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Stávající řešení
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• Na lince CDL71 dochází k tomu, že se Not OK výrobek určený k 
opravě dostane mezi OK výrobky.

• Tato situace nastane, když operátor kontrolního stanoviště 
zakroužkuje vadu k opravě na skle a omylem stiskne tlačítko OK. 
Pokud signál OK (zelené tlačítko) linka od operátora nedostane, 
jsou ve výchozím stavu výrobky tříděny robotem do Not 
OK výrobků určených k opravě.

• Nedostatek: 
Během kontroly dochází k tomu, že operátor zmáčkne OK tlačítko i 
v případě, kdy je sklo určené k opravě (i když je na skle 
zakroužkována vada)



Stávající řešení 
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Kontrolní stanoviště 

pro optickou kontrolu

Volba výsledku 
inspekce:

• zelené OK

• bílé NOK 
neopravitelná vada

• červené NOK 
opravitelná vada

Robot třídicí skla na 

základě signálu z 

výsledku inspekce
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Zadání – technická data

• Navrhnout značkovací tužku, která bude umístěna ve speciálním

přípravku, který bude schopen vyhodnotit kreslení značky na skle

(např. na základě přítlaku).

• Nastavit tak, že po zaznamenání provedené značky operátorem

bude do linky automaticky zaslán signál prostřednictvím binárního

výstupu.

• Přípravek bude vybaven kabelem s průmyslovým šroubovacím

konektorem (proti vytržení)
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Očekáváme pro soutěž

• Zpracovanou dokumentaci

• Náklady na celý systém

• Vytvoření prototypu, min. Proof of concept, možno řešit např. i 3D 

tiskem

• Návrh elektroniky
• Výběr vhodného mikrokontroleru návrh celého elektronického obvodu.

• Pro testovací účely je vhodné použít nepájivé kontaktní pole.

• Po otestování funkčnosti elektroniky je vhodné navrhnout profesionální tištěný spoj, který se vejde do přípravku tužky

• Alternativně by šlo použít dev board, který již všechnu potřebnou elektroniku obsahuje (např. arduino nano, rasbperry

Pico, nebo rasbperry Zero, atd. …)

• Výstupem elektronického obvodu bude binární analogový signál (+5/3,3 V = High, 0 V =  Low)

• Program pro mikrokontroler
• Návrh vlastní logiky programu

• Testování funkčnosti programu na nepájivém kontaktním poli, nebo vlastním plošném spoji.

• Dokumentace zdrojového kódu
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Očekáváme pro soutěž

• Návrh a tisk přípravku (tužky)
• Návrh 3D modelu pro tisk

• Výběr vhodného materiálu (nesmí se při manipulaci prohýbat)

• 3D tisk přípravku a povrchové úpravy materiálu

• Otestování vytisknutého přípravku (tužky)

• Ukázku při prezentaci
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Očekáváme pro soutěž – jinými slovy

• Je nutné zhotovit přípravek na tužku (voskovku), který bude obsahovat elektroniku a čidlo

schopné zaznamenat, že bylo tužkou na sklo zakresleno (=označení výrobku NotOK k opravě).

• Mechanický převod přítlaku na elektrický signál, například pomocí mikrotlačítka, nebo

tenzometru. Přípravek bude zhotoven pomocí 3D tisku

• Bude navrhnut elektronický obvod, v případě prototypu na perforovanou destičku, později (po

vyladění) bude zhotoven profesionální plošný spoj. Případně bude vytipována vývojová deska,

která už veškerou elektroniku obsahuje v tištěném plošném spoji.

• Bude naprogramován mikrokontroler vyhodnocující signály z čidla a na základě logiky
programu poskytovat binární signál jako výstupní informaci z elektronické tužky, který bude
zároveň vstupním signálem pro PLC linky (binární logika (high/low) v PLC bude připravena
pracovníkem AGC).

• Výstupním signálem tužky a zároveň vstupním signále pro PLC bude buďto +5V/+3.3V (podle
logiky mikrokontroleru) převedených na +24V jako HIGH (=NotOK výrobek k opravě), 0V pro
LOW stav (elektronika k převodu logiky mikrokontroleru na logiku PLC bude připravena
pracovníkem AGC).

• K napájení i přenosu signálu bude použit kabel se šroubovacími průmyslovými konektory.
Přípravek s kabelem bude možné pomocí průmyslového konektoru jednoduše připojit i odpojit
od rozvodné skříně.
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Očekávaný přínos

• Zamezení přijmu Not OK skla do OK skel v případě že pracovník

zakreslí tužkou/přípravkem vadu, ale přesto zmáčkne tlačítko OK

(tzn., že signál z tužky/přípravku bude nadřazený signálu který

vyšle zmáčknuté tlačítko).

• Zvýšení komfortu pracovníků na inspekčních pozicích a tím i jejich

soustředěnosti na detekci vad
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