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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do kontroli odchyłki płaskości powierzchni przedmiotu, 

wykorzystujące środki optyczne oraz technikę cyfrowego przetwarzania danych. 

Znane są stanowiska o budowie współrzędnościowej określające odchyłki płaskości powierzchni 

„x-y” przez pomiary odległości „z” pojedynczych punktów tej powierzchni od płaszczyzny odniesienia. 

Przykładowo, rozwiązanie przedstawione w polskim opisie zgłoszenia wynalazku nr P 384 777 

ma liniową prowadnicę z osadzonym przesuwnie na niej suportem wózka poziomego i pionowego 

wózka pomiarowego. Wózek pionowy wyposażony jest w pneumatyczny czujnik odległości. Położenia 

pomiarowe obu wózków są identyfikowane sygnałami przetworników impulsowych i silnika krokowego. 

Dokładność określenia odchyłki płaskości jest w tym rozwiązaniu względnie niska, bo uzależniona od 

czułości pneumatycznego czujnika odległości. Znane są również stanowiska bezstykowego pomiaru 

nieregularności powierzchni wykorzystujące środki optyczne i technikę cyfrowego przetwarzania da-

nych. 

Przykładowo, stanowisko według opisu patentowego nr PL 192 259, przeznaczone do monito-

rowania odkształceń powierzchni, zawiera stolik pomiarowy, źródło światła, kamerę cyfrową i kompu-

ter do analizy zarejestrowanego obrazu. Do powierzchni kontrolowanej mocowana jest - przykładowo 

przez klejenie lub magnetycznie - wielowarstwowa powłoka refleksyjną o specjalnej budowie, której 

górna powierzchnia elastycznej warstwy spodniej i zewnętrzna powierzchnia warstwy górnej mają 

różne współczynniki odbicia światła. Zewnętrzna powierzchnia warstwy górnej ma charakter punktowy 

i utworzona jest z licznych płytek. Odkształcenie powierzchni kontrolowanej powoduje zmianę odle-

głości miedzy płytkami i ich pochylenia - ze skutkiem odpowiedniej zmiany obrazu zarejestrowanego 

przez kamerę, rozkładu i natężenia światła odbitego. Obraz w postaci cyfrowej po analizie w kompute-

rze definiuje odkształcenie powierzchni przez wyliczenie odchyłek od płaskości i wizualizację wyników 

na monitorze. Pomiar wymagający zastosowania powłoki refleksyjnej o skomplikowanej budowie, 

trudnej technologicznie oraz o zmieniających się parametrach optycznych w wyniku licznych czynno-

ści eksploatacyjnych - ma niską dokładność i jest kłopotliwy w stosowaniu. 

Stanowisko do kontroli odchyłki płaskości powierzchni według niniejszego wynalazku wykorzy-

stuje podobnie jak w powyżej opisanym rozwiązaniu system wizyjny współpracujący z oświetleniem 

strukturalnym. Zawiera prostopadłościenną ramę, w której zabudowane są: stolik pomiarowy do mo-

cowania przedmiotu powierzchni kontrolowanej, źródło światła skierowane osią optyczną pod katem 

odchylonym od linii prostopadłej do powierzchni stołu oraz kamerę cyfrową usytuowaną po przeciwle-

głej stronie linii prostopadłej i skierowaną pod katem na naświetloną powierzchnię kontrolowaną. Po-

nadto, zaopatrzone jest w komputerowy układ sterowania z oprogramowaniem analizującym obraz 

rejestrowany kamerą. 

Istota wynalazku polega na tym, że stolik pomiarowy posadowiony jest przesuwnie na prowad-

nicach i napędzany przez przekładnię śrubową silnikiem krokowym sprzężonym z enkoderem, którego 

sygnał doprowadzony jest do komputerowego układu sterowania. Źródło światła stanowi liniowy laser, 

którego strumień światła przecina powierzchnię stołu pomiarowego linią prostopadłą do kierunku pro-

wadnic. Osie optyczne lasera i kamery cyfrowej oraz kierunek prowadnic leżą w jednej płaszczyźnie. 

Korzystnym jest, gdy kąty odchylenia lasera i kamery cyfrowej od linii prostopadłej do po-

wierzchni stołu pomiarowego przyjmuje wartości w zakresie od 10 do 85°. 

W rozwiązaniu takim liniowe oświetlenie laserowe umożliwia obserwacje punktów na po-

wierzchni kontrolowanej wzdłuż przekroju tworzonego przez projekcję linii strumienia laserowego, 

natomiast system wizyjny kamery na podstawie kształtu i położenia linii lasera umożliwia budowę trój-

wymiarowego obrazu powierzchni kontrolowanej. Budowa trójwymiarowego obrazu płaskości po-

wierzchni kontrolowanej odbywa się w trakcie ruchu przedmiotu względem lasera i kamery cyfrowej na 

podstawie kolejnych profili wysokości przetwarzanych w trójwymiarową reprezentacje algorytmami 

oprogramowania komputera. W zależności od potrzeb zadania kontrolnego oprogramowanie umożli-

wia definiowanie ilości punktów tworzących trójwymiarowy obraz powierzchni kontrolowanej oraz roz-

dzielczości na wszystkich osiach współrzędnych. Ponadto, możliwym jest wyznaczenie płaszczyzny 

przylegania, odchyłki płaskości i jej lokalizację bez konieczności precyzyjnego ustawiania przedmiotu 

z powierzchnią kontrolowaną. Stanowisko może pracować w trybie automatycznym, jako przepływowe 

na linii produkcyjnej. 

Rozwiązanie stanowiska do kontroli płaskości według wynalazku przybliżone jest opisem przy-

kładowego wykonania pokazanego na rysunku w ujęciu schematycznym. 



PL 221 917 B1 3 

Stanowisko posiada prostopadłościenną ramę 1, w której zabudowane są następujące zespoły: 

stolik pomiarowy 2 z elementami mocującymi przedmiot powierzchni kontrolowanej, liniowy laser 3 

skierowany osią optyczną pod katem α = 35° odchylenia od linii prostopadłej do powierzchni stolika 2 

oraz kamerę cyfrową 4 usytuowaną po przeciwległej stronie linii prostopadłej i skierowaną pod katem 

β = 40° na naświetloną powierzchnię kontrolowaną. Stanowisko wyposażone jest w komputerowy 

układ sterowania 5 z oprogramowaniem analizującym obraz rejestrowany kamerą 4. Stolik pomiarowy 2 

posadowiony jest przesuwnie na prowadnicach 6 zamocowanych w dolnej części ramy 1. Napędzany 

jest przez przekładnię śrubową 7 silnikiem krokowym 8 sprzężonym z enkoderem 9. Sygnał enkodera 9 

doprowadzony jest do komputerowego układu sterowania 5, natomiast strumień światła z liniowego 

lasera 3 przecina powierzchnię stołu pomiarowego 2 i po zamocowaniu przedmiotu powierzchnię kon-

trolowaną linią prostopadłą do kierunku K prowadnic 6. Osie optyczne lasera 3 i kamery cyfrowej 4 

oraz kierunek K prowadnic 6 leżą w jednej płaszczyźnie. Opracowane oprogramowanie komputera 

umożliwia prezentację mapy rozkładu odchyłki płaskości dla całej powierzchni kontrolowanej, zmianę 

parametrów pomiaru odpowiednio do charakteru i tolerancji płaskości wynikających z warunków pracy 

przedmiotu oraz przyjętych płaszczyzn przylegania. Próby stanowiska prototypowego - w warunkach 

pracy w trybie przepływowym, automatycznym, bez zatrzymywania przedmiotu kontrolowanego - wy-

kazały możliwość wykonania pomiaru płaskości przedmiotu o wymiarze w kierunku K = 45 cm w cza-

sie około 60 sekund. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Stanowisko do kontroli odchyłki płaskości powierzchni, zawierające prostopadłościenną ra-

mę, w której zabudowane są: stolik pomiarowy z elementami mocującymi przedmiot powierzchni kon-

trolowanej, źródło światła skierowane osią optyczną pod katem odchylonym od linii prostopadłej do 

powierzchni stolika oraz kamerę cyfrową usytuowaną po przeciwległej stronie linii prostopadłej i skie-

rowaną pod katem na naświetloną powierzchnię kontrolowaną, a ponad to zaopatrzone w komputero-

wy układ sterowania z oprogramowaniem analizującym obraz rejestrowany kamerą, znamienne tym, 

że stolik pomiarowy (2) posadowiony jest przesuwnie na prowadnicach (6) i napędzany przez prze-

kładnię śrubową (7) silnikiem krokowym (8) sprzężonym z enkoderem (9), którego sygnał doprowa-

dzony jest do komputerowego układu sterowania (5), natomiast źródło światła stanowi liniowy laser (3) 

którego strumień światła przecina powierzchnię stołu pomiarowego (2) linią prostopadłą do kierun-

ku (K) prowadnic (6), przy czym osie optyczne lasera (3) i kamery cyfrowej (4) oraz kierunek (K) pro-

wadnic (6) leżą w jednej płaszczyźnie. 

2. Stanowisko według zastrz. 1, znamienne tym, że kąty odchylenia (α, β) lasera (3) i kamery 

cyfrowej (4) od linii prostopadłej do powierzchni stolika pomiarowego (2) przyjmują wartości w zakresie 

od 10 do 85°. 
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Rysunek 
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