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krátké zprávy

  MATLAB Release 2010b
Společnost Humusoft s. r. o. a přední vý-

robce programových nástrojů pro technické 
výpočty, modelování a simulace, firma The 
MathWorks, uvádějí na trh v ČR a na Slo-
vensku pod označením MATLAB Release 
2010b nové vydání výpočetního, vývojové-
ho a simulačního prostředí Matlab.

Nejvýznamnějšími novinkami jsou roz-
šíření nástroje Parallel Computing Toolbox 
o možnost využít paralelní výpočetní ar-
chitekturu CUDA, podporovanou na grafic-
kých kartách značky NVIDIA, nový produkt 
SimRF, umožňující simulovat rádiové (RF) 
systémy, a podpora vývojového prostředí 
Siemens Simatic Step 7 v nástroji Simulink 
PLC Coder.

Základní modul Matlab je rozšířen o 64bi-
tovou celočíselnou aritmetiku a má zdokona-
lené grafické uživatelské rozhraní. K sadám 
funkčních bloků, které poskytují objekty typu 
System k realizaci funkce data stream proces-
sing v prostředí Matlab, přibyla sada Com-
munication Blockset s 95 algoritmy pro návrh 
komunikačních systémů. Nástroj Curve Fit-
ting Toolbox nyní zahrnuje i funkce nástroje 
Spline Toolbox, který nadále neexistuje jako 
samostatný produkt.

Uživatelé systému Simulink mohou nově 
vytvářet subsystémy s variantami přepínaný-
mi v závislosti na hodnotě proměnné v pro-
středí Matlab, a tím si usnadnit opakované po-
užití předem připravených komponent. Nový 
grafický nástroj Data Inspektor umožňuje 
snadno zobrazit a porovnat výsledky z opa-
kovaných simulací. Nový grafický editor pro-
storových scén VRML Simulink 3D Animati-
on je, oproti svému předchůdci, kompatibilní 
se všemi podporovanými platformami (Win-
dows, Linux, MAC).

Rovněž jsou aktualizovány všechny sou-
časné knihovny aplikačních programů. Další 
podrobnosti lze nalézt na www.humusoft.cz.
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GATEWAY 
ATRAKCE

Anybus® Gateways
Industrial networking made easy!

SYSTÉM HLEDÁ 

SPOLEHLIVÉ 

PŘEVODNÍKY

Pokaždé, když potřebujete propojit dvě různé  
průmyslové sběrnice nebo připojit sériové  
zařízení k PLC, Anybus gateway od společnosti 
HMS je ta správná volba. 

Přijďte na premiéru nové řady zařízení Anybus na výstavu 
SPS/IPC/DRIVES v Norimberku.

PREMIÉRA

HMS_AZ_cz_AUTOMA.indd   1 2010-09-13   09:02:29

VYSPĚLÝ ŘÍDICÍ 

23. - 25.11. 2010 Norimberk

  Program konference 
Technical Computing 
Bratislava 2010

Tradiční podzimní setkání odborníků za-
bývajících se technickými výpočty, statisti-
kou, optimalizací, simulací, řídicí technikou, 
měřením, zpracováním signálu a obrazu, ko-
munikacemi a multifyzikálním modelováním 
se uskuteční pod hlavičkou Technical Com-
puting Bratislava 2010 (TCB 2010) v Hote-
lu Sorea Regia v Bratislavě 20. října 2010 od 
9 do asi 17 hodin.

Akce si během dosavadních sedmnácti let, 
kdy byla pořádána v Praze jako TCP (Techni-
cal Computing Prague), vybudovala zavazu-
jící tradici a početnou skupinu pravidelných 
účastníků, která se každoročně rozrůstá o vě-
decké pracovníky, vývojáře, techniky a peda-

gogy z oborů telekomunikací, strojírenství, 
energetiky, elektrotechniky, automobilového, 
leteckého a jaderného průmyslu, pracovníky 
činné v oblasti chemie, lékařství, biotechno-
logií, životního prostředí atd.

Setkání TCB 2010 je určeno jak zkušeným 
současným uživatelům výpočetních systémů, 
tak i začátečníkům či zatím jen příznivcům 
výpočetních, modelovacích a simulačních 
programových nástrojů. Budou na něm před-

staveny způsoby použití nástrojů MATLAB 
& Simulink, dSPACE a Comsol Multiphys-
ics v nejrůznějších úlohách v průmyslu, vědě, 
výzkumu a při výuce.

Podrobné informace o programu konferen-
ce TCB 2010 včetně registračního formuláře 
lze nalézt na www.posterus.sk/tcb2010, od-
kud je také dostupný aktuální seznam přihlá-
šených abstraktů, popř. přijatých příspěvků.
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