových výpočtů pomocí DSP a FPGA 
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Přednášející:  University of Bristol, UK, Doc. Zemčík, ÚIVT FEI 
Termín: březen 2001 v rámci projektu SOCRATES 
  
Téma: Implementace obrazových funkcí v FPGA 
Přednášející:  University of Bristol, UK, Dr. Fučík, ÚIVT FEI 
Termín: březen 2001 v rámci projektu SOCRATES 
  
Téma:  Akcelerace 3D grafických výpočtů pomocí DSP a FPGA 
Přednášející:  University of Joensuu, Finsko, Doc. Zemčík, ÚIVT FEI 
Termín: červen 2001 v rámci projektu SOCRATES 
  
Téma:  Rekonstrukce tvaru povrchu pomocí CCD kamer 
Přednášející:  University of Joensuu, Finsko, Ing. Richter, ÚIVT FEI 
Termín: červen 2001 v rámci projektu SOCRATES 
  
Téma:  Akcelerace 3D grafických výpočtů pomocí DSP a FPGA 
Přednášející:  University of Bristol, UK, Doc. Zemčík, ÚIVT FEI 
Termín: listopad 2001 v rámci projektu SOCRATES 
  
Téma:  Animace kloubových struktur 
Přednášející:  University of Bristol, UK, Ing. Fědor, ÚIVT FEI 
Termín: listopad 2001 v rámci projektu SOCRATES 
 

Spolupráce se zahraničími univerzitami a institucemi 

Pokračovala spolupráce se zahraničními organizacemi v oblasti počítačová grafiky a moderních 
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), byla 
navázána další spolupráce s Helsinki University of Technology. 
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 
metod reprezentace a komprese barevného obrazu zveřejněných v řadě společných publikací (viz i 
seznam publikací z roku 2001). 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 
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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. 
Dvořák 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). 
S Helsinki University of Technology (HUT) byla navázána spolupráce v letošním roce. Prvním 
impulsem ke kontaktu byl přechod pracovníka z Lappeenranta University of Technology do Helsinki 
University of Technology (M. Frydrych). Ukázalo se, že tématická náplň výzkumu v laboratoři 
komunikace člověka se strojem na HUT se provádí výzkum uživatelských rozhraní, který dobře 
koresponduje s plánovaným výzkumem tohoto výzkumného záměru. Připravuje se dlouhodobá stáž 
pracovníka nebo doktoranda ÚIVT FEI na HUT (pravděpodobně M. Dobšík na podzim 2002) a 
výměnné pobyty učitelů, případně studentů. 

Smlouvy o spolupráci v oblastech výzkumného záměru 

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 
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Doba trvání:  1 rok, finanční podpora výjezdů (obvykle pokryto 100% ceny výjezdu) 
 

4.4 Architektura technického a programového vybavení vestavěných aplikací 

Architektura vestavěných aplikací je nesmírně rozmanitá a pestrá, od specializovaných jednotek pro 
jeden algoritmus, přes vyvíjející se HW hledající si optimální podobu a dále ke konfigurovatelným 
systémům pro několik úloh až po aplikačně specifické multiprocesorové systémy pro náročné 
aplikace. Optimalizace architektury znamená prohledávání velkého návrhového prostoru nebo vede 
přes nějaké chytřejší řešení diskrétních optimalizačních problémů. Výzkum Bayesovských 
optimalizačních algoritmů (BOA) byl úspěšný jak ve verifikaci jejich vyšší kvality, tak v praktické 
paralelní implementaci. Alternativně byla optimalizace architektury multiprocesorového systému 
řešena efektivním prohledáváním návrhového prostoru na základě zjednodušených modelů a simulací 
paralelních aplikací v jazyce Transim, odvozeného z CSP. Doby časových simulací jsou relativně 
krátké a dovolily průzkum nejzajímavějších variant architektur pro vybrané algoritmy. Výzkum 
specializovaných jednotek se týkal zejména algoritmů pro multimedia a šifrování, a také vyvíjejícího 
se HW. Analýza testovatelností číslicových obvodů vyústila v realizaci programových nástrojů a nově 
využívá i genetických algoritmů. Zkoumány byly i formální specifikace vestavěných aplikací, jednak 
pomocí přechodových systémů a temporálních logik, jednak v jazyce VHDL. V oblasti 
distribuovaných vestavěných systémů se zájem soustředil na systémy založené na čidlech připojených 
k Internetu a na úlohy virtuální reality řešené rovněž přes Internet. 

Architecture of software and hardware for embedded systems 
Architecture of embedded applications is immensely diverse and colorful, from specialized units 
executing a single algorithm through evolvable HW that looks for its optimum shape, further to 
configurable systems dedicated to a group of tasks, and up to application-specific multiprocessor 
systems for demanding applications. Architecture optimization leads to exploration of a huge design 
space or to some smarter solution of discrete optimization problems. Research in Bayesian 
optimization algoritms (BOA) has been successful not only in verifying their higher quality, but also 
in their practical parallel implementation. The multiprocessor system architecture has been 
alternatively optimized by efficient exploration of design space on the base of simplified models and 
simulations of parallel applications in CSP-based Transim language. Execution times are relatively 
short and made a search for the most interesting variants of architectures and selected problems 
feasible. Research in specialized units is addressing mainly multimedia, encryption, and also evolvable 
HW units. Testability analysis of digital circuits resulted in development of program tools and recently 
is trying to apply genetic algorithms in this area. Research continued in formal specifications of 
embedded applications using transition systems and temporal logic, as well as using VHDL. In the 
area of distributed embedded systems the research has been focused to Internet-enabled sensor-based 
systems and to distributed virtual reality tasks solved also over Internet. 

4.4.1 Aplikace optimalizačních algoritmů ve vestavěných systémech 

Teorie algoritmů EDA založených na pravděpodobnostních modelech a vlastnostech multikriteriálních 
Bayesovských optimalizačních algoritmů pro řešení kombinatorických úloh byla prezentována ve [4-
1]. Byly provedeny experimentální studie pro ověření účinnosti multikriteriálních Bayesovských 
optimalizačních algoritmů MBOA pro dekompozici hypergrafů (členění obvodových subsystémů) [4-
17] a pro řešení multikriteriální úlohy o batohu (knapsack problem) a umělé bi-kriteriální testovací 
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úlohy typu Unitation/XOR. Získané výsledky jsou srovnatelné nebo lepší než publikované výsledky 
získané na bázi klasických genetických algoritmů [4-15]. Bayesovský optimalizační algoritmus 
DBOA byl paralelizován pro cluster pracovních stanic, což urychluje konstrukci pravděpodobnostního 
modelu a vzorkování stavového prostoru [4-3]. 
Dále byl vytvořen programový systém pro rychlé prototypování aplikačních úloh na bázi BOA, [4-29]. 
Program implementovaný v Jazyce JAVA je spustitelný jako internetovská aplikace. 

4.4.2 Simulace paralelních výpočtů a architektur 

V simulačním jazyce Transim (implementace CSP) byl zpřesněn model symetrického multiprocesoru 
se sběrnicí (SMP), a to zejména synchronizační operace (zámky, bariéry). Pro jejich podrobný model 
byly použity sdílené proměnné [4-21], což umožnilo simulaci řady úloh na SMP. S ohledem na 
dostupnost SMP se v poslední době stále častěji objevují SMP propojené přímými sítěmi (kružnice, 
kostka, apod.). Možnosti využití těchto svazků SMP se zasíláním zpráv v rámci SMP i mezi nimi byly 
zhodnoceny ve [4-18]. Synchronizační operace typu bariéry se vyskytují také v algoritmech pro 
abstraktní stroj APRAM. Ladění výkonnosti bitonického řazení bylo provedeno právě na modelu 
tohoto stroje [4-20] a po něm bude následovat reálná implementace na 4-procesorovém serveru v 
OpenMP. Zajímavý projekt byla i simulace možností vyvíjejícího se HW na bázi distribuovaných 
genetických algoritmů [4-16]. 
Těžištěm prací bylo vypracování postupu, jak efektivně prohledávat návrhový prostor paralelních 
architektur vestavěných systémů pro specifické aplikace. Jako testovací úloha byla zvolena FFT v 
reálném čase a pracuje se na dalších úlohách (velké soustavy lineárních rovnic, husté i řídké). Práce 
[4-4] ukázala, jak optimalizovat architekturu s ohledem na požadovanou rychlost řešení. Simulační 
vyhodnocení 6 různých architektur bylo provedeno na 1-dimenzionální FFT o rozměru 1024 vzorků 
signálu.  
Optimalizace a ladění paralelní výkonnosti, které jsou v centru zájmu paralelních vestavěných 
aplikací, jsou předmětem schváleného grantového projektu GAČR “Parallel performance prediction 
and tuning“ GA 102/02/0503 plánovaného na léta 2002-2004. Na problematice pracují 3 doktorandi. 
Plánovaná knižní publikace “Architektura a programování paralelních počítačů” s praktickými 
příklady v každé kapitole (simulace na PC nebo pracovní stanici) je s podporou GAČR plánována na 
rok 2004. 

4.4.3 Návrh specializovaných obvodů pro grafiku a multimédia, návrh obvodů s 
využitím evolučních principů 

Specializovaná operace Montgomeryho dělení v konečném tělese GF(2m), tvořící výpočetní jádro pro 
modulové exponenciální operace v moderních systémech pro šifrování pomocí veřejného klíče a jeho 
obvodové implementace jsou námětem práce [4-22]. Syntéza zřetězeného obvodu realizujícího 
aritmetickou operaci Goldschmidtovo dělení na univerzálním procesoru s využitím návrhového jazyka 
VHDL je tématem další práce [4-30]. 
Dále byla rozpracována koncepce specifikace a syntézy opakovaně použitelných modulů ve VHDL 
[4 - 8]. Důraz je kladen na flexibilitu, které se dosáhne vnitřní nabídkou několika implementací včetně 
řetězených struktur. Způsob syntézy je řízen parametricky pomocí cílových atributů. Použitou 
technologií jsou programovatelné obvody Xilinx. 
Možnosti výpočetní podpory representace a transformace 3D modelů a vykreslování povrchů jakožto 
základních úloh virtuální reality s využitím distribuovaného rozložení výpočetní zátěže pomocí 
Internetu byly analyzovány v práci [4-23]. Na tuto studii navážou implementační práce v r. 2002. 
V oblasti vyvíjejících se obvodů byly stanoveny základní principy a metody mapování grafů toků dat 
výpočetních úloh na obvodové struktury, [4-24]. Dále byly vyšetřovány modifikace evolučních metod 
pro vytvoření pružného hardware, měnícího dynamicky svoje fyzické zapojení v závislosti na měnícím 
se vnějším prostředí. Bylo zkoumáno použití více fitness funkcí, omezená a neomezená evoluce a 
škálovatelnost evolučního návrhu [4-14]. 
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4.4.4 Metody a prostředky pro analýzu testovatelnosti číslicových obvodů 

Byl vytvořen a dále rozvíjen formální aparát pro popis strukturálních vlastností číslicového obvodu na 
úrovni RT pomocí pojmů diskrétní matematiky, který umožní realizovat algoritmy pro analýzu 
testovatelnosti zcela novým, doposud nepublikovaným způsobem [4-6]. 
Byly zahájeny práce na využití genetických algoritmů pro analýzu testovatelnosti obvodu na úrovni 
RT. Pro tyto účely byly nejprve vytvořena a implementována metodika jejímž cílem je ohodnocení 
testovatelnosti prvků obvodu. Na tuto činnost pak bude navazovat experimentování s fitness funkcí 
reflektující dopady na strukturu obvodu v souvislosti se zvýšením jeho testovatelnosti (zohlednění 
testovatelnosti vnitřních bodů obvodu, nárůst plochy na čipu, nárůst počtu vývodů, doba trvání 
aplikace testu) [4-25], [4-8].  
Byl realizován další výzkum v oblasti popisu obvodů ve VHDL a na transformaci těchto popisů do 
databázových systémů tvořených čtyřmi vzájemně svázanými soubory – souborem prvků, souborem 
bran a dvěma soubory spojů [4-26]. Výsledkem práce jsou návrhy a implementace dvou nezávislých 
programů. První z nich vytvoří z výše uvedené databáze textový soubor predikátů a druhý, napsaný v 
jazyku PROLOG, načte zmíněný soubor predikátů do prologovské databáze. Součástí druhého 
programu jsou i vzorové klauzule pro práci s uloženými informacemi, umožňující následnou analýzu 
testovatelnosti zkoumaného obvodu na úrovni RTL (identifikace I-cest, identifikace zpětných vazeb a 
jejich eliminace pro účely testování, návrh řadiče testu). 
Byla implementována metodika pro analýzu testovatelnosti na úrovni popisu chování do formy 
programového nástroje, který bude přístupný přes Internet [4-7]. 
Byla vypracována a implementována jednoduchá metodika návrhu řadiče testu analyzovaného 
obvodu, jejímž vstupem je popis analyzovaného obvodu v jazyce VHDL. 

4.4.5 Formální specifikace a verifikace 

Formální specifikace (FS) vestavěných systémů a možnosti jejich verifikace se stávají důležitou 
součástí jejich návrhu. Hlavní směr výzkumu je orientován na FS vestavěných systémů resp. systémů 
založených na počítačích. Byla završena metoda rychlého prototypování formálních specifikací a 
publikována v prestižním časopise [4-2].  
Pokračoval výzkum opakované použitelnosti stavově orientovaných specifikací ve formě 
(časovaných) přechodových systémů resp. ve formě popisu temporálními logikami (reálného času). Při 
tom byly využity aplikačních vzory pro přechodové systémy a jejich správa metodou "Case-based 
reasoning" [4-13, 4-27]. Navržená metoda směřuje k výběru vhodných metrik pro vyhledávání 
blízkých specifikací. 

4.4.6 Architektura distribuovaných systémů 

Problematika vestavěných distribuovaných systémů založených na čidlech připojovaných k Internetu 
je studována v [4-12, 4-14]. Jedná se o výzkum architektur založených na standardu IEEE 1451.1 v 
kombinaci s rámcem VIA firem Compaq, Intel a Microsoft a konceptem IP multicast. Optimální 
komunikace mezi komponentami vestavěných systémů na všech úrovních až po Internet je též 
námětem schváleného grantu GAČR „Vestavěné řídicí systémy a jejich vzájemná komunikace“ GA 
102/02/1032. 

Hlavní cíle pro další období  
Genetické algoritmy budou aplikovány v návrhu číslicových obvodů a bude vypracován algoritmus 
BOA pro spojité optimalizační problémy. Bude vyvinuta nová verze výukového vývojového systému 
pro třídu Bayesovských optimalizačních algoritmů včetně vzorových aplikací. 
V paralelních vestavěných systémech bude optimalizována architektura i algoritmus pro řešení 
hustých systémů lineárních rovnic. Dále bude vytipován a odsimulován vzor architektury MPSoC 
(MultiProcesor System on a Chip) pro širší třídu úloh reálného času. Prototypování úloh „rozděl a 
panuj“ bude vyzkoušeno pomocí simulace dynamických procesů v Transimu. Transim bude také 
využit při prototypování asynchronních obvodů. 
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Budou hledány optimální obvodové struktury pro podporu speciálních operací jako jsou komprese dat, 
modulová aritmetika, tvorba digitálních vodoznaků jako obdoba šifrovacích metod. Výzkum 
konfigurovatelného počítání a evolučních obvodů bude pokračovat. 
V analýze testovatelnosti na úrovni RT půjde jednak o vytvoření a implementaci algoritmů 
využívajících formální aparát pro popis diagnostických vlastností obvodů, jednak o studium využití 
jazyka Prolog a genetických algoritmů. Bude dotvářena metodika pro návrh řadiče testu. 
V oblasti opakovatelné využitelnosti FS budou pokračovat experimenty s klasifikačními schématy s 
využitím struktury formulí temporální logiky. V architektuře vestavěných distribuovaných systémů 
budou zobecňovány principy vzájemného propojování obecných komponent prostřednictvím 
Internetu. 
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s.208-213. (ISBN 80-214-1960-1) 

f) Inženýrská díla: 
Otto Fučík je spoluřešitel úspěšné ralizace díla "Jízda na červenou - UNICAM". UNICAM je 
systém, který snímá kamerami a následně počítačem vyhodnocuje situaci na křižovatce. V 
případě, že dojde k přestupku, je daná situace zdokumentována. Vyhodnocení obrazu probíhá 
v reálném čase s podporou technologie DSP a hradlových polí. V současné době (podzim 
2001) je zařízení UNICAM instalováno (v Praze) na více než 10 křižovatkách a sleduje se více 
než 40 jízdních pruhů. 

g) Disertační a habilitační práce: 

[4-28] Švéda M.: Systémy založené na počítačích. Teze přednášky k profesorskému jmenovacímu 
řízení, VUT v Brně, 2001. ISBN 80-214-1937-7, ISSN 1213-418X 

h) Technické a výzkumné zprávy: 

[4-29] Kostka, R.: Návrh vývojového systému pro třídu Bayesovských optimalizačních algoritmů, 
Diplomová práce, UIVT FEI VUT Brno, 2001 

[4-30] Tomšů Michal: Goldschmidt's division algorithm using the pipelining principle, Brno, CZ, 
FEI VUT, 2001, p. 373-377, ISBN 80-214-1859-1 

i) Skripta: 
 

Organizované akce a další aktivity související s výzkumným záměrem 

Přehled vědeckých akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 

Doc. Švéda: programové a organizační vedení akce IEEE/IFIP Joint Workshop on Formal 
Specifications of Computer Based Systems, jehož 2.ročník se konal ve Washington, D.C., 15. března 
2001 pod záštitou IEEE Computer Society TC-ECBS a IFIP WG10.1. 
 
Doc. Kotásek, je ve stadiu rozpracování konference IEEE DDECS 2002 (je generální vice-chairman), 
která se bude konat v Brně v dubnu r.2002. 

Přehled pedagogicko vzdělávacích akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 

Smlouvy o spolupráci v oblastech výzkumného záměru 

Nově budovaná (vybudovaná) pracoviště či laboratoře  

Jednorázové odborné přednášky či prezentace 

Přednáška na semináři AV ČR: Schwarz, J.: Multiobjective Bayesian Optimization Algorithm for 
Combinatorial Problems: Theory and Practice. (viz publikaci [4-1]) 
 
Vyžádaná přednáška na téma:  
Schwarz, J., Očenášek, J.: Pareto Bayesian Optimization Algorithm for the Multiobjective 0/1 
Knapsack Problem, 7th International Mendel Conference on Soft Computing, Brno University of 
Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Brno, 2001. 
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Ostatní významné akce a výsledky související s řešením VZ12 v r. 2001 

Byly získány 2 granty GAČR (GA102/02/1032 a GA102/02/0503) 

Využití technického vybavení pořízeného z VZ 

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 skupina vyvinula webový server pro sběr a zpracování dat. Dále 
byly vyvinuty hardwarové moduly do vestavěných aplikací a pro ně softwarové knihovny vhodné pro 
sběr a zpracování dat. Byly provedeny a na mezinárodních i národních konferencích prezentovány 
studie vhodnosti Ethernet TCP/IP jako průmyslové sběrnice. Byly uspořádány 2 odborné přednášky 
zahraničního experta, zabývající se problematikou real-time software a bezpečný software. Taktéž 
byly uspořádány pro zájemce z průmyslu 2 kurzy. První na téma:„Průmyslové komunikační sběrnice”, 
druhý s názvem: „Průmyslová síť Profibus a programové prostředí STEP7”. 

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 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 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. 

4.5.1 Průmyslové řídicí systémy 

Byly navrženy univerzální procesorové moduly pro vestavěné aplikace umožňující realizaci 
webovského serveru. Tyto moduly staví na levné technologii Rabbit. V diplomové práci „Rozhranní 
přístroje A2000 ke sběrnici Ethernet“ byl tento modul aplikován na konkrétní měřicí systém.  
V rámci další diplomové práce byl vypracován projekt záskokového režimu řídicích členů 
(průmyslového regulátoru Omron E5AX a programovatelného automatu Omron C200H) pomocí 
sběrnice Hostlink. Realizace je používána ve výuce předmětu AUP. 
Byl proveden návrh a realizace vysoce funkčního řídicího systému železničního dopravního modelu, 
ovládaného programovatelnými automaty PLC S7-300 a S7-200 s využitím průmyslové sběrnice 
Profibus DP. 

4.5.2 Průmyslové komunikační sítě 

Na základě poptávky z průmyslu byl navržen a vyvinut modul distribuovaného rozhraní 
RS 232/RS 485, které se připojuje na lokální síť na bázi Ethernet TCP/IP. Modul s drivery umožňuje 
připojit zařízení s rozhraním RS-232/RS-485 k počítači prostřednictvím LAN. Modul je osazen 
výkonným 8-mi bitovým mikroprocesorem Rabbit 2000, využívá protokoly IP, TCP, UDP a 
Modbus/TCP. Byl navržen automatický způsob detekce zařízení na síti za účelem zjištění jeho IP 
adresy v případě využití protokolu DHCP tak, aby bylo možné zapojit zařízení do LAN bez asistence 
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správce sítě. Pro tento modul byly jednak upraveny dodávané knihovny pro protokol DHCP a dále 
byly vytvořeny knihovny pro práci s EEPROM 93Cxx. 
Byla dokončena první verze koncentrátoru dat s připojením na Ethernet /Internet, který umožňuje 
připojení analogových 16-ti bitových vstupů a výstupů, digitálních vstupů a výstupů a připravuje se 
prototyp meteorologické stanice na bázi tohoto koncentrátoru. Koncentrátor disponuje rozsáhlými 
možnostmi z hlediska dlouhodobého zaznamenávání měřených hodnot, přičemž naměřené hodnoty 
jsou uchovávány v paměti Flash EEPROM. jak aktuální, tak zaznamenané hodnoty jsou dostupné 
prostřednictvím protokolu http s využitám technologie Java appletů, neboť koncentrátor pracuje jako 
Embedded web server. Zařízení bylo prezentováno na mezinárodní konferenci ICPR v Praze. 
V oblasti synchronizace času mezi zařízeními propojenými komunikační sítí s přístupovou metodou 
CSMA byly identifikovány statistické vlastnosti prodlev při komunikaci na těchto sítích a na základě 
zjištěných statistických vlastností byl navržen způsob předvýběru dat a následné filtrace s cílem zvýšit 
přesnost synchronizace hodin vzhledem k zdroji referenčního času. V této oblasti je řešena on-line 
identifikace statistických parametrů a následná adaptace filtračních algoritmů na základě zjištěných 
statistických parametrů. Práce spadá do tématu disertace člena týmu a byla prezentována na 
mezinárodní konferenci PC’2001 v Praze. 
Pomocí jazyku formálního popisu ASL byl popsán koncentrátor dat TLAKAN využívající norem 
1451.1 a 1451.2. Koncentrátor na jedné straně sbírá informace z čidel tlaku (dle normy 1451.1) a na 
straně druhé je pomocí protokolu TCP/IP poskytuje nadřízeným systémům (dle normy 1451.2). 
V rámci diplomové práce byl rozpracován koncept zařízení typu slave na sběrnici Profibus, který je 
založen na obvodu Siemens SPC3 a Motorola 68MHC11. 
Bylo realizováno internetové rozhraní - applet s dynamicky generovanou HTML stránkou za účelem 
vizualizace a následného vyhodnocování a analýzy naměřených dat. 

4.5.3 Hlavní cíle pro další období 

Vývoj a dokončení rozhraní přístroje A2000 ke sběrnici Ethernet v rámci diplomové práce. Na toto 
rozhraní bude vyvinut uživatelský interface v jazyce Java. Dále bude vyvinuta sada univerzálních 
komponent, určených pro realizaci webovských serverů přístrojů a dalších vestavěných systémů 
průmyslové automatizace a měření. 
Bude zahájen vývoj bezdrátové komunikace koncentrátorů dat, vyvinutých v loňském roce. 
Komunikace bude založena na technologii Bluetooth. Předpokládané použití pro sběr dat z těžko 
přístupných částí průmyslových systémů. Rovněž bude zahájen vývoj levnější varianty fyzické vrstvy 
webovských serverů pro nenáročné aplikace. 
V disertačních pracích doktorandů bude dokončena studie synchronizace průmyslových 
komunikačních sítí, dynamické zálohování řídicích systémů, propojených heterogenními 
průmyslovými sběrnicemi, metodika řízení logicko dynamických systémů. Na zahraničních 
pracovištích bude dokončena disertační práce na téma diagnostický systém komplexních procesů. 

4.5.4 Seznam výstupů v roce 2001 

a) Monografie: 
b) Články v zahraničních časopisech: 

[5–1]  Zezulka F., Kučera P., Bradáč Z.: Úvod do problematiky průmyslových komunikačních sítí, 
AT&P Journal, 2001, č.10, str.9-11, ISSN 1335-2237 

[5–2] Zezulka F., Kučera P., Fojtík P., Bradáč Z.: Technická řešení nejběžnějších průmyslových 
komunikačních sběrnic, AT&P-Journal, Říjen 2001, č.10, str.15-17,52, ISSN 1335-2237 

[5–3] Bradáč Z.: Grafová prezentace decentralizovaných řídicích systémů, EE Odborný časopis 
pre elektrotechniku a energetiku, 2001, speciální vydání, str.72-73, ISSN 1335-2547 

[5–4] Fojtík P.: Detekce poruchy pomocí Kalmanova dynamického filtru, EE Odborný časopis pre 
elektrotechniku a energetiku, 2001, speciální vydání, str.70-71, ISSN 1335-2547 
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c) Příspěvky na zahraničních konferencích: 

[5–5] Cach P., Fiedler P., Zezulka F.: Sensor/Actuator web oriented interface, PDS2001 IFAC 
Workshop, Gliwice, Polsko. November 22nd – 23rd, 2001, p. 2 - 5 

[5–6] Fiedler, P.: Clock synchronization in distributed systems, Proceedings of 13th International 
Conference on Process Control 2001, Štrbské Pleso, Slovakia, June 11-14, 2001, ISBN 80-
227-1542-5 

[5-7]  Bradáč, Z.: Packet routing problem in hierarchical control system, Proceedings of 3th 
International Conference on Process Control 2001, Štrbské Pleso, Slovakia, June 11-14, 
2001, ISBN 80-227-1542-5 

[5-8] Bradáč, Z. – Zezulka, F.: IT and formal methods in process control, Proceedings of 13th 
International Conference on Process Control 2001, Štrbské Pleso, Slovakia, June 11-14, 
2001, ISBN 80-227-1542-5 

[5-9] Bradáč, Z. – Zezulka, F.: Formal Specification in Automation Engineering, Proc. of 
International  Summer School of Automation ´01, Maribor, June 10th-22nd, 2001, pp.98-
102, ISBN 86-435-0411-4 

[5–10] Z. Bradáč: Grafová prezentace decentralizovaných řídicích systémů, ELOSYS 2001. 
Trenčín, EE Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, 2001, speciální vydání, 
str.72-73, ISSN 1335-2547 

[5–11] Fojtík P.: Detekce poruchy pomocí Kalmanova dynamického filtru, ELOSYS 2001. Trenčín, 
EE Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, 2001, speciální vydání, str.70-71, 
ISSN 1335-2547 

d) Články v tuzemských časopisech: 

[5-12] Z. Bradáč – P. Fiedler: Vývoj spolehlivého softwaru, Automa, 2001, č.5, str.34-37, ISSN 
1210-9592 

[5-13] Z. Bradáč – P. Fiedler: Návrh spolehlivého softwaru pro řídicí účely, Automa, 2001, č.7-8, 
str.38-41, ISSN 1210-9592 

e) Příspěvky na tuzemských konferencích: 

[5–14] Cach, P. - Fiedler, P. - Zezulka, F. - Vrba, R. - Švéda, M.: Internet based remote IO, 
Summaries of 16th International Conference on Production Research (ICPR-16), pp. 18, 
Praha, 29.7.2001 - 3.8.2001, ISBN 80-02-01438-3  

[5–15] Kučera P.: Fault tolernat design of control, IWCIT’01 VŠB OSTRAVA – September 19th –
 20th, 2001, s.149-154, ISBN 80-7078-907-7 

[5–16] Fojtik,P.: Fault detection based on estimation by Kalman filter, STUDENT FEI 2001, Brno, 
duben 2001, s. 10-14, ISBN-80-214-1860-5 

[5–17] Z. Bradáč: Formal Specification of Hierarchical Decentralised Control Systems, Pro. of 
XXVI. Seminar ASR’2001, 26th-27th April, 2001, Ostrava, ISBN 80-7078-890-9 

f) Inženýrská díla: 

[5–18] Chládek M.: Zařízení typu slave na sběrnici Profibus, diplomová práce, UAMT2001 
g) Disertační a habilitační práce: 
h) Technické a výzkumné zprávy: 

[5-19] Alina-Besançon Voda – Fojtik,P.: Fault detection, Rapport Scientifique 2000 – inner 
technical  document of LAG INPG, Grenoble, France, prosinec 2000 

[5-20] Mehrdadi B., Kucera P.: The Tiny Home Automaion systemt, Final Report 2000 – inner 
technical document of The University of Huddersfield, England, May 2000 
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[5-21] Vrba R., Zezulka F., Bradáč Z., Cach P., Fojtík P., Honzík P., Jaroš J., Kucera P.: 
Vyhodnocení roku 2001 a plán pro rok 2002, [Dílčí zpráva k řešení projektu Konsorcia 
2001], Brno, Listopad 2001 

[5-22] Vrba R., Zezulka F., Bradáč Z., Cach P., Fojtík P., Honzík P., Jaroš J., Kucera P.: Koncepce 
systému Sensvision, [Dílčí zpráva k řešení projektu Konsorcia 2001], Brno, Listopad 2001 

[5-23] Vrba R., Zezulka F., Bradáč Z., Cach P., Fojtík P., Honzík P., Jaroš J., Kucera P.: Modulární 
WebServer, [Dílčí zpráva k řešení projektu Konsorcia 2001], Brno, Listopad 2001 

[5-24] Vrba R., Zezulka F., Bradáč Z., Cach P., Fojtík P., Honzík P., Jaroš J., Kucera P.: Měřící 
stanice Bluetooth, [Dílčí zpráva k řešení projektu Konsorcia 2001], Brno, Listopad 2001 

i) Skripta: 

4.6 Senzory, číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

Byla otevřena nová výzkumná laboratoř pro měření tlaku a průtoku. Po zahájení rekonstrukce 
dvorního traktu byla bohužel budova, ve které byla tato dislokována srovnána se zemí a bylo nutné 
laboratoř demontovat a znovu instalovat na Údolní. Zde byly nutné opět jak stavební, tak i instalační 
práce atd. Do konce roku by měla být laboratoř opět plně funkční a rozšířená o možnost měření na Js 
50 a 100 mm.  
Pokračovalo se ve výstavbě a zařizování pracoviště umožňujícího primární a sekundární kalibraci 
snímačů akustické emise. Byla ukončena první část implementace nového standardu IEEE 1451 v 
oblasti inteligentních snímačů. 
V oblasti číslicového zpracování a počítačové analýzy měřených signálů byla pozornost i nadále 
věnována metodám číslicového měření kvality dodávky elektrické energie s orientací na kvalitu napětí 
a výkonu.  
Byl získán grant GAČR na téma „Vývoj metod pro měření parametrů přesných převodovek“ 

Sensors, digital processing and computer analysis of measured signals 
A new research laboratory for measurements of pressure and flow was opened. The original laboratory 
was disassembled due to demolition of the building where it has been placed. The laboratory is now 
reinstalled in an other house on Udolni street. The laboratory will be fully functional till the end of the 
year and its capacity will be extended by the possibility of the measuring on calibres Js 50 and 100 
mm.  
There has been followed in the creation and arrangement of a workplace for primary and secondary 
calibration of sensors of acoustic emission. The implementation of the first part of the IEEE 1451 
standard in the area of smart sensors was finished. 
In the area of digital procession and computer analysis of measured signals the attention was 
concentrated on methods for digital measurement of quality of supply of electric energy, with an 
especial orientation on the quality of voltage and power. 
A grant of the Czech grant agency [GACR] was achieved. [Theme: The development of methods for 
measuring of parameters of precise gearboxes.] 

4.6.1 Snímače 

Pokračovalo se v ověřování nové metody měření průtoku pevných částic využívající generování 
ultrazvukové emise, založená na korelačním principu a to zejména v návaznosti na nově vznikající 
laboratoř. Totéž platí i o metodě umožňující analyzovat děje probíhající na teplosměnném povrchu. 
Analýza dějů probíhajících na teplosměnném povrchu metodou AE zůstává prakticky jedinou 
možností jak indikovat vznik varu v uzavřené nádobě [6-24] až [6-26]. 
Byl realizován snímač vyhovujícího podmínkám normy IEEE 1451 Pokračovaly práce na zřizování 
kalibračního pracoviště pro primární a sekundární kalibraci snímačů akustické emise, včetně 
příslušného zabezpečení přístrojovou technikou a software [6-36], [6-37]. 
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4.6.2 Číslicové zpracování a počítačová analýza měřených signálů 

Pozornost byla věnována metodám číslicového měření kvality dodávky elektrické energie s orientací 
na kvalitu napětí a výkonu. 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. 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 [6-9], [6-11]. 
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 …) [6-
11], [6-31] až [6-36]. 

4.6.3 Měření a analýza dynamických jevů 

V návaznosti na předchozí práce zejména v JE Dukovany a jejich kladné odezvě, byl zakoupen 
multifunkční čtyřkanálový multianalyzátor Brüel & Kjaer 3560-C Portable PULSE, včetně 
příslušenství a piezoelektrických snímačů zrychlení Brüel & Kjaer a zahájen výzkum v prostorách 
nově vybudované laboratoře měření průtoku a tlaku na Ústavu automatizace a měřící techniky FEI 
VUT v Brně [6-11], [6-22]. 
Vzhledem na unikátnost zařízení PULSE byl na vyžádání VŠZ v Brně zahájen rozsáhlý projekt, jehož 
cílem by mělo být určování mechanických i nutričních vlastností zemědělských plodů právě pomocí 
akustických a vibračních měření. Tyto metody mají oproti stávajícím postupům a instrumentaci 
podstatnou výhodu v tom, že měření je v podstatě bezkontaktní (nedestruktivní), rychlejší a je 
použitelné i pro měření v terénu (bez utržení zemědělského plodu) [6-1]. 

4.6.4 Hlavní cíle pro další období 

Spolupráce s EGÚ Brno a.s. - Vývoj technických prostředků měření kvality dodávky elektrické 
energie. 
V dalším období bude pokračovat spolupráce s EGÚ Brno, a.s a to při modifikaci programových 
prostředků monitorů kvality dle požadavků norem. Bude rozpracován projekt síťového monitorování 
kvality pro prognózování požadavků na rekonstrukci vedení. Bude pokračovat spolupráce v rámci 
školení uživatelů (tj. pracovníků REAS) pro efektivní využívání monitorovací techniky ve vn i nn 
sítích. 
Dokončení budovaných pracovišť a laboratoře, ověření nových typů snímačů průtoku pevných částic v 
průmyslových podmínkách, vývoj širokopásmových snímačů akustické emise a rychlostních 
průtokoměrů (optimalizace a rozšíření rozsahu) [6-10]. 
Praktická realizace kompletního Smart Transducer Network System založeného na standardu IEEE 
1451 (ve spolupráci se skupinou doc. Zezulky a doc. Švédy) [6-6] až [6-8]. 
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 [6-10], [6-12], [6-16] až [6-19]. 
Vybudování měřicího zařízení pro měření parametrů přesných převodovek včetně vývoje metod 
měření [6-2] až [6-8]. 
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4.6.5 Seznam výstupů v roce 2001 

a) Monografie: 
b) Články v zahraničních časopisech: 

[6-1] Goliáš, J.-Bejček, L.-Klusáček, S.-Grätz, P.: Measurement of mechanical parameters of 
fruits with multianalyser PULSE C3560-C. (zasláno k publikaci) 

c) Příspěvky na zahraničních konferencích: 

[6-2] Malec Z., Beneš P.: An Automatic system for Measuring of properties of Precision 
Dearboxes. International Conference Material Testing and Research MAT 2001, 
Nuremberg, Germany, AMA Service GmbH, pp. 297-300 

[6-3] Beneš, P.: Boiling State Measurements. 8th International Symposium on Temperature and 
Thermal Measurements in Industry and Science TEMPMEKO 2001, Berlin, Germany, 19-
21 June 2001. 

[6-4] Bejček, L.: Parameter Variations of Pressure Sensors. 3rd International Conference on 
Measurement MEASUREMENT 2001, Smolenice, Slovak Republic, May 14-17, 2001, 
SAV Bratislava, ISBN 80-967402-5-3 

[6-5] Beneš P., Matějka F., Vrba R., Kolařík, V.: Optoelectronic pressure sensor with Si3N4 
diaphragm. 16th International Conference on Production Research ICPR-16, Praha, 29. 7. až 
3. 8. 2001, ISBN 80-02-01438-3 

[6-6] Vrba R., Švéda M., Beneš P.: Pressure Analyser Networking with Low-Level Fieldbus 
Interconnected to Intranet/Internet by Ethernet. 11th IMEKO TC-4 Symposium Trends in 
Electrical Measurement and Instrumentation, Lisabon, Portugalsko, 13. a 14. 9. 2001, ISBN: 
972-98115-4-7, pp. 454-457 

[6-7] Švéda M., Vrba R., Beneš P.: A System Architecture of Networked Pressure Sensors, 5th 
WSES/IEEE Int. Conf. on SYSTEMS, CSCC Kréta, 8. až 15. 7. 2001, ISBN 960-8052-39-4 

[6-8] Matějka F., Matějková J., Vrba R., Beneš P.: Means of Pressure Analysis using Nitride 
Silicon Diaphragm. 5th WSES/IEEE Int. Conf. on SYSTEMS, CSCC Kréta, 8. až 15. 7. 
2001, ISBN 960-8052-39-4 

d) Články v tuzemských časopisech: 

[6-9] Pospíchal,L.- Hoder,K.: Úprava napětí na výběžcích rozvodné sítě. Elektrotechnika v praxi  

[6-10] Orlíková, S.: Techniky pro testování snímačů. Internetový časopis ELEKTROREVUE. 
2001. 

[6-11] Hoder, K..-Los,M.: Měření, odečet a účtování spotřeby vody a energií v bytovém domě. 
Automa č.4/2001. 

e) Příspěvky na tuzemských konferencích: 

[6-12] Orlíková,S.-Bejček,L. Techniky pro testování snímačů průtoku. Konference Průtok 2001. 
Praha. 2001 

[6-13] Čejka, M.: Příspěvek na celostátním semináři PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY Rožnov 
p.r. 28.3.2001 na téma Virtuální instrumentace v elektrotechnických měřeních 

[6-14] Hoder K.: Pohon mobilního robota UTAR10. Seminář JULI Motorwerk & ÚVEE FEI VUT: 
„Elektrické pohony nezávislé trakce“, Brno 14.6.2001. 

[6-15] Štohl, R. Machine vision applicated on the zone detection for isotachophoresis. Sborník 7. 
konference STUDENT FEI. Brno: FEI VUT. 2001. 

[6-16] Orlíková, S.: Nové oblasti měřicí techniky. Sborník ze semináře Nové trendy v 
automatizační technice a zařazení těchto témat do vyučování na střední škole. Frenštát p.R. 
2001. 
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[6-17] Orlíková, S.: Differential Producing Flowmeters – Pressure Loss. Sborník 7. konference 
STUDENT FEI. Brno: FEI VUT. 2001. 

[6-18] Orlíková, S.: Computation of pressure loss for differential producing flowmeters. Sborník 
XXVI. ASŘ 2001. Ostrava. 2001. 

[6-19] Orlíková, S.: Genetic Algorithms – Optimalization of Multiport Averaging Devices. 
Summer School. Maribor. 2001. 

[6-20] Beneš P., Čulen J.: Korelační průtokoměr s využitím snímačů akustické emise. Průtok 2001, 
TECH-MARKET Praha, červen 2001, ISBN 80-86114-41-4, str. 166-171. 

[6-21] Beneš P.: Metody kalibrace snímačů AE. Defektoskopie 2001, Praha, listopad 2001, ČNDT. 

[6-22] Grätz, P.: Měření a analýza mechanických kmitů vzniklých v tenkých pulsních potrubích 
průtokem tlakových médií. Průtok 2001, TECH-MARKET Praha, červen 2001, ISBN 80-
86114-41-4 

f) Inženýrská díla: 

[6-23] Bejček,L.: Bezdotykový měřič polohy pístu EPN. 

[6-24] Beneš P.: Ultrazvukové emisní čidlo. 

[6-25] Čejka, M.: Stacionární monitor kvality QNK 
g) Disertační a habilitační práce: 

[6-26] Beneš, P.: Analýza dějů na teplosměnném povrchu metodou AE. Dizertační práce, VUT 
Brno (obhájeno) 

h) Technické a výzkumné zprávy: 

[6-27] Bejček,L.: Bezdotykový měřič polohy pístu EPN II [výzkumná zpráva pro Mez Nedvědice], 
VUT FEI ÚAMT Brno, 2001. 

[6-28] Bejček,L.: Koncepce odměřování obsahu sil pro sypké hmoty [výzkumná zpráva pro fu Klz 
Servis, V.Bystřice], VUT FEI ÚAMT Brno, 2001. 

[6-29] Bejček,L.: Měření lisovacích sil [výzkumná zpráva pro fu Klz Servis, V.Bystřice], VUT FEI 
ÚAMT Brno, 2001.¨ 

[6-30] Bejček,L., Beneš, P.: Řešení regulovaného hydraulického systému pro zatěžování 
letadlových konstrukcí. Zpracováno pro LÚ FS VUT Brno, prosinec 2001 

[6-31] Čejka, M.: Software pro měření geometrických parametrů trolejového vedení dle 
současných požadavků norem. SW pro TÚDC Bohumín, České dráhy , březen 2001. 

[6-32] Čejka, M.: Návrh koncepce systému pro měření přítlačných sil na lokomotivním sběrači. 
Zpráva pro ČD - TÚDC Bohumín, říjen 2001. 

[6-33] Čejka, M.: Kalibrace frekvenční charakteristiky monitoru výkonů QV10. Zpráva pro EGÚ 
Brno, květen 2001. 

[6-34] Čejka, M.: Stacionární monitor kvality výkonu QNK. Zpráva a realizace pro EGÚ Brno, 
únor 2001 

[6-35] Čejka, M.: Využití interpolace pro korekci nesoučasného vzorkování a změny frekvence 
základní harmonické. Zpráva pro EGÚ Brno, únor 2001 

[6-36] Beneš, P.: Ultrazvukové emisní čidlo. Vývoj, návrh a realizace snímače pro identifikaci 
počátku krystalizace cukerného roztoku. Zpracováno pro AURA Milevsko a.s., červenec 
2001. 

[6-37] Beneš, P.: Kapacitní snímače tlaku a metody zpracování výstupních signálů. Zpráva pro BD 
Sensors, Uherské Hradiště, květen 2001. 

i) Skripta: 
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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. Výzkum moderních metod modelování a identifikace 
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. Research in modern methods of modelling and 
identification of mechatronic systems. 

4.7.1 Neurčitost v matematických modelech systémů 

Práce v tomto období byly zaměřeny do dvou oblastí. První oblastí bylo studium metod vázané fuzzy 
aritmetiky pro aritmetické operace s fuzzy čísly. Bylo studováno použití různých dvojic t-norem a 
konorem pro aritmetické operace. Některé výsledky práce byly publikovány [7-3]. Druhou oblastí bylo 
studium chaotického chování mechatronických systémů. V této oblasti byl zkoumán pohyb 
nelineárního systému řízeného harmonickým signálem, který v určitém režimu činnosti vykazuje 
chaotické chování [7-4] 

4.7.2 Řízení, monitorování, identifikace a modelování robotických a mechatronických 
systémů 

V rámci této oblasti byly zkoumány možnosti modelování mechatronických systémů pomocí metody 
vazebních grafů. Metoda se ukazuje užitečnou pro modelování mechatronických systémů se 
soustředěnými parametry [7-1]. Metoda podporuje fyzikální představivost a v některých případech 
vede k rychlejšímu a výstižnějšímu řešení problému než dosud známé klasické přístupy. Byly 
vytvářeny matematické a fyzikální modely mechatronických systémů [7-2], na kterých je možné 
zkoumat jak efektivnost modelovacích technik tak i efektivnost různých algoritmů řízení. 
Bylo navrženo zařízení pro měření charakteristik relé. S pomocí tohoto zařízení byl proveden soubor 
měření se statistickým vyhodnocením výsledků, jehož cílem bylo 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. Výsledky jsou připraveny k 
publikování. 

4.7.3 Hlavní cíle pro další období 

V dalším období budou práce v oblasti neurčitosti zaměřeny především do oblasti vázané fuzzy 
aritmetiky s využitím různých dvojic t-norem a konorem. Budou zkoumány i další problémy chování 
neurčitých systémů, obzvláště systémů nelineárních. 
V oblasti robotických a mechatronických systémů se v příštím roce předpokládají další práce na 
zpřesnění a vytváření modelů mobilních robotů a mobilních platforem. Předpokládáme rovněž 
teoretický výzkum orientace a navigace takových robotů v prostoru. Dále budou pokračovat práce na 
výzkumu stavby modelů s pomocí vazebních grafů.  
Provedení dalšího souboru měření se statistickým vyhodnocením výsledků, jehož cílem je u 
konkrétních typů relé zjišťování dlouhodobých trendů a změn charakteristik těchto relé za účelem 
zjištění spolehlivostních parametrů charakterizující stárnutí relé.  
Dále se budou porovnávat kontaktní a bezkontaktní spínací prvky a sledovány směry a možnosti 
vyhodnocování dynamické (rázové) zatížitelnosti napájecích zdrojů pro řídicí techniku. 
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4.7.4 Seznam výstupů v roce 2001 

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

[7-1] F. Šolc: Modelling of Mechatronic systems a Unified Approach. International Summer School 
of Automation, CEEPUS CZ-103, June 10-22, Maribor, Slovenia, pp.135-140, ISBN 86-
435-0411-4 

[7-2] F. Šolc, P.Vaňous: Výuka modelování a indentifikace na ÚAMT v Brně, International 
Workshop MOSMIC 2001, Modeling and Simulation in Management, Informatics and 
Control, 9-10.10.2001 Súľov, str.103-108, ISBN 80-7100-883-4 

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

[7-3] Jura P. Karásek A.: Modelling of the parametrs change of fuzzy numbers.Proceedings of the 
35th Spring International Conference MOSIS´01, May 9-11,2001, Hradec N.M.,pp. 371-
376. 

[7-4] F. Šolc: Demonstrace deterministického chaosu. Sborník příspěvků konference Nové trendy ve 
fyzice, 15.-16.11.2001, VUT v Brně,str.200-205, ISBN 80-214-1992-X 

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

[7-5] Malec Z.: Řídicí relé "EASY" překlad technické příručky z německého originálu vyd. firmou 
Felten et Guillames r. 1996, přeloženo r. 2000, 202 stran, pro původního vydavatele 

i) Skripta: 

Organizované akce a další aktivity související s výzkumným záměrem 

Přehled pedagogicko vzdělávacích akcí vztahujících se k výzkumnému záměru 

 
Název akce: Network Grenoble-Brno-Praha 
Charakter:  mezinárodní 
Organizátor: FEI VUT v Brně, UAMT a FE ČVUT Praha 
Termín:  25.6.2001 
Místo:  Praha, ČVUT 
Účastníci:  Zástupci VUT Brno, ČVUT Praha, VŠB Ostrava, ZČU Plzeň, UJF Grenoble 
  
Název akce:  Seminář Teorie a praxe automatizace 
Charakter:  národní 
Organizátor:  FEI VUT v Brně, ÚAMT (Doc. Zezulka) 
Termín:  9.11.2001 
Účastníci:  12 firem působících v oblasti průmyslové automatizace, zamětnanci a doktorandi 

ÚAMT 
  
Název akce:  Průmyslové komunikační sítě 
Charakter:  národní 
Organizátor:  FEI VUT v Brně, ÚAMT (Doc. Zezulka) 
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Termín:  8.-10. leden 2001 
Účastníci:  10 frekventantů 
  
Název akce:  Průmyslová síť Profibus a programové prostředí STEP 7 
Charakter:  národní 
Organizátor:  FEI VUT v Brně, ÚAMT (Doc. Zezulka) 
Termín:  4.-5. červen 2001 
Účastníci:  6 zaměstnanců Kaučuku Kralupy a.s. 
  
Název akce:  Real-Time Opearting System Principles  
Charakter:  národní 
Organizátor:  FEI VUT v Brně, ÚAMT (Doc. Zezulka) 
Termín:  29.8.2001 
Účastníci: Prof. Dr. Dr. Wolfgang A. Halang – přednášející, PhD. studenti a zaměstnanci ÚAMT 

a ÚIVT 
  
Název akce:  Safety critical Real-Time Systems  
Charakter:  národní 
Organizátor:  FEI VUT v Brně, ÚAMT (Doc. Zezulka) 
Termín:  29.8.2001 
Účastníci:  Prof. Dr. Dr. Wolfgang A. Halang – přednášející, PhD. studenti a zaměstnanci ÚAMT 

a ÚIVT 

Jednorázové odborné přednášky či prezentace 

 
Téma: Formal specification in Control 
Přednášející: Doc. Ing. F. Zezulka, CSc. 
Termín: 6.6.2001, ESIEE Paris, Noisy-le Grand, program SOCRATES 
  
Téma: Fault tolerant systems 
Přednášející: Doc. Ing. F. Zezulka, CSc. 
Termín: 12.6.2001, University of technology Grenoble, France, program SOCRATES 
  
Téma: Formal specification in control engineering 
Přednášející: Doc. Ing. F. Zezulka, CSc. 
Termín: 14.6.2001, University of technology Grenoble, France, program SOCRATES 
  
Téma: Hybrid systems and Control 
Přednášející: Doc. Ing. F. Zezulka, CSc. 
Termín: 24.5.2001, The University of Huddersfield, England, program SOCRATES 
  
Téma: Formal specification in automation engineering 
Přednášející: Doc. Ing. F. Zezulka, CSc. 
Termín: Internation Summer school of automation, Maribor, Slovinsko, program CEEPUS 
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Téma: Formal models and communication buses 
Přednášející: Ing. Zdeněk Bradáč 
Termín: 21.června – 26.června 2001, HGTW Pforzheim University of Applied Sciences, 

Pforzheim, Německo, program SOCRATES 
 
Přednášky v kurzu (ÚAMT – EGÚ), říjen 2001 
 
Téma:  Optické vláknové snímače 
Přednášející:  Bejček, L.  
Termín:  11.12.2001, 2h 
  
Téma:  Technika měření, vzorkování a kvantování při měření el. veličin v energetických 

sítích 
Přednášející:  Čejka, M.  
Termín:  23.10.2001, 2h 
  
Téma:  Události na napětích, flikr-metody měření 
Přednášející:  Čejka, M.  
Termín:  20.11.2001, 2h 
  
Téma:  Vzorkování a digitální zpracování v měřicích přístrojích a DSP 
Přednášející:  Čejka, M.  
Termín:  11.12.2001, 2h 
  
Téma:  Prezentace fy JUMO a jejího výrobního programu 
Přednášející:  Šteflíček,J.-Bejček,L. 
Termín:  duben 2001, 2 h 
  
Téma:  Prezentace fy RMT a jejího výrobního programu 
Přednášející:  Kolář,L..-Bejček,L. 
Termín:  květen 2001, 3 h 
  
Téma:  Modelling of dynamic systems. 
Přednášející:  Doc. Šolc, for postgraduate students and academic staff at the Universite Joseph 

Fourier, Institut des Sciences et Techniques de Grenoble, France 
Termín:  13.6.2001 
  
Téma:  Mobile Robotics System Control 
Přednášející:  Doc. Šolc, for postgraduate students and academic staff at the ESIEE Paris, France, 

Lab. Algoritme et architecture des systemes informatiques 
Termín:  6.6.2001 
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Spolupráce se zahraničními universitami 

V roce 2001 pokračovala spolupráce se odbornými ústavy zahraničních vysokých škol v Anglii, 
Francii a Německu. Byly k tomu využity především prostředky a kontakty získané a cílevědomě 
budované pomocí programů SOCRATES a CEEPUS. Jednalo se o zvané přednášky doc. F.Zezulky na 
University of Huddersfield (1 týden) a ESIEE Paris, Noisy le Grand (1 týden) a University J.Fourier 
Grenoble (1 týden). Tyto pobyty byly sice primárně orientovány pedagogicky, slouží však vždy i ke 
koordinaci výzkumné činnosti skupiny průmyslové automatizace ÚAMT a organizování stáží 
doktorandů – členů řešitelského týmu. V programu SOCRATES proto doktorand ing. P.Kučera strávil 
5 měsíců na University of Huddersfield a zabýval se řešením rozhraní CAN k malému domácímu 
automatizačnímu systému. Další doktorand skupiny ing. Pavel Fojtík absolvoval stáž SOCRATES na 
Technické universitě (INPG) v Grenoblu a rozpracoval tam téma své doktorské práce (Kalman 
filtering in systém diagnostics). V rámci programu spolupráce středoevropských zemí (CEEPUS) 
absolvoval doc. Zezulka zvanou přednášku na Universitě v Mariboru v rámci Summer School of 
Automation. V tomto programu konzultoval téma své doktorské práce i ing. Zd. Bradáč na Universitě 
v Miskolci během 14 denní stáže.  
Byla uzavřena smlouva o spolupráci na poli vědecko-výzkumném mezi Forschungs-und 
Transferzentrum při HTWK Leipzig a ÚAMT FEI VUT v Brně z iniciativy výzkumného týmu 
Počítačové průmyslové sítě a systémy průmyslové automatizace. Obě pracoviště mají již neformální 
dlouhodobou spolupráci v oblasti průmyslových sítí. 
V návaznosti na 2 měsíční stáž doc. Zezulky na FU Hagen a jeho spolupráci s Prof. W. Halangem v 
oblasti automatizačních systémů reálného času byla navázána spolupráce s Institut fur Automation und 
Kommunikation e.V. (IFAK) při Technische Universitat Magedeburg (Prof. P. Neumann). Toto 
pracoviště se m.j. zabývá formálními specifikacemi průmyslových komunikací a dále průmyslovými 
vysoce bezpečnými systémy, což jsou potenciální témata doktorských prací dvou doktorandů 
řešitelského týmu. Cílem je získat pro oba doktorandy (ing. Kučera a ing. P. Honzík) finanční podporu 
z Rozvojového programu MŠMT i z prostředků přijímací organizace na 6 měsíční stáže v roce 2002. 
V rámci dlouholeté spolupráce s ESIEE Paris, Noisy le Grand rozpracovává ing. P.Cach (doktorand 
týmu) s konzultační pomocí doc. A.Celly (ESIEE) doktorské téma Contribution to Hybrid Automation 
Systems Control. 
Doktorand ing.Pavel Fojtík získal na dokončení své doktorské práce půlroční stipendium regionu 
Rhones Alpes a od ledna 2002 bude pracovat v laboratoři LAG Technické university (INPG) v 
Grenoblu. Svoji práci zároveň koordinuje s prof. M.Pokorným (VŠB Ostrava). 
V roce 2001 byla navázána spolupráce s Universita degli Studi di Roma, Itálie, která provádí špičkový 
výzkum v oblasti robotických a mechatronických systémů. 
Pokračovala spolupráce s universitami v Slafordu a Huddersfieldu (VB), universitou v Mariboru 
(Slovinsko) a universitou v Vídni (Rakousko) v oblasti výzkumu řízení, modelování a identifikace 
mechatronických systémů. 

Smlouvy o spolupráci v oblastech výzkumného záměru 

 
Organizace:  Forschungs - und Transferzentrum Leipzig e. V an der HTWK Leipzig, 

Deutschland 
Obsah smlouvy: Spolupráce v oblasti vývoje mezisběrnicových spojů a průmyslových rozraní, 

stáže doktorandů, společné publikace. 
Kontext V rámci širší smlouvy o spolupráci mezi univerzitami na poli vědy a výzkumu. 
Doba trvání: od 2001 
  
Organizace:  Brüel&Kjaer Dánsko – zastoupená pro ČR Spectris Praha s.r.o. 
Obsah smlouvy:  Spolupráce v oblasti vibrační analýzy, aplikace multianalyzátoru Brüel&Kjaer 

3560C 
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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 a konzultační 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: 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 
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Organizace:  GMC s.r.o. Blansko, ČR 
Obsah smlouvy:  Vývoj a realizace digitálních měřicích přístrojů  
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 (řešení SP a DP). 
  
Organizace:  Stoeber Antriebstechnik GmbH&Co, Německo 
Obsah smlouvy:  Vývoj zařízení pro měření přesných převodovek 
Kontext:  hospodářská činnost  
Doba trvání:  od roku 2001 
  
Organizace:  VŠZ Brno, fakulta zahradnická, Lednice na Mor. 
Obsah smlouvy:  Vývoj měřicích metod a zařízení pro měření mechanických vlastností 

zemědělských plodů 
Kontext:  spolupráce VŠ v oblasti výzkumu 
Doba trvání:  od roku 2001 
  
Organizace:  LÚ FS VUT Brno 
Obsah smlouvy:  Vývoj regulovaného hydraulického systému pro zatěžování letadlových 

konstrukcí 
Kontext:  hospodářská činnost  
Doba trvání:  od roku 2000 
  
Organizace:  Siemens s.r.o. Praha/Brno 
Obsah smlouvy: Spolupráce v oblasti testování průmyslových řídicích systémů firmy Siemens v 

lab. Průmyslové automatizace ÚAMT FEI. 
Kontext Smlouva uzavřena za účelem řešení dílčích úkolů VZ12. 
Doba trvání: od 2001 
 

Nově budované laboratoře 

Název: Laboratoř pro měření průtoku a tlaku  
Specializované laboratorní pracoviště pro měření průtoku a tlaku znovu budovaná nově ve 
sklepním traktu areálu Údolní2.  

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 PULSE 3560C. Kromě použití laboratoře v rámci VZ bude používána i pro 
spolupracující firmy a organizace (Brüel&Kjaer, GMC Blansko, a d.), dále i pro širší 
odbornou a výzkumnou činnost.  
Dále se předpokládá, po dokončení a ověření, získání akreditace.  

 
Název: Laboratoř pro kalibraci snímačů AE  
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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 VZ12 v r. 2001 

Otevření nově vybudované laboratoře pro měření průtoku a tlaku ve dvorním traktu FEI ÚAMT 
Božetěchova 2 (25.6.2001) za účasti zástupců ústavů FEI, ČMI, firem F-R, Siemens, I&CS a Linet 
Compact. 
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. 
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5 Hospodaření s institucionálními finančními prostředky 
 

Obsah této kapitoly je důvěrný a není určen pro zveřejnění. 

 


