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Nové osobní automobily jsou v součas-
nosti výkonnými mechatronickými sys-
témy, dalo by se říci pojízdnými počítači. 
Modernizace vozidel jako takových je ne-
myslitelná bez existence adekvátních ná-
strojů pro jejich vývoj. V něm se rostoucí 
měrou uplatňují techniky počítačového 
modelování, simulace, konektivity a také 
umělá inteligence.

Současné moderní vozy se vyznačují vel-
kým objemem vestavěné elektroniky. V je-
jich nitru je ukryto několik desítek mikro-
procesorů, které se starají o jejich správný 

chod. Existují zde jednak složité systémy 
řízení motoru či pokročilých asistenčních 
soustav pro podporu řidiče, ale také sousta-
vy jednodušší, starající se o běžné ovládací 
úkony, jako např. nastavování polohy skla 
v bočním okně či zpětného zrcátka koléb-
kovým spínačem. Senzory polohy a pohybu 
sledují každý metr jízdy vozidla, každá otáč-
ka motoru je přesně časována, pečlivě je vy-

Jak se programuje automobil

hodnocen každý pohyb pedálu 
plynu či brzdy atd. A všechna 
zařízení ve vozidle musí mezi 
sebou komunikovat, aby pra-
covala v požadované součin-
nosti (obr. 1). To vše vyžadu-
je velké množství programo-
vého kódu, který zpracovává 
vstupní údaje a rozhoduje, co 
automobil udělá. Jde o tisíce, 
stovky tisíc řádek programů. 
Jak tedy vývojové týmy tato 
zařízení a jejich sestavy pro-
gramují?

První změnou oproti kla-
sické představě programování 
jako psaní kódu je, že progra-
my se neprogramují, progra-
my se modelují. Zní to na první 
pohled možná zvláštně, takže 
se podívejme, v čem je smy-
sl a přínos takového přístupu.

Model programu

Co je to model programu? 
Jde o spustitelný matematický 
popis algoritmu v abstraktněj-
ší úrovni, než s jakou pracuje 
klasický program. Často bývá 
ve formě přehledného grafic-
kého schématu. Model, stej-
ně jako program obsahuje po-
stup, kterým se vstupní údaje 
přetvoří na výstupy z procesu 
zpracování. Například může 
vzít v úvahu údaje o aktuální 

Obr. 1. Současné moderní automobily v sobě 
nesou až desítky mikroprocesorů zajišťujících 
jejich správný chod

Obr. 2. Model programu vytvořený v prostředí Matlab/ 
/Simulink

řízení

vnímání

plánování

Obr. 3. Princip ověřování modelu programu (nahoře) a ukáz-
ka vizualizace výsledků (dole)
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Obr. 5. Simulační počítače (simulátory) pro zkoušení modelů programů v reálném čase od 
firmy dSpace

rychlosti vozidla, stavu motoru a požadav-
cích na zrychlení a z nich určit množství pa-
liva použité pro další zážeh – tak, aby auto-
mobil splnil, co se od něj očekává, a to při 
zachování emisních limitů a bezpečnosti jíz-
dy (obr. 2, obr. 3).

Model však, na rozdíl od programu, ne-
musí obsahovat formální náležitosti progra-
movacího jazyka, jako jsou deklarace funk-
cí či proměnných, a – to zejména – nemusí 
být „ušitý na míru“ konkrétnímu procesoru, 
který bude nakonec v automobilu danou úlo-
hu vykonávat.

Právě použitá cesta abstrakce, tedy oddě-
lení algoritmu od konkrétního hardwaru, je 
jednou z hlavních předností programování 
při použití modelů označovaném jako Mo-
del-Based Design. V častých situacích, kdy 
koncový hardware není předem znám, nebo 
dojde k jeho změnám, je snadné přenést vý-
slednou implementaci modelu z jedné proce-
sorové platformy na jinou, aniž by byly nutné 
jeho výrazné úpravy.

Co může být obsahem modelu programu? 
V zásadě cokoliv, co do něj vývojář vloží. 
Modely mohou zahrnovat běžné a léty pra-
xe prověřené algoritmy řízení soustav auto-
mobilů a stejně tak i moderní nástroje umě-
lé inteligence, jako jsou hluboké neuronové 
sítě schopné řešit složité rozhodovací a pre-
diktivní úlohy.

Generování kódu

Jak se model programu dostane do proce-
soru v automobilu? Využívá se technika auto-
matického generování zdrojového kódu, ob-
vykle v jazyce C. V modelu se nastaví, jakým 
způsobem má být kód generován, lze vybrat 
i typ cílového procesoru pro využití optimál-
ních funkcí a struktury programového kódu 
a poté se „na stisknutí tlačítka“ zdrojový kód 
vygeneruje. Vygenerovaný kód, který lze cer-

tifikovat podle ISO 26262, se pak použije pří-
mo v cílovém procesoru (obr. 4).

Vedle zdrojového kódu v jazyce C, kte-
rý je obvyklý pro mikroprocesory, lze také 
generovat např. kód HDL, určený pro vel-
mi výkonná programovatelná hradlová pole 

(FPGA), nebo kód v jazyce CUDA pro gra-
fické výpočetní jednotky, v současnosti po-
užívané zejména ke zpracování kamerové-
ho obrazu v pokročilých asistenčních sys-
témech řidiče.

Ověřování a simulace

Dříve, než je možné z modelu programu 
vygenerovat cílový kód, je třeba model po-
drobně ověřit. K tomu se využívá simula-
ce. Model programu se spustí, předávají se 

mu různé vstupní údaje odpovídající scéná-
řům z reálného provozu a sleduje se, jak mo-
del reaguje a zda vyhodnocuje vstupní úda-
je správně. Hlavní přednost simulace spočívá 
v tom, že lze rychle prověřit velké množství 
situací, aniž by bylo nutné ujet byť jediný 
metr ve skutečném vozidle. Jako opora při-
tom slouží další modely – tentokrát mate-
matické modely chování samotného vozidla. 
Modely vozidel se vytvářejí ve stejných si-
mulačních nástrojích jako modely programů, 
ať již jde o klasická vozidla se spalovacími 
motory, nebo o nově vyvíjené elektromobi-
ly, či vozidla s hybridními pohony. Simulač-
ní model vozidla je v podstatě jeho digitál-
ním sourozencem.

Simulace a ověřování nemusí probíhat 
pouze ve virtuálním prostoru návrhářova po-
čítače.

Při použití tzv. simulátorů, jak jsou ozna-
čovány specializované počítače s mnoha 
vstupními a výstupními rozhraními, je mož-
né simulovat chování vozidla v reálném čase 
(obr. 5). K simulátoru se připojí reálný napro-
gramovaný procesor či řídicí jednotka a ověří 
se výsledné chování zařízení, jako by bylo za-
pojeno ve skutečném vozidle – jenomže není. 
V simulátoru lze snadno vytvářet extrémní 
scénáře a vyzkoušet na nich v podstatě celou 
elektroniku vyvíjeného vozidla, aniž by hro-
zilo reálné nebezpečí poškození, či dokonce 
zničení nákladného prototypu. Do skutečné-
ho vozidla se tak dostane již odladěný, detail-
ně vyzkoušený hardware.

A co klasické programování

Vývoj vozidla je běh na dlouhou trať, kde 
je často třeba skloubit různé techniky a po-
stupy. Nejinak je tomu i v případě progra-
mování jeho elektroniky. Proto je nezbytné 
mít možnost kombinovat modelování pro-

Obr. 4. Generování zdrojového kódu z modelu programu v prostředí Matlab/Simulink

C/C++
CUDA

příprava ověření generování
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gramů s jejich klasickou tvorbou, ručním 
vytvářením programů v jazyce C. Může jít 
o programy vytvořené v minulosti, které je 
výhodné opětovně využít, nebo vývojář po-
kládá za vhodné vytvořit danou část kódu 
ručně. Protože modely programů podporu-
jí integrování již existujících částí kódu, lze 
do nich ručně psaný kód snadno zabudovat. 
Vygenerovaný kód z modelu pak obsahu-
je tyto ručně psané části jako součást celé-
ho programu. Nejde tedy o volbu mezi pro-
gramováním a modelováním, ale o vhodné 
skloubení obou přístupů.

Současnost a vize, blízké i vzdálené

Vývoj nových pokročilých metod řízení po-
honů a složitých asistenčních systémů řidiče 
postupně vede k vyšším metám, jako je zcela 
autonomní jízda vozidel nebo spolupráce a or-
ganizace celé flotily vozidel, kdy si automo-
bily vyměňují údaje a přizpůsobují plán jízdy 
aktuální situaci. Konektivita, sběr a diagnos-
tikování údajů při použití cloudové techniky, 
autonomní rozhodování a kooperace. To jsou 
prvky, které dále vedou k projektům širších 
konceptů, jako smart city apod. V současnos-

ti již existují první plně autonomní dopravní 
systémy, zatím realizované v uzavřených loka-
litách. Je jen otázkou času, kdy se tyto stanou 
běžnou součástí našeho každodenního života.

Závěr

Článek stručně naznačuje, jak se v součas-
nosti „programují“ automobily. A úplně závě-
rem otázka pro čtenáře: „Co myslíte, jak se 
programují letadla, drony a další?“.

Jaroslav Jirkovský, Humusoft, s. r. o.

Moderní laboratoře v jednotlivých odvět-
vích průmyslu či vědy se mnohdy neobejdou 
bez špičkových mikroskopů. Používají je oce-
láři při vývoji nových pevnějších materiálů 
pro výrobu automobilů i chemici při zkou-
mání vlastností nových polymerů a kompo-
zitních materiálů. Ani výrobci elekroniky by 
se bez nich při vývoji nových čipů neobešli.

Nové oceli

Ukazuje se, že korelativní mikroskopie má 
zásadní význam při vývoji moderních oce-
lí. Umožňuje optimalizovat přípravu meta-
lografických vzorků a tím zpřesnit možnosti 
identifikace jednotlivých fází železa. To vede 
k lepšímu pochopení vztahu mezi strukturou 
a výslednými mechanickými vlastnostmi oce-
lí, což je zásadní pro vývoj nových materiálů. 
Šárka Mikmeková z Ústavu přístrojové tech-
niky Akademie věd ČR se spolu se svým ja-
ponským kolegou podílela na vytvoření nové 
generace vysokopevnostní oceli. TRIP ocel 
(Transformation-Induced Plasticity) je klíčo-
vým materiálem v automobilovém průmyslu, 
kde slouží k výrobě odlehčených karosérií, 
používá se i pro výrobu komponent v letec-
kém průmyslu či při stavbě mrakodrapů. Pro 
její další vývoj je stěžejní pochopení vztahu 
mezi mikrostrukturou a výslednými mecha-
nickými vlastnostmi, což metalurgům umož-
ňuje právě mikroskopie.

Kombinace metod přináší výsledky

Podle Českého optického klastru, který 
sdružuje představitele vědy a průmyslu půso-

Moderní mikroskopie proniká do průmyslu

V oblasti mikroskopie patří české firmy i výzkumné týmy mezi nejlepší na světě. Přede-
vším elektronová mikroskopie dosahuje velkých úspěchů. Asi čtvrtina celosvětových vý-
dajů za elektronové mikroskopy jde za přístroji vyráběnými brněnskými firmami. Ty se 
stále více prosazují i při výzkumu nových průmyslových materiálů v automobilovém, oce-
lářském a polovodičovém průmyslu i při vývoji baterií a mikročipů.

bící v oblasti optiky a přidružených oborů, je 
trendem automatizace zpracování obrovského 
množství dat. Rostou i požadavky na zkraco-
vání doby analýz, tedy zrychlování práce mi-
kroskopů. Neustále se zlepšuje schopnosti roz-

lišovat detaily a vidět hlouběji do nitra hmoty. 
Každá analytická metoda přináší obvykle jen 
částečnou informaci o studovaném materiálu, 
nicméně právě korelace výsledků z jednotli-

Obr. 1. Firma Tescan z Brna je jedním z pěti největších světových 
výrobců vědeckých přístrojů pro multidisciplinární výzkum v mikro-  
a nanoměřítku a jejími stěžejními produkty jsou skenovací elektronové 
mikroskopy SEM a FIB-SEM; na obrázku je elektronový mikroskop Vega 
pro rutinní charakterizaci materiálů, materiálový výzkum a kontrolu 
kvality (foto: Tescan)

vých analýz přináší informaci ucelenou. „Proto 
je trendem mít víceúčelové zařízení s možností 
co nejvíce technik vzájemně kombinovat,“ do-
plňuje Tomáš Šamořil, který se ve společnos-
ti Tescan specializuje na metody nanoprototy-
pování a hmotnostní spektrometrie. Technika 
jejich firmy nachází své využití ve vývoji li-
thium-iontových akumulátorů, které jsou sou-
částí mobilních telefonů a elektromobilů, dále 
pak v chemické analýze těžených hornin, ko-
vových slitin, radioaktivních materiálů apod.

Budoucnost patří 
mikroskopii

Podpoře rych-
le se rozvíjejícího 
oboru mikroskopie 
se v České republice 
věnuje Český optic-
ký klastr. Ten v říjnu 
zorganizoval v Brně 
dvě konference s me-
zinárodní účastí, kte-
ré se věnovaly právě 
možnostem využití 
moderní mikroskopie 
v průmyslové sféře 
a medicíně. Ambicí 
bylo propojit odbor-
níky, firmy a vědec-
ké instituce zabýva-
jící se různými typy 
mikroskopie a spo-
lečně hledat způso-
by, jak spojit výhody 
jednotlivých technik. 
Klastr hodlá konfe-
rence pořádat pravi-

delně. Více na https://www.optickyklastr.cz/
category/nase-akce/.

(Český optický klastr)


