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Nový real-time procesor DS6001 pro systém SCALEXIO®  

 
 
HUMUSOFT s.r.o. a firma dSPACE GmbH uvádějí na trh České republiky a Slovenska 
procesorovou desku DS6001, která přináší kompaktnější a flexibilnější řešení pro systém 
SCALEXIO LabBox. 
 
 
Procesorová deska DS6001  
 
SCALEXIO LabBox je kompaktní a snadno rekonfigurovatelné zařízení pro simulace v reálném 
čase (HIL). Spolu s I/O deskami pokrývá celou řadu funkcí, od jednoduchých digitálních nebo 
analogových I/O až po komplexní I/O funkce pro simulace motorů a automobilových 
sběrnicových systémů. K programování se používá Simulink jako vývojové prostředí, ze kterého 
se automaticky generují aplikace prostřednictvím Simulink Coderu. Pro konfiguraci periferií 
slouží ConfigurationDesk. 
Dosavadní sestavení stolního HIL systému vyžadovalo připojení SCALEXIO Processing Unit 
jako výpočetního uzlu prostřednictvím IOCNET technologie. Nová procesorová deska 
SCALEXIO DS6001 umožňuje nahradit původní připojení jednoduchým integrováním desky do 
SCALEXIO LabBox společně s dalšími I/O deskami. 
 
DS6001 je vysoce výkonný real-time počítač ve formě kompaktní desky. Umožňuje ještě 
flexibilnější a kompaktnější sestavení uživateli oblíbeného systému SCALEXIO LabBox. To 
uživatelům poskytuje nejlepší možný poměr prostoru a výkonu, ať už na stole nebo v 19“ racku.    
Procesor DS6001 poskytuje čtyři jádra pro aplikace v reálném čase, což urychluje výpočty 
využitím paralelního zpracování a vysoce výkonné výměny dat mezi jádry. 
S integrovanou multiprocesorovou podporou pro SCALEXIO lze prostřednictvím 
vysokorychlostní optické sítě IOCNET spojit dvě nebo více procesorových jednotek, které 
zvyšují výpočetní výkon a šířku pásma I/O, což poskytuje řešení i pro ty nejnáročnější aplikace. 
 

 

 
dSPACE je světová špička v nástrojích pro řízení a simulace v reálném čase. Nabízí SW i HW 
řešení pro “rapid control prototyping” a simulace “hardware in the loop”. Nabízí celou škálu 
řešení včetně širokého sortimentu specializovaných periferií se zaměřením na vývoj a testování 
mechatronických systémů a řídicích jednotek zejména pro automobilový a letecký průmysl. 
 
 
dSPACE napomáhá zkrátit vývojový cyklus složitých elektromechanických systémů a jejich 
soustav a zvyšuje jejich spolehlivost. Nástroje dSPACE pokrývají kompletní vývojový proces 
včetně vývoje prototypů, implementaci do sériové výroby, testování, simulaci a kalibraci. 
Umožňují dosáhnout vysoké efektivity při vývoji a minimalizovat možnost chyb ve finálních 
výrobcích. Nástroje firmy dSPACE používá většina předních světových výrobců automobilů a 
automobilových komponent.  



 
 
HUMUSOFT s.r.o. je česká soukromá obchodní společnost založená v roce 1990. V současnosti má 22 
stálých zaměstnanců a proměnný počet externích spolupracovníků pro řešení konkrétních úkolů. Od 
svého vzniku dělí společnost své síly rovným dílem mezi výrobu, prodej a servis přístrojového a 
programového vybavení. Mezi oblasti zájmu společnosti patří řídicí technika, informační technologie, 
vědeckotechnický software, simulace technologických i ekonomických procesů. Hlavním cílem 
společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní služby. To znamená nejen prodej, ale především 
uživatelský servis na nejvyšší úrovni, nestandardní služby dle přání zákazníka a maximální rychlost a 
korektnost ve vyřizování požadavků zákazníků. Mezi nejdůležitější vývojové aktivity firmy patří software 
Simulink 3D Animation a Simulink Desktop Real-Time pro MATLAB a Simulink, výroba měřicích a řídicích 
karet a systémů pro PC a dále výroba elektromechanických hi-tech výukových modelů. Společnost 
HUMUSOFT dále vyvíjí, kompletuje a dodává vysoce výkonné pracovní stanice HeavyHorse navržené 
pro optimální výkon při náročných numerických výpočtech. 
 
HUMUSOFT s.r.o. je výhradním zástupcem firmy MathWorks pro Českou republiku a Slovensko. Firma 
MathWorks byla založena v roce 1984, zaměstnává více než 3000 lidí na celém světě. Sídlo má v 
Naticku, stát Massachusetts, USA. Pro další informace prosím navštivte www.mathworks.com.  
 
HUMUSOFT s.r.o. dále v ČR a SR zastupuje firmy COMSOL (COMSOL Multiphysics - nástroj pro 
modelování a simulace multifyzikálních procesů) a dSPACE (vývojové systémy pro řízení a simulaci v 
reálném čase). 
 
 
 
 
Rozšiřující informace k našim produktům, včetně grafických materiálů, Vám rádi poskytneme na výše 
uvedené kontaktní adrese. Texty nejdůležitějších článků a tiskových zpráv naleznete na: 
 
 

http://www.humusoft.cz/archive/ 
 

 


