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Od 4. 3. 2013 do 30. 8. 2013 jsem v oddělení EYYLII (Elektrotechnické oddělení, skupina vyšetřování 

poruch) v rámci studijního programu Pegasus (http://www.pegasus-europe.org/?Airbus-

Pegasus_international_internships ) pracoval na zařízení pro odposlouchávání komunikace mezi 

jednotlivými kartami Sekundárního počítače pro A350 program („SEC A350“). Stáž měla charakter 

odborné praxe. 

Popis pracovního úkolu 
Vyšetřovací skupina zadala úkol vyvinout zařízení pro odposlouchávání komunikace mezi deskami SEC 

A350. Tento úkol nebylo možné realizovat pouze s dostupnými logickými analyzátory pro jejich 

invazivost do komunikačního kanálu Link Port, ale hlavně z důvodu zabalení důležitých zpráv do slov, 

která jsou vysílána po sběrnici Link Port sériově po Bytech. Pro tento úkol skupina vybrala vývojovou 

desku Genesys osazenou FPGA Xilinx Virtex-5 od firmy Digilent.  

Práce se skládala z velké části z prostudování dokumentace pro SEC A350, dále pak pro vlastní 

sběrnici Link Port, kterou využívá procesor ADSP SHARC 21160M (Analog Devices). První měsíc práce 

probíhalo intenzivní studium dokumentů zmíněných zařízení a také VHDL. 

Pro vyšetřování poruch na SEC A350 byl použito přípravku pro tuto činnost, který všem neumožňoval 

přímé připojení do komunikačního kanálu mezi kartami. Bylo tedy vyvinuto rozhraní (impedanční 

přizpůsobení a konektor) pro připojení k vývojové desce Genesys. Vývoj impedančního přizpůsobení 

pro bezchybnou funkci a minimální invazi do komunikačního kanálu Link Port zabralo více než 

2 měsíce práce a bylo dosaženo levného a jednoduchého řešení.  

Další část práce spočívala v psaní VHDL kódu pro hardwarovou strukturu čtení dat z Link Port 

a následné generování impulzu pro spouštění dalších zařízení (například Logický analyzátor nebo 

osciloskop) při zachycení požadovaných dat. Tato část práce zabrala také 2 měsíce a navíc bylo 

vyvinuto komunikační a diagnostické rozhraní nad rámec požadavků (nicméně důležité pro lepší 

komfort ovládání a ladění). 

Následovaly praktické testy, při kterých se zařízení ladilo. Výsledkem celé práce je funkční zařízení, 

které se stane předlohou pro další generaci, která se již vyrobí jako DSP s FPGA Virtex-5 za úkolem 

diagnostiky a to nejen pro A350 program, ale pro všechny počítače, kde se používá Link Port sběrnice. 

Zařízení bylo navrženo pro univerzální použití. 

Pracovní prostředí 
Práce probíhala ve Francii v městě Toulouse, zde se nachází hlavní část firmy. Především je zde 

soustředěn vývoj, ale také zde probíhá kompletace většiny typů letadel. V zaměstnání jsem 

komunikoval Anglicky, (úroveň B2 je v tomto případě dostatečná), ostatní zaměstnanci byli velice 



vstřícní a ochotní, spolupráci hodnotím velice kladně. Na projektu jsem pracoval samostatně, vedoucí 

a kolegové mi byli nápomocni dle potřeby. Vybavení laboratoří pro vyšetřování je dostačující, ale 

v rámci úspor se na lepší součástky a přístroje musí čekat až několik týdnů. Jak jsem již zmínil, 

komunikace probíhala v Angličtině, ale vřele doporučuji znalost Francouzštiny, nebo Španělštiny na 

komunikační úrovni, lze uplatnit i Němčinu.  


