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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do porównania i pomiaru parametrów figur 

płaskich, zwłaszcza arkuszy blachy. 

W dziedzinie seryjnego wytwarzania figur płaskich, zwłaszcza arkuszy blachy stalowej istotne 

jest zachowanie wymiarów oraz założonych kształtów wykonywanych elementów. W czasie etapu 

rozwijania pasów blachy stalowej z bębnów i cięcia ich na arkusze występuje ryzyko przesunięcia 

poprzecznego lub wzdłużnego konfekcjonowanej blachy w stosunku do osi przesunięcia ruchomego 

przenośnika linii produkcyjnej. Regułą jest dążenie do uzyskania prostokątnych arkuszy i zachowania 

kątów prostych pomiędzy stycznymi krawędziami każdego arkusza. W niektórych, specyficznych, 

przypadkach dąży się także do uzyskania arkusza w kształcie innym niż prostokąt. Nieprawidłowości 

występujące w tym procesie technologicznym zwykle jednak polegają na odchyleniu od kąta prostego, 

co w konsekwencji prowadzi do niepożądanego rezultatu w postaci uzyskania arkuszy o kształcie 

trapezu lub rombu. 

Stąd wynika potrzeba stosowania systemów ciągłej kontroli prawidłowości geometrycznej kon-

fekcjonowanych arkuszy. 

Z polskiego opisu patentowego nr PL 168923 znany jest sposób ciągłej kontroli optycznej wy-

miarów przedmiotu. Sposób według patentu nr PL 168923 do pomiaru wykorzystuje optyczne urzą-

dzenia kontrolne, na przykład kamery liniowe CCD. Obiektywy liniowych kamer CCD ustawia się  

w wierzchołkach poszczególnych płaszczyzn trójkątnych i dokonuje się pomiaru wymiarów kątowych 

w układzie odniesienia XYZ. Następnie wyprowadza się dla wymiaru pierwszego i drugiego wspólny 

punkt (A) na linii przecięcia pierwszej płaszczyzny czołowej zawierającej pierwszy odcinek i drugiej 

płaszczyzny czołowej zawierającej drugi odcinek oraz ocenia się położenie tego wspólnego punktu 

względem jednego z kierunków pierwszej lub drugiej osi. Jednocześnie do wyznaczenia położenia 

wspólnego punktu stosuje się iteracyjny proces aproksymacji. 

Znany jest także z publikacji europejskiego opisu patentowego nr EP 0029748 system wykorzy-

stujący do pomiaru szerokości oraz grubości czujniki elektrooptyczne oraz metodę triangulacji. 

Z brytyjskiego opisu patentowego GB 2021762 znana jest również metoda pomiaru szerokości 

oraz grubości obiektu z wykorzystaniem dwóch umieszczonych nad sobą kamer. 

Z publikacji zgłoszenia międzynarodowego WO/1999/049277 znane jest także zastosowanie do 

pomiarów geometrii obiektów ruchomych czujników światłoczułych. 

Niedogodnością znanych sposobów pomiaru jest trudność w ich zastosowaniu w odniesieniu do 

obiektów o znikomej grubości. Zastosowanie pomiaru kątowego i metod triangulacyjnych jest obar-

czone zbyt dużym błędem pomiaru, aby tego rodzaju metody mogły znaleźć zastosowanie do pomia-

rów obiektów takich jak blachy lub arkusze innych materiałów o niewielkiej grubości. 

Celem wynalazku jest eliminacja powyższych niedogodności poprzez zastosowanie metody 

pomiaru polegającej na wykryciu położenia punktów krańcowych i porównania ich położenia z przyję-

tym kształtem i wymiarem wzorcowym. 

Istotą sposobu według wynalazku jest dokonywanie porównania i pomiaru figur płaskich, 

zwłaszcza arkuszy blachy poprzez ustalenie położenia na płaszczyźnie, w układzie współrzędnych XY 

narożników mierzonego arkusza względem punktów centralnych (zerowych) stanowiących środek 

płaszczyzn pomiarowych niezależnych czujników. Położenie narożników mierzonego arkusza ustala 

się w oparciu o sygnały uzyskane liczbie z niezależnych czujników, których liczba odpowiada liczbie 

narożników arkusza. W pierwszej fazie pomiaru jeden z czujników określa położenie pierwszego na-

rożnika „A” mierzonego arkusza poprzez ustawienie płaszczyzny pomiarowej czujnika równolegle do 

mierzonego arkusza. Czujnik ten jest napędzany silnikiem, który porusza mechanizmem śrubowym, 

do którego zamocowany jest ten czujnik. Punkt centralny płaszczyzny pomiarowej pierwszego czujni-

ka zostaje ustawiony, przez mechanizm śrubowy napędzany silnikiem krokowym w pozycji, w której 

leży wraz z narożnikiem „A” mierzonego arkusza w jednej linii prostopadłej do płaszczyzny pomiarowej 

oraz do mierzonego arkusza. W ten sposób punkt centralny płaszczyzny pomiarowej pierwszego czuj-

nika staje się punktem odniesienia dla dalszego pomiaru. Następnie w oparciu o sygnał wyjściowy  

z pierwszego czujnika, układ logiczny przesyła sygnał sterujący do silników krokowych napędzających 

mechanizmy poruszające pozostałymi czujnikami, które zostają rozmieszczone, według założonych 

wymiarów nominalnych zapamiętanych w układzie logicznym. Czujniki są rozmieszczane przez me-

chanizmy napędzane silnikami krokowymi zgodnie z uprzednio założonym wzorcem w położeniu,  

w którym według wzorca w polu widzenia czujników powinny znajdować się naroża mierzonego arku-
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sza. W dalszej fazie pomiaru dokonywane jest w elektronicznym układzie logicznym ustalenie rzeczy-

wistej pozycji pozostałych narożników mierzonego arkusza względem punktów centralnych czujników. 

Sygnał wynikowy z czujników, zawierający dane o położeniu wykrytych narożników, układ logiczny 

porównuje z założonym wzorcem zapisanym w układzie logicznym i informuje o ewentualnych odchy-

leniach od wzorca. Każdy czujnik dokonuje niezależnie od pozostałych czujników pomiaru położenia 

poszczególnych naroży mierzonego arkusza. Następnie informacja o położeniu poszczególnych naro-

ży jest przekazywana do układu logicznego gdzie następuje obliczenie rzeczywistych wymiarów arku-

sza oraz jego kształtu, a także ustalenie odchyleń od wzorca zapisanego w układzie logicznym. Miarą 

geometrii arkusza są wyliczone wartości współrzędnych wynikające z pozycji ustawienia czujników 

oraz zmierzonych pozycji narożników przez odpowiedni czujnik w odniesieniu do parametrów wzorca 

zapamiętanego w układzie logicznym. 

Korzystnie jako wzorzec stosuje się prostokąt. 

W odmianie sposobu według wynalazku czujniki przekazują sygnał wynikowy w formie kodu bi-

narnego, przy czym „1” oznacza wykrycie mierzonego arkusza a „0” brak arkusza. Zastosowanie kodu 

binarnego umożliwia ustalenie przebiegu krawędzi mierzonej figury płaskiej w obrębie płaszczyzn 

pomiarowych czujników. 

Korzystnie w celu osiągnięcia maksymalnej dokładności pomiaru, w sposobie według wynalaz-

ku stosuje się niezależne sterowanie oraz niezależne napędy, co najmniej dwóch czujników, które są 

napędzane dwoma niezależnie pracującymi silnikami oraz sterowanie sprzężone, co najmniej jednej 

pary czujników poruszanej przez śrubę rzymską napędzaną jednym silnikiem krokowym. Równocze-

sne i równoległe przemieszczenie się sprzężonej pary czujników wraz z silnikiem względem ramy, do 

której są umocowane, następuje wzdłuż przenośnika dzięki wykorzystaniu koła zębatego oraz listwy 

zębatej sztywno połączonej z parą czujników i odrębnym silnikiem krokowym. 

W sposobie według wynalazku usytuowanie pierwszego narożnika arkusza w punkcie central-

nym pierwszego czujnika staje się, po ustawieniu tego czujnika, punktem referencyjnym do rozmiesz-

czenia pozostałych czujników. 

Urządzenie do porównania i pomiaru figur płaskich, zwłaszcza arkuszy blachy według wynalaz-

ku charakteryzuje się tym, że jest wyposażone w prostokątną ramę, do której umocowane są silniki 

napędzające mechanizmy poruszające umocowanymi przesuwnie do ramy czujnikami. Pole widzenia 

czujników wyznacza płaszczyznę pomiarową o regularnych kształtach i posiadającą pionową oś sy-

metrii. Czujniki są zaopatrzone w płaszczyzny pomiarowe o regularnych kształtach z wyznaczonym 

w centrum tych płaszczyzn punktami centralnymi (zerowymi) w prostoliniowym układzie współrzęd-

nych XY w miejscu przechodzenia prostopadłej osi symetrii. Płaszczyzny pomiarowe są ustawione 

równolegle do mierzonego arkusza. Punkty centralne stanowiące punkty odniesienia do pomiaru poło-

żenia naroży są wyznaczane, jako punkty przecięcia przekątnych prostokątnego pola pomiarowego 

lub jako środek koła. Punkty centralne znajdują się w punkcie przechodzenia przez płaszczyznę po-

miarową prostopadłej osi symetrii. Nadto urządzenie jest zaopatrzone w układ logiczny przetwarzający 

dane wyjściowe z czujników i analizujący współrzędne położenia naroży mierzonego arkusza poprzez 

porównanie odczytu z czujników z zapisanym w tym układzie wzorcem arkusza. Układ logiczny steruje 

także silnikami napędzającymi mechanizmy przemieszczające czujniki oraz silnikiem napędzającym 

rolki przenośnika. Do silnika, który napędza rolki przenośnika jest podłączony enkoder liniowy, przesy-

łający sygnał do układu sterującego. 

Korzystnie silniki krokowe napędzają mechanizm poruszający czujnikami przemieszczającym i 

się po prostokątnej ramie oraz mechanizm korygujący położenie mierzonego arkusza. Mechanizm 

korygujący stanowią silnik krokowy przyłączony do przenośnika linii produkcyjnej, którym steruje im-

pulsator liniowy. Pierwszy i drugi silnik przemieszcza czujniki pierwszej pary względem siebie poprzez 

zastosowanie napędów śrubowych. Trzeci silnik przemieszcza równocześnie czujniki drugiej pary 

względem siebie poprzez zastosowanie napędu śruby rzymskiej. Czwarty silnik przemieszcza równo-

cześnie drugą parę czujników wzdłuż przenośnika linii produkcyjnej poprzez zastosowanie listwy zę-

batej. Piąty silnik napędza bezpośrednio rolki przenośnika linii produkcyjnej. Zastosowanie piątego 

silnika umożliwia korygowanie położenia mierzonego arkusza, w razie zaistnienia niepożądanego 

przesunięcia. 

Korzystnie funkcje czujników w urządzeniu według wynalazku pełnią sensory laserowe lub ma-

gnetostrykcyjne, lub ultradźwiękowe, lub fotooptyczne. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia schematycznie sposób pomiaru, fig. 2 przedstawia sposób wyznaczenia punktu centra l-
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nego płaszczyzny pomiarowej czujnika w wariancie wykonania, w którym płaszczyzna pomiarowa ma 

kształt prostokąta lub koła, a fig. 3 przedstawia przykładowe urządzenie do porównania i pomiaru figur 

płaskich, zwłaszcza arkuszy blachy w widoku ogólnym. 

W przykładzie wykonania sposób według wynalazku polega na tym, że mierzony arkusz 1 bla-

chy, po cięciu przemieszcza się na przenośniku 2 do obszaru pomiarowego. 

W obszarze pomiarowym pierwszy z laserowych czujników 3A, zostaje ustawiony, nad arku-

szem 1, przy czym pozycja arkusza 1 może być skorygowana przez rolki 4 przenośnika Czujnik 3A 

jest przemieszczany przy użyciu mechanizmu śruby rzymskiej napędzanego silnikiem krokowym 5A 

nad arkuszem 1 do pozycji, w której prostokątna płaszczyzna pomiarowa 6 czujnika 3A jest równole-

gła do arkusza 1 i znajdujący się na płaszczyźnie pomiarowej 6 punkt centralny 7, który jednocześnie 

stanowi punkt odniesienia dla dalszego pomiaru, znajduje się w jednej linii z przednim narożnikiem 

„A”. W przypadku, gdy arkusz 1 znajduje się poza zasięgiem czujnika 3A jego pozycja jest ustalana 

poprzez sygnał z enkodera liniowego 10 mierzącego pozycję liniową (przemieszczenie) arkusza 1 i 

przekazującego sygnał elektryczny do układu logicznego 8. Następnie położenie arkusza 1 jest kory-

gowane przez ruch rolek 4 napędzanych silnikiem krokowym 5E. W kolejnej fazie pomiaru, w oparciu 

o sygnał wyjściowy z czujnika 3A, układ logiczny 8 przesyła sygnał sterujący do silników 5B, 5C i 5D, 

które napędzają mechanizmy śruby rzymskiej oraz listwy zębatej 12. Mechanizmy te przemieszczają 

trzy czujniki 3B, 3C, 3D do pozycji, w których zgodnie z wzorcem arkusza zapamiętanym w układzie 

logicznym 8 powinny znajdować się pozostałe narożniki arkusza 1. Przy tym drugi czujnik 3B pierw-

szej pary jest przemieszczany nad drugie przednie naroże arkusza 1, a pozostała para czujników 3C, 

3D przemieszcza się równocześnie i równolegle wobec siebie, wzdłuż ramy 9 nad przenośnikiem 2 

nad założone we wzorcu pozycje tylnych naroży. W następnej fazie trzy czujniki 3B, 3C, 3D dokonują 

pomiaru położenia pozostałych naroży arkusza 1 i przesyłają sygnał wynikowy do elektronicznego 

układu logicznego 8, który dokonuje porównania przesłanych danych z zapamiętanym wzorcem oraz 

dokonuje obliczenia rzeczywistych wymiarów arkusza 1 a także jego kształtu geometrycznego. 

W przykładzie wykonania urządzenie do oceny parametrów geometrycznych arkusza 1 przesu-

wającego się po przenośniku 2 zaopatrzone jest w laserowe czujniki 3A, 3B, 3C, 3D przesuwnie zamoco-

wane do ramy 9. Każdy z czujników 3A, 3B, 3C, 3D wyposażony jest w płaszczyznę pomiarową 6 o regu-

larnym kształcie. W środku płaszczyzny pomiarowej 7 każdego z czujników 3A, 3B, 3C, 3D, zlokali-

zowany jest punkt centralny 7. Punkt centralny 7 znajduje się w miejscu przechodzenia przez płasz-

czyznę pomiarową 6 pionowej osi symetrii. Punkt centralny stanowi punkt odniesienia dla określenia 

położenia naroży mierzonego arkusza 1. Urządzenie wyposażone jest w pięć silników krokowych 5A, 

5B, 5C, 5D i 5E. Silniki 5A i 5B są poprzez mechanizm śruby rzymskiej 13 połączone odpowiednio z 

czujnikami 3A i 3B i poruszają tymi czujnikami wzdłuż poprzecznego boku ramy 9. Silnik 5C jest przy-

łączony poprzez mechanizm śruby rzymskiej 11 do czujników 3C i 3D. Mechanizm ten umożliwia ruch 

czujników 3C i 3D poprzecznie w stosunku do przenośnika 2. Silnik 5D połączony jest poprzez koło 

zębate do listwy zębatej 12, która przemieszcza jednocześnie oba czujniki 3C i 3D wzdłuż przenośni-

ka 2. Silnik 5E jest połączony z rolkami 4 przenośnika 2 oraz z enkoderem liniowym 10, który przesyła 

do układu logicznego 8 sygnał elektryczny zawierający dane o położeniu arkusza 1. Układ logiczny 8 

jest połączony z czujnikami 3A, 3B, 3C i 3D oraz z silnikami 5A, 5B, 5C, 5D i 5E oraz z enkoderem 

liniowym 10. Układ logiczny 8 odbiera sygnały wyjściowe z czujników 3A, 3B, 3C i 3D zawierające 

informacje o położeniu narożników arkusza 1 analizuje je i przesyła sygnał sterujący odpowiednio do 

silników 5A, 5B, 5C, 5D. Nadto, układ logiczny 8, w razie potrzeby skorygowania położenia arkusza 1, 

przesyła sygnał sterujący do silnika 5E oraz dokonuje analizy porównawczej sygnałów wyjściowych  

z czujników 3A, 3B, 3C i 3D z zapisanym wzorcem arkusza. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób porównania i pomiaru parametrów figur płaskich, zwłaszcza arkuszy blachy zna-

mienny tym, że ustala się położenie narożników mierzonej figury płaskiej 1 na podstawie 

sygnałów uzyskanych z czterech niezależnych czujników 3A, 3B, 3C, 3D, które są czujnika-

mi laserowymi lub magnetostrykcyjnymi lub ultradźwiękowymi lub fotooptycznymi, przy czym 

sekwencja czynności pomiarowych jest następująca: w pierwszej fazie pomiaru czujnik 3A 

przemieszczany jest przy użyciu napędu śrubowego napędzanego przez silnik 5A, do poło-

żenia nad narożnikiem „A”, określa położenie pierwszego narożnika „A” mierzonej figury 1  
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w ten sposób, że pole pomiaru 6 czujnika 3A ustawione jest równolegle do górnej po-

wierzchni figury 1 a punkt 7 pola pomiaru 6 stanowiący punkt przecięcia przekątnych pola 

pomiarowego oraz narożnik „A” mierzonej figury 1 leżą w jednej linii prostopadłej do pola 

pomiaru 6 oraz do górnej płaszczyzny mierzonej figury 1; w drugiej fazie pomiaru punkt 7 

płaszczyzny pomiarowej 6 pierwszego czujnika 3A staje się punktem odniesienia dla dalszej 

analizy położenia pozostałych narożników górnej płaszczyzny figury 1; w oparciu o sygnał 

wyjściowy emitowany przez pierwszy czujnik 3A pozostałe czujniki 3B, 3C, 3D ustawiane są 

silnikami 5B, 5C, 5D w pozycji, w której zgodnie z założonym, referencyjnym wymiarem 

wzorca figury 1, w ich polu pomiarowym powinny znajdować się pozostałe narożniki górnej 

płaszczyzny figury 1; w trzeciej fazie pomiaru w układzie mikroprocesorowym 8 wyliczane są 

rzeczywiste współrzędne położenia pozostałych narożników górnej płaszczyzny figury 1 

zmierzone czujnikami 3B, 3C, 3D – względem, stanowiącego punkt odniesienia, punktu 7;  

w ostatniej fazie następuje weryfikacja rzeczywistego położenia narożników górnej płaszczy-

zny figury 1 poprzez porównanie przez układ mikroprocesorowy 8 rzeczywistych współrzęd-

nych wyliczonych w oparciu o rozmieszczenie czujników pomiarowych 3A, 3B, 3C, 3D, oraz 

zmierzonych pozycji narożników przez odpowiadające im czujniki pomiarowe 3B, 3C, 3D, do 

parametrów referencyjnego wzorca zapamiętanego w układzie logicznym 8. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako wzorzec zapamiętany w układzie logicz-

nym 8 stosuje się prostokąt. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się osobne sterowanie czujników 3A 

i 3B silnikami 5A i 5B oraz sterowanie sprzężonych czujników 3C i 3D poprzez wykorzysta-

nie śruby rzymskiej 11 napędzanej jednym silnikiem krokowym 5C, a równoczesne prze-

mieszczenie się pary czujników 3C i 3D wraz z silnikiem 5C względem ramy 9 następuje 

wzdłuż przenośnika 2 dzięki wykorzystaniu listwy zębatej 12 sztywno połączonej z zespołem 

czujników 3C, 3D zamocowanego do ramy 9 silnika krokowego 5D. 

4. Urządzenie do oceny parametrów geometrycznych struktur płaskich według wynalazku 

znamienne tym, że jest wyposażone w prostokątną ramę 9 z umocowanymi do niej silnika-

mi 5A, 5B, 5C i 5D połączonymi i napędzającymi mechanizmy śruby rzymskiej 11, 13 oraz 

listwy zębatej 12 poruszające umocowanymi przesuwanie do ramy 9 czujnikami 3A, 3B, 3C 

i 3D, których pole pomiaru wyznacza płaszczyznę pomiarową 6 o regularnych kształtach po-

siadającą pionową oś symetrii przechodzącą przez punkt centralny 7 płaszczyzny pomiaro-

wej 6; układ logiczny 8 połączony z czujnikami 3A, 3B, 3C i 3D oraz silnikami 5A, 5B, 5C, 

5D oraz silnikiem 5E napędzającym rolki 4 przenośnika 2,do którego to silnika 5E przyłączo-

ny jest enkoder liniowy 10. 

5. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że mechanizmy poruszające czujnikami 3A, 

3B, 3C, 3D oraz figurą 1 zawierają silniki krokowe 5A, 5B, 5C, 5D, przy czym silniki 5A i 5B 

przemieszczają odpowiednio czujniki 3A, 3B pierwszej pary względem siebie poprzez połą-

czenie z mechanizmem śrubowym, silnik 5C przemieszcza równocześnie czujniki 3C i 3D 

drugiej pary względem siebie przez zastosowanie napędu śruby rzymskiej a silnik 5D prze-

mieszcza jednocześnie drugą parę czujników 3C i 3D wzdłuż przenośnika 2 linii produkcyjnej 

przez zastosowanie koła i listwy zębatej 12; silnik 5E napędza bezpośrednio rolki 4 przeno-

śnika 2 linii produkcyjnej. 
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