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nové produkty

 Stejnosměrné a krokové motory značky 
TT motor

Díky dostupné elektronice pro zpětnovazební řízení stejnosměr-
ných motorů se zjednodušuje konstrukce polohově či rychlostně re-
gulovaných stejnosměrných pohonů. Klíčovým článkem regulačního 

řetězce jsou motory mechanicky připrave-
né pro montáž inkrementálního snímače po-
lohy. Hongkongská firma TT motor, zave-
dený výrobce klasických stejnosměrných, 
krokových i bezkartáčových motorů, dodá-
vá pro tento účel motory s osičkou vyvede-
nou i zadním ložiskovým čelem.

Jako první byly do trvalé nabídky zařaze-
ny převodové motory velikosti GM37 s napá-
jecím napětím 12 V a s převodovými poměry 
od 36:1 po 393:1. Otáčky výstupní hřídele se 
bez zatížení pohybují podle převodového po-
měru v rozmezí od 150 min–1 po 14 min–1. 
Točivý moment motoru závisí na převodo-
vém poměru a může dosáhnout až 2 Nm. 
Výstupní hřídel o průměru 6 mm je uložena 

v masivním kluzném ložisku a snáší i značné radiální zatížení.
Další novinkou v sortimentu jsou krokové motory standardu 

NEMA17 s hřídelí vyvedenou oběma čely. Tyto motory mohou být 
užitečným prvkem pro zjednodušení konstrukce různých pohonů, 
protože na hřídel protaženou dozadu je možné snadno upevnit nejen 
kličku pro ruční polohování, ale i snímač polohy, který umožní pro-
voz motoru v uzavřené regulační smyčce.

Motory jsou dvoufázové, určené pro bipolární buzení proudem 
0,8 A na fázi. Statický moment je 0,25 Nm, na jednu otáčku je tře-
ba 200 celokroků.
Snail Instruments, tel.: 604 162 879,  
e-mail: snail@snailinstruments.com, www.ttmotor.cz

 Nové moduly CompactPCI v sortimentu 
firmy Kontron určené pro dopravní techniku

Na veletrhu InnoTrans, který se konal 21. až 24. září 2010 v Berlí-
ně, představila společnost Kontron nové moduly 3U CompactPCI spe-
ciálně určené pro železniční dopravní techniku. Tyto moduly pomo-
hou zkrátit dobu potřebnou pro uvedení nových výrobků na trh a sní-
ží náklady na vývoj hardwaru. Z komerčně dostupných modulů tak 

lze sestavit počítačové sestavy vyhovující požadavkům řídicích úloh 
a určené do náročného prostředí železniční dopravní techniky. Spo-
lečnost Kontron navíc oznámila, že později v roce 2010 uvede na trh 
ucelenou flexibilní počítačovou sestavu CompactPCI.

Řada nových modulů, vyhovujících normě EN 50155 Drážní zaří
zení – Elektronická zařízení drážních vozidel, zahrnuje rozšiřující mo-
dul CP305-TR pro procesorovou desku CompactPCI CP305 s proceso-
rem Intel Atom a přepínač (switch) CP3923, oba s odolnými průmys-
lovými „metrickými“ konektory, a napájecí zdroj CP3-SVE-M100DC. 

Moduly vyhovují normě pro železniční dopravu, avšak je možné 
je využít i v jiných oblastech techniky, kde je důraz kladen na odol-
nost proti nepříznivým vlivům prostředí, na spolehlivost a dlouhodo-
bou životnost. Kromě drážních vozidel to mohou být i další speciální 
vozidla a stroje: stavební, zemědělské, záchranářské nebo vojenské.
Kontron East Europe, tel.: +420 378 775 477, +420 736 701 707, 
e-mail: pavel.boehm@kontron.cz

 Kamery In-Sight 5605 s velkým rozlišením
Nová kamera In-Sight 5605 s rozlišením 5 mil. obrazových bodů 

(2 448 × 2 048 bodů) je soběstačný systém strojového vidění. Znač-
ná rychlost záznamu šestnáct snímků za sekundu umožňuje detekovat 
větší objekty nebo několik objektů současně s velkou přesností a při-
tom velmi rychle. Tyto vlastnosti jsou rozhodující pro jednoduché ře-

šení složitých úloh strojové-
ho vidění vyžadujících maxi-
mální flexibilitu a kapacitu. 
Kamera je vybavena giga-
bitovým ethernetovým roz-
hraním (GigE) a je vesta-
věna v kompaktním vodo-
těsném pouzdru chráněném 
před prachem (IP67). Uživa-
tel má k dispozici kompletní 
sbírku výkonných nástrojů 

strojového vidění Cognex se spolehlivými algoritmy firmy PatMax. 
Díky svému rozlišení a rozhraní GigE může přístroj In-Sight 5605 
zvládnout úlohy, které byly doposud doménou systémů pracujících 
na bázi PC, jako je velmi rychlá detekce, přesné měřicí a orientační 
úlohy, lokalizace minimálních vad hran nebo současné načítání čáro-
vých (1D) i maticových (2D) kódů na velkém počtu výrobků umístě-
ných na paletách v reálném čase a s absolutní přesností. Osvědčené 
vývojové prostředí In-Sight Explorer zaručuje zvláště jednoduché na-
stavení a pohodlné programování každé úlohy. Jeho nová verze 4.4.1 
nabízí další užitečné funkce strojového vidění.
Cognex, kancelář pro Českou republiku a Slovenskou republiku, 
e-mail: support@cognex.cz 

 Automatické generování kódu podle IEC 
61131 pro B&R Automation Studio

Nový nástroj Simulink PLC Coder od firmy The MathWorks, Inc., 
generuje z modelů vytvořených v programovacím prostředí Simulink 
zdrojový kód v podobě standardního strukturovaného textu (IEC 61131 
Structured Text), který lze snadno použít ve vývojovém prostředí B&R 
Automation Studio. Produkt Simulink PLC Coder je ideální doplněk ná-

stroje k automatickému gene-
rování kódu Automation Stu-
dio Target for Simulink, nabí-
zeného společností B&R již 
po dva roky. Společnost B&R 
umožňuje uživatelům gene-
rovat kód alternativně v jazy-
ce ANSI-C nebo jako struk-
turovaný text a automaticky 
ho vložit do automatizačního 

projektu. Díky nástroji Simulink PLC Coder bude možné v oboru prů-
myslové automatizace využívat výhody metody Model-Based Design, 
kterou podporuje firma The MathWorks, Inc., přední producent a do-
davatel softwaru pro technické výpočty. Metoda Model-Based Design 
v kombinaci s automatickým generováním kódu umožňuje efektivně 
využít čas i prostředky, a tím výrazně zkrátit a zlevnit vývojové proce-
sy. Simulace včas odhalí chyby v návrhu a algoritmy vyzkoušené na 
modelech lze stiskem klávesy či tlačítka myši zavést do průmyslové 
řídicí jednotky. Vždy je ovšem rozhodujícím činitelem míra integrace 
příslušných nástrojů. Těsná spolupráce společností B&R a MathWorks 
zajistí kontinuitu v této oblasti do budoucna.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, 
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com 


