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A cikk bemutatja a „SPEculative and Exploratory Design in Systems Engineering” (SPEEDS) projektet a 

beágyazott rendszerek fejlesztéséről, amely az Európai Unió 6. keretprogramjának része. A következő fejeze-

tek vázolják az aktuális kihívásokat a beágyazott rendszerek tervezésében a projekt módszertanával és tech-

nikáival együtt. Végezetül tárgyalja a gyakorlati hasznosíthatóságot egy közös kísérleti feladat (pilot projekt) 

keretében a Magna Powertrain és a Knorr-Bremse részvételével. 

The article presents the “SPEculative and Exploratory Design in Systems Engineering” (SPEEDS) project, 

which is the part of European Union 6th Framework Project in Embedded Systems Development. The fol-

lowing chapters outline the current challenges in the embedded system design, the SPEEDS methodology and 

techniques. Finally the practical usage of SPEEDS theory is introduced through a common pilot project of 

Magna Powertrain and Knorr-Bremse. 

 

 

 

 

BEVEZETÉS 

A projekt háttere [1] 

Az európai ipari fejlesztés egyik alappillére a beágyazott rendszerek 

fejlesztése. Az utóbbi évek fejlesztései a termelékenység és a haté-

konyság jegyében teltek, a folyamatos fejlesztés eredményei közé 

tartoznak a tervezési módszertanok, illetve a modell alapú tervezés 

során az ezeket támogató eszközök. Két tényt érdemes kiemelni: a 

növekvő ipari hatékonyság továbbra is a nemzetközi versenyképes-

ség és a modell alapú tervezés középpontjában áll, és az ezt támoga-

tó eszközök ettől többnyire függetlenek. Az eszközállomány egyre 

inkább növekszik, azonban összhang és „közös nyelv” nélkül történ-

nek a fejlesztések, ami a gyakorlatban nem növeli megfelelő mérték-

ben a termelékenységet. A SPEEDS (Elméleti és feltáró tervezés a 

rendszerfejlesztésben) projekt alapvetően összhangba hozza az új 

generációs, ún. end-to-end módszertanokat, folyamatokat és támoga-

tó eszközöket a beágyazott rendszerek tervezéséhez. Ezek lehetővé 

teszik, hogy az európai rendszerfejlesztés a modell alapú hardver- és 

szoftverfejlesztéstől az integrált, komponens alapú, virtuális rend-

szermodell kidolgozása felé mozduljon.  

BEÁGYAZOTT RENDSZEREK TERVEZÉSI MÓDSZEREI [1] 

A szövegalapú, papírközpontú fejlesztés még mindig domináns he-

lyet foglal el a fejlesztésirányításban, akármennyire is jelen van egy 

folyamatos elmozdulás a hagyományos rendszerfejlesztésben a cél, 

modell és meglátás alapú fejlesztés felé. Ez az új megközelítés von-

zó, mert jól értelmezhető, változtatható, és az elemek újrafelhasznál-

hatósága jellemzi. Az irodalomban rengeteg információ található az 

iparban használt összetett fejlesztési módszerekről és nyelvekről. 

Napjainkban a modell alapú rendszertervezést (MBSE) egy olyan 

eszköznek tartják, amely képes kezelni egy rendszer összetettségét, 

világosan érthetővé és következetessé válik a rendszerleírás. Az 

MBSE rövidítés kisebb tartalmi eltérésekkel több különböző érte-

lemben szerepel a terminológiában. Amíg egy irányítástechnikával 

foglalkozó mérnöknek az MBSE modell alapú rendszerleírást és 

kontrollerekkel kapcsolatos szimulációt jelent például Mathworks 

MATLAB/Simulink alkalmazásával, addig egy szoftverfejlesztőnek 

inkább szoftvermodellezést, valamint kódgenerálást (pl.: dSpace 

TargetLink vagy UML alapú eszközzel) a hagyományos IT rendsze-

rekhez. 

A modellezés egyre inkább alapvető és elfogadott módszerré válik a 

rendszerleírásban, a tervezésben és az elemzésben. Ez nagyban kü-

lönbözik a komplex rendszerek tervezésétől (SE), ahol egészen mos-

tanáig a modell alapú fejlesztés inkább kivétel volt, mint előírás. Ez 

manapság megváltozni látszik az UML2, illetve különösen a SysML 

nyelvek megjelenésével, továbbá a rendszervizsgálat inkább elem-

zésre és szimulációra támaszkodik mintsem drága tesztekre. 

A SPEEDS KONCEPCIÓ [1] 

Komponens alapú tervezés (HRC) 

A SPEEDS koncepció egyik alapja az ún. HRC (Heterogeneous 

Rich Component) modell (1. ábra), amely lefedi az egész fejlesztési 

folyamatot a magas szintű rendszerleírástól a tervezési modellekig 

figyelembe véve mind a funkcionális, mind pedig ez egyéb 

(architektúrális, biztonsági stb.) szempontokat. A HRC komponen-

seket szabályos szerződések (kontraktus) írják le, amelyek többféle 

elemzési technikát kínálnak a tervezés jóváhagyására már a korai 

tervezési fázisban. Sőt, a HRC alapú modell módszerei kiterjesztik a 

komponens alapú modellezési technikákat biztosítva egy egyedülál-

ló, többdimenziós keretet, amely minden fejlesztési fázisban alkal-

mazható. 

 

1. ábra: HRC modell 

 

A HRC modell a következő tulajdonságokkal jellemezhető: 



– Kontraktus alapú tervezés 

Míg a hagyományos statikus interfészek csak a komponensek kap-

csolatait vizsgálják, addig jóval több információhoz jutunk a HRC-k 

viszonyaiból. A komponenshez elméleti (kontraktusok által defini-

ált) előírások kötődnek, mint követelmény-ígéret párok. Ez azt jelen-

ti, hogy egy komponens által kezdeményezett ígéret csak akkor tel-

jesül, ha a hozzátartozó, a környezet által elvárt követelmény megva-

lósul. 

– Szempontok szerinti rendezés 

Nem csak funkcionális, hanem nem funkcionális karakterisztikával 

is rendelkezik a komponens, úgymint valós idő, biztonság, erőforrás. 

A HRC által biztosított tulajdonságok különböző szempontok szerint 

rendezettek. Minden egyes aspektus a komponens dinamikai kény-

szereinek egy részével foglalkozik egy bizonyos szemszögből. A 

SPEEDS projekt a következő szempontokat tartja szem előtt: funk-

cionalitás/viselkedés, valós-idejűség és biztonság.  

– Minden szinten egységes koncepció 

A HRC modelleknél használt különböző rétegek összhangban állnak 

a beágyazott rendszerek elméleti felépítésével. Ilyen alkotóréteg pél-

dául a funkcionális réteg, amely elkülöníti a rendszer működését; az 

ECU réteg, amely megadja a vezérlőegységek (a feladatokkal 

együtt) és buszok (az üzenetekkel együtt) hálózatát. 

Kontraktus alapú tervezés és elemzés 

A HRC koncepcióban a kontraktusok fontos szerepet játszanak. 

Ezek tartalmazzák a komponens belső részeinek elméleti jellemzé-

sét, továbbá leírják egy komponens mind funkcionális, mind pedig 

nem-funkcionális ígéreteit. Néhány példa az ígértekre: 

– Az out kimenet az n1 és n2 inputok összegéből adódik; 

– Minden kérést kiszolgál a rendszer; 

– Egy kérés 10 másodpercen belül kiszolgálásra kerül. 

Egy komponens nem biztos, hogy minden körülmények között mű-

ködik. Lehetnek akadályok, amelyek meggátolják a működését. 

Ezért az előírások csak biztosan bekövetkező ígéretekhez kapcsolha-

tók. Ilyen előírások a követelmények: 

– Az n1 és n2 inputok egy adott tartományban kell, hogy legyenek; 

– Egy kérésnek egy adott ideig stabilnak kell lennie (érzékelhető le-

gyen, hogy ez egy kérés); 

– A kérések  x-nél nagyobb frekvenciával kerülnek kiszolgálásra. 

Ezt követően egy kontraktus készül a követelmény és az ígéret alap-

ján: 

Kontraktus = (Követelmény, Ígéret) 

A követelmény meghatározza a környezet néhány előírását (a kör-

nyezet várható jellemzői), amelyben a komponens működik, az ígé-

ret pedig azt, hogy a komponens mit biztosít a környezet számára, 

nem megsértve az adott feltételezést. 

 

2. ábra: A rendszertervezés menete 

 

A következőkben tárgyaljuk a kontraktusok szerepét elosztott rend-

szerek tervezése esetén (2. ábra). Egy egyszerűsített rendszertervezés 

a következő tevékenységeket foglalja magába: 

1. Kontraktusszerűen meghatározza a rendszer követelményeit 

C1
SYS

,…, Ck
SYS

 
2. Alkomponenseire (H1, …, H4) bontja a rendszert SYS, amelyek-

nek jól definiáltaknak kell lenniük.  

3. Minden alkomponenshez Hi meghatározza a kívánt jellemzőket a 

kontraktus értelmében: 

C1
Hi

,…, Ck
Hi

 
Ezen a szinten a SPEEDS megközelítés elemző módszerekkel támo-

gatja a tervezőt, amely lehetővé tesz egy virtuális integrációs tesztet. 

A kontraktusok segítségével ellenőrizhető, vajon az alkomponensek 

kontraktusai - figyelembe véve a komponensek összekapcsolódásait 

- konzisztensek-e a teljes rendszer kontraktusaival. Ennél az elemzé-

si eljárásnál a rendszer tervezője információt kap arról, hogy az 

alkomponensek elegendően definiáltak-e ahhoz, hogy a felépítés ki-

elégítse a teljes rendszer igényeit. Amennyiben az alkomponensek 

leírhatók kontraktusokkal, függetlenül lehet őket tervezni. Sőt, a 

SPEEDS felépítése lehetővé teszi, hogy az alkomponenseket külön-

böző eszközökkel tervezzék meg: 

Minden alkomponens H részt vesz a következő folyamatban: 

a. Folyamatosan ismétli a rendszer felbontását alkomponensekre, 

mint a 2. lépésben. 

b. Együtt alkalmazza a komponens interfész leírását a kontraktussal, 

ahhoz, hogy a komponens egy tervező eszközben implementálható 

legyen. 

c. Választ egy megfelelő, már létező, komponenst. 

Alkalmazva a jóváhagyás összes lépését a tervezési folyamat során, 

az integrálás után eljutunk a verifikált teljes rendszer kiépítéséhez.  

A tárgyalt tervezési folyamat csak egy rétegét fed le, ugyanis a kont-

raktusok nemcsak a horizontális környezeti kapcsolatok leírásával, 

hanem a vertikális megjelenéssel (3. ábra) is foglalkoznak. 



 

3. ábra: Egy komponens horizontális és vertikális interfé-

szei/kontraktusai 

PILOT PROJEKTEK 

Ez a rész bemutatja a a Magna Powertrain és a Knorr-Bremse közös 

kísérleti projektjét. A rendszer az automatikus szlip szabályozást 

(ASC) valósítja meg. 

Automatikus szlip vezérlés (ASC) 

A rendszer fő célja, hogy az ASC észlelje a rossz tapadási viszonyo-

kat, amelyek túlzott kerékszlipet okoznak, majd a differenciálzár ak-

tiválásával növelje meg a vonóerőt, így is növelve a jármű stabilitá-

sát. Továbbá a rendszer képes legyen kiküszöbölni azt a mechanikai 

problémát, amely megnehezíti a differenciálzár kioldását, miközben 

az nyomatékot továbbít. Egy megfelelő nagyságú kerékfék-

nyomatékkal a differenciál zár által átvitt nyomaték nullára csök-

kenthető, ami elősegíti a gyors kioldást. Instabil jármű esetén az 

elektronikus menetstabilizáló program (ESP) parancsot adhat a hátsó 

tengely differenciálzárjának oldására, így a kerekek független féke-

zésével biztosítható a jármű stabilitása. 

 

4. ábra: Az ASC rendszer felépítése 

 

Az ASC rendszer (4. ábra) két alrendszerből áll, az egyik az elektro-

nikus differenciálzár (EDS) a Magna Powertrain-től, a másik az 

elektronikus fékrendszer a Knorr-Bremse-től. 

A fejlesztés a következő két esetre terjed ki: 

– Az EBS kérésére az EDS-nek oldania kell 

– Az EDS kérésére az EBS-nek a aktiválnia kell a fékeket 

 

5. ábra: Példa a rendszer működésére 

 

Az egyik helyzet akkor adódik, amikor az EBS érzékeli a jármű ins-

tabilitását, és működésbe hozza a kerekenkénti fékezést. Ebben az 

esetben az EBS nyitási üzenetet küld a differenciál zár részére. A jó-

váhagyás után az EBS aktiválja a fékeket. Ez rendkívül időérzékeny, 

mivel a jármű stabilitása kerülhet veszélybe. 

A másik helyzet akkor adódik, amikor az EDS érzékel túlzott 

kerékszlipet, és a differenciálzár aktiválására van szükség, hogy nö-

velje a vonóerőt, vagy inaktiválnia a differenciál zárat, amennyiben 

azt nem szükséges alkalmazni. Ebben az esetben az EDS küld féke-

zésre vonatkozó igényt az EBS-nek, hogy az átvitt nyomatékot 

csökkentse nullára. 

A projekt fő célja, hogy a SPEEDS módszertanát és eszköztárát al-

kalmazva integráljuk a két független rendszert egy magasabb funk-

cionalitású rendszerré. 

Magna Powertrain Elektronikus Differenciálzár Rendszer (EDS) 

Az EDS egy mikroprocesszor által vezérelt rendszer, amely támogat-

ja a járművezetőt a differenciálzár kezelésében, így növelve a vonó-

erőt és a jármű stabilitását. A rendszer pneumatikusan meghajtott 

differenciálzárakból (4. ábra) és egy elektronikus vezérlőegységből 

áll. A differenciálzárak önzáró kialakításúak, ami azt jelenti, hogy 

fordulatszám-különbség estén záródnak, amennyiben a központi ve-

zérlő engedélyezte azt. 

A differenciálzár automatikusan aktiválódik magas szlip esetén, 

szem előtt tartva a megadott biztonsági megfontolásokat. Az egyes 

differenciálzárak aktiválását a keréksebességek és a számolt szlip ér-

tékek alapján vezérli a központi egység. A szabályozó algoritmus 

különböző szűrők segítségével állítja be a rendszer érzékenységét, 

hogy elkerülhető lehessen a differenciálzárak nem kívánt aktiválódá-

sa. A 6. ábra a differenciál zár működését mutatja, amikor a szlip túl-

lépi a megengedett “s+” értéket. A keréksebesség és a jármű sebes-

ségének különbségét a v érték mutatja.  

 

6. ábra: A differenciálzár működése [2] 

 



A differenciálzárak a mechanikai kialakításuk miatt zárva maradnak, 

amíg nyomatékot visznek át. 

Bizonyos esetekben azonban előfordul, hogy a differenciál zárat úgy 

kell oldani, hogy közben nyomatékot ad át. A fékrendszerrel történő 

integráció nagyban segítheti a differenciál zár működését azzal, hogy 

ezt a nyomatékot lecsökkenti. 

Knorr-Bremse Elektronikus Fékrendszer (EBS) [3] 

Az EBS egy rendszerbe integrálja az alapvető fékfunkciókat, vala-

mint az ABS (Anti-lock Brake System) és ASR (Anti-Slip 

Regulation) rendszerek előnyeit. A legfontosabb előnye az elektro-

nikus vezérlésnek a hagyományos, pneumatikussal szemben, hogy 

lényegesen csökkenti a válaszidőket. Ez a vezető szempontjából a 

sokkal jobban, és gyorsabban szabályozható fékerőt jelent, így rövi-

debbek lehetnek a fékutak, ami növeli a közlekedésbiztonságot. 

 
7.ábra: Az EBS felépítése 

 

Az EBS alapvető működése a következő. Amikor a járművezető le-

nyomja a fékpedált, az érzékelő egység aktiválja a fék funkciót. A 

központi vezérlő megkapja a pedál modul által mért jelet, és paran-

csot küld az Elektro-pneumatikus Moduloknak (EPM) a fék CAN-en 

keresztül. Az EPM elektronikája vezérli a szelepeket, megvalósítja 

az ABS funkciót, és feldolgozza a kereksebesség, valamint a fékbe-

tét szenzorok jeleit. A nyomásszabályozó modulok beállítják a nyo-

másértéket a fékkamrákban, a szabályozó bemenetnek megfelelően. 

A központi ECU kommunikál a pótkocsi EBS-sel (TEBS) is, amely 

úgy szabályozza a nyomást a pótkocsi fékrendszerében, hogy mini-

malizálja a fellépő erőt a vontató és a pótkocsi között. A kétkörös 

pneumatikus rendszer biztosítja, hogy akkor is lehessen fékezni a 

járművet, ha az EBS meghibásodik. 

Az EBS rendelkezik egy Elektronikus Menetstabilizáló Programmal 

(ESP) is. Ez a rendszer csak akkor avatkozik be, ha különbség talál a 

járművezető által óhajtott irány és a jármű tényleges mozgása között. 

Alulkormányozott esetben, amikor a jármű nagyobb sugarú íven 

mozog, mint ami várható a kormánykerék elfordulása lapján, az ESP 

az ívbelső, hátsó kerék fékezésével a helyes ívre állítja a járművet. 

Túlkormányzott esetben a vontató hátulja lesodródik az ívről. Ebben 

az esetben az ívkülső, első kerék fékezésével állítja vissza az ESP a 

járművet a helyes ívre. 

Összekapcsolt járművek esetén az ESP csökkenti a felborulás esélyét 

is. A rendszer a különböző gyorsulás-érzékelők segítségével korai 

fázisban felismeri a felborulás veszélyét, és a motornyomaték csök-

kentésével, valamint a fékrendszer segítségével beavatkozik. Ennek 

hatására a jármű a megfelelő sebességre lassul és így a felborulás ve-

szélye megszüntethető. 

Az EBS és az EDS integrációjának előnyeként, az EBS rendszer 

ASR moduljának funkcionalitása nagyban növekedne. 

SPEEDS a gyakorlatban 

A pilot projektünk fő célja a szoftver és hardver architektúra megter-

vezése, kontraktusok definiálása és a végén a teljes rendszer szimu-

lációja. A tervezési munka folyamata a 8. ábrán látható. 

Architecture

Rhapsody

HRC

Contracts

C-code by hand Simulink

C-code verification
Wrapper, c-code 

generation

Hardware architecture

RT Analysis

Orca

Hosted simulation

 
8. ábra: A pilot projekt fejlesztési folyamata 

 

Először megterveztük a rendszerarchitektúrát a Telelogic cég 

Rhapsody nevű szoftverével. Ezt a szoftvert rendszertervezők és 

szoftverfejlesztők használják, mind beágyazott, mind pedig valós-

idejű rendszerek tervezésére. A Rhapsody rendelkezik egy grafikus 

tervezői felülettel, ahol UML alapú rendszermodellek, valamint a 

kapcsolódó diagramok (pl.: állapot diagram) tervezhetők. A pilot 

projekt során külön-külön elkészítettük a két alrendszer modelljét és 

utána integráltuk egy Rhapsody projektbe (9. ábra). 

 

9.ábra: Az ASC rendszer felső szintű felépítése 

 

Ezután átkonvertáltuk HRC komponensé a Sodius HRC Exporter 

eszközével, majd definiáltuk a kontraktusokat az OFFIS A/P Editor 

szoftverével. Ezzel az eszközzel lehet létrehozni az adott kompo-

nensre vonatkozó az ígéreteket, követelményeket, és a kontraktuso-

kat, melyek integrálásra kerülnek a HRC modellben. A fejlesztés so-

rán valós-idejű és funkcionális kontraktusokat definiáltunk. A valós-

idejű mintákat a CAN üzenetek időzítéseire, valamint a válaszidők 

követelményeinek előírására használtuk. Ilyen például az R1 kont-

raktus minta. 

 

10. ábra: R1 kontraktus minta  

 

R1: activation period on [P] each [N] (time unit [T]) 



Ez a minta leírja egy esemény periodikus lefutását, ilyen lehet pél-

dául egy operációs rendszerben ciklikusan lefutó programegység 

(task). 

A funkcionális kontraktusokat a jelek plauzabilitás vizsgálatára 

használtuk, valamint az aktuátorok állapotainak leírására speciális 

esetekben. A következő C1-es minta, erre mutat be egy példát. 

C1: whenever [E] occurs [SC] holds during [I] 

Ez a minta a következőket jelenti. Amikor az E esemény bekövetke-

zik, akkor a komponens SC állapotban lesz az I intervallum által 

megadott ideig. Az SC állapotnak logikai kifejezésnek, vagy folyto-

nos függvénynek kell lennie, míg az I egy időtartam vagy egy logi-

kai feltételekkel megadott intervallum lehet. Példaképpen a követke-

ző követelményt szeretnénk előírni az EPM modulra vonatkozóan.  

Követelmény 1: Ha a nyomás parancs nulla, akkor a backup szelep 

ki van kapcsolva. 

C1: whenever [brake_dem==0] occurs [Vb==0] holds during 

[TRUE, brake_dem>0] 

A következő lépésben magas szinten megterveztük a hardver felépí-

tést, és a kommunikációs rendszert, majd valós-idejű vizsgálatokat 

végeztünk modellen. Ehhez az Offis Orca szoftvercsomagját hasz-

náltuk. Az Orca egy integrált fejlesztői környezet az alkalmazások 

modellezéséhez, és valós-idejű analíziséhez. Az Orcában készített 

modell (11. ábra) tartalmazza a szoftver struktúráját, és az időzítésre 

vonatkozó információkat egy “task network”-nek elnevezett formá-

tumban. A tervezés során a már megtervezett, és HRC formában tá-

rolt komponenseket importáltuk az Orca szoftverbe. Az alapvető 

hardver struktúrát központi vezérlőkre (ECU), és adatátviteli bu-

szokra bontva adtuk meg. 

 

11. ábra: Orca modell 

 

A modellünkben egy CAN buszt használtunk a kommunikációhoz. 

Az EBS központi vezérlője, az EPM, és az EDS központi vezérlője 

kommunikál ezen a buszon. Elkészítettük a szükséges programegy-

ségeket és jeleket, majd a jeleket CAN üzenetekbe szerveztük. Ezek-

re a feladatokra jól használható grafikus tervezői felület áll rendelke-

zésre a szoftverben. Ezután kiválasztottuk a vezérlőkhöz a megfelelő 

mikrokontrollereket, és ennek megfelelően beállítottuk a hardver pa-

ramétereket a modellben. Végül hozzárendeltük a programegysége-

ket az ECU-khoz, valamint a CAN üzeneteket a CAN buszhoz. 

Végül elvégeztük a valós-idejű analízist a szoftver segítségével, 

melynek eredményéül különböző idődiagramokat kaptunk. Ezek 

minden egyes komponensre megadják, hogy mely státuszban meny-

nyi időt töltenek az egyes komponensek (pl.: operációs rendszer fut, 

programegység fut stb.) a program futása során. Ezek alapján követ-

keztetni lehet a processzor és a CAN busz terheltségére. 

 

12. ábra: Az Orca által generált idődiagram 

 

Párhuzamosan kifejlesztésre került az egyszerűsített funkcionális 

modellje az egyes alrendszereknek. Ehhez a Mathworks 

MATLAB/Simulink eszközét használtuk. A HRC modelleket a 

SPEEDS Simulink Adapter segítségével Simulinkbe is importálni 

lehet, így rögtön megkapjuk az egyes modulok ki- és bemenő 

portjait, valamint azok adattípusát. (Ezeket a tervezés elején a 

Rhapsody szoftverben definiáltuk.) Az EBS modellje (13. ábra) tar-

talmazza a központi vezérlő alapvető fékerő számítási algoritmusát, 

és az EPM nyomásszabályozó modelljét. 

 

13. ábra: Az EBS egyszerűsített Simulink modellje 

 

Jelenleg eddig a fázisig jutottunk el a tervezési folyamat során. A 

következőkben szeretnénk kipróbálni az Extessy által fejlesztett 

Simulink wrapper eszközt, valamint a folyamatosan fejlesztett Orca 

új funkcióit. Az említett Simulink kiegészítő a Real-Time Workshop 

segítségével C kódot generál a modellből, majd kompatibilissé teszi 

azt a SPEEDS szimulációs API-jával (Application Programming 

Interface). Végül egy futtatható állományt generál a forráskódból. 

Így lehetővé válik, hogy a teljes rendszerünket a SPEEDS szimulá-

ciós környezetében futassuk, és verifikáljuk az implementált mo-

dellt, az előzetesen definiált kontraktusoknak megfelelően. Lehető-

ség van egyéb modellező eszközök (pl.: SCADE) esetén is a 

SPEEDS szimulációs környezet használatára. Így lehetővé válik, 

hogy a különböző kereskedelmi szoftverekben készített modellek 

egyetlen szimulációs környezetben futhassanak. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A cikk bemutatta a SPEEDS EU projektben kifejlesztett tervezési 

metódusokat, valamint egy kapcsolódó pilot projektet. Felvázoltuk a 

beágyazott rendszerek tervezése során jelenleg használatos módsze-

reket és problémákat. Megadtuk az általános leírását a SPEEDS ter-

vezési koncepciójának, a komponens alapú tervezésnek és a lehetsé-

ges vizsgálati eljárásoknak. Ezt követően bemutattuk néhány részét a 

fejlesztési folyamatnak a Magna Powertrain és a Knorr-Bremse kö-

zös pilot projektjén keresztül. Végül összefoglaltuk a további szük-

séges fejlesztési lépéseket, melyeket a projekt folyamán el fogunk 

végezni. 
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