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Szybkie i precyzyjne liczenie wieczek z tworzywa sztucznego 
ułożonych w stosie 

22.10.2018. Sensor Instruments GmbH. W szczególności liczenie przezroczystych, 
ułożonych w stos wieczek z tworzywa sztucznego, jakie przykładowo stosowane są 
w przemyśle opakowań, stanowiło praktycznie do dzisiaj duży problem, ponieważ 
krawędzie poszcze-gólnych wieczek nie zawsze były prawidłowo ustawione i z kolei 
w przypadku przedmiotów przezroczystych liczniki pracujące według zasady odbicia 
światła nie zapewniały dokładnego wyniku.  

Z czujnikiem laserowego światła przechodzącego A-LAS-N-F16-9.5x0.8-150/80-C-
2m w po-łączeniu z elektroniką kontrolną SPECTRO-1-CONLAS można ten problem 
łatwo przezwy-ciężyć. Światło laserowe o szerokości ok. 9,5 mm i wysokości 0,8 mm 
zostaje częściowo zasłonięte przez krawędzie. Jeżeli w tym momencie laserowy 
czujnik widełkowy z zespołem liniowym lub z robotem przemieszcza się wzdłuż 
stosu, następuje częściowe wyłączenie światła laserowego. Przy dotarciu do 
krawędzi wzrasta ocienienie pasma światła laserowe-go, jednak między krawędziami 
plamka lasera pozostaje mniej przykryta. Obiekty przezro-czyste zachowują się w 
metodzie światła przechodzącego podobnie jak materiały nieprzej-rzyste.  

Za pomocą zmiennej kolejności oraz zróżnicowanej analizy sygnałów w elektronice 
kontrol-nej SPECTRO-1-CONLAS krawędzie zostają dokładnie rozpoznane nawet w 
przypadku falistego kształtu stosu. Pomocna tutaj jest z pewnością wysoka 
częstotliwość skanowania systemu czujników wynosząca 100 kHz. Z kolei specjalne 
algorytmy, na przykład dynamicz-ny czas martwy, zapobiegają wielokrotnemu 
liczeniu krawędzi. Przy rozpoznaniu krawędzi na wyjściu elektroniki kontrolne pojawia 
się się sygnał cyfrowy (poziom sygnału 0V/+24V). Do systemu czujników można 
łatwo wprowadzić parametry i monitorować go poprzez port szeregowy za pomocą 
programu Windows® znajdującego się w PC i będącego w zakresie dostawy, łącznie 
z funkcją scope, za pomocą której przebieg quasi sygnału może być przy-wracany w 
czasie rzeczywistym.  

W zależności od wielkości obiektu i dostępnej przestrzeni do wyboru znajdują się 
różne wiel-kości widełek oraz kurtyn laserowych. Widełki posiadają mocną obudowę 
z aluminium, a osłony optyczne wykonane są ze szkła odpornego na zarysowania. 
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Czujnik laserowego światła przechodzącego podczas szybkiego i precyzyjnego liczenia wieczek z tworzywa 
sztucznego ułożonych w stosie 

 

Elektronika kontrolna SPECTRO-1-CONLAS. 
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