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Opis
[0001] Tento vynález sa týka zariadenia na kontrolovanie toku látky, ako aj systému
obsahujúceho takéto zariadenie.
[0002] EP 1 185 854 uvádza detekčnú stanicu obsahujúcu vertikálne dole nasmerovanú
video kameru a detekčnú jednotku, pričom stanica má tok odpadovej látky postupujúci cez ňu
na v podstate horizontálnom dopravnom páse voči priečnemu poľu vzduchových dýz.
Pravouhlá plocha obrazu kamery siaha cez celú šírku pásu, tým toku odpadu. Údaje z kamery
sa používajú na identifikovanie polôh jednotlivých predmetov v toku odpadu (v zmysle
približne oblasti, ktorú predmet zaberá v toku odpadu). Jednotka skenuje tok odpadu v
priamočiarej dráhe P, taktiež pokračujúcej po celej šírke pásu a tým toku odpadu, pričom
dráha P je kolmá na pozdĺžny smer D pásu, t.j. na smer privádzania toku odpadu. Analýzou
infračerveného spektra jednotka deteguje zloženie najmenej niektorých z predmetov toku
odpadu. Dáta z kamery a z jednotky sa používajú na riadenie riadiacej jednotky pre
solenoidové ventily, ktoré riadia prívod stlačeného vzduchu do príslušných dýz. V tomto
systéme zloženie a/alebo farbu každého predmetu deteguje jednotka, pričom video kamera sa
používa na monitorovanie skenovanej oblasti a jej výstupné dáta sa využívajú automaticky na
detegovanie polôh predmetov a na korigovanie dát súvisiacich s týmito predmetmi keď sa
prijímajú z detektorov v jednotke.
[0003] Jeden problém súvisiaci s vyššie uvedeným systémom je, že napríklad malé
predmety môžu meniť polohu na dopravnom páse medzi tým, keď ich meria detekčná
jednotka a kamera. Takto môže byť ťažké určiť, ktoré odčítané hodnoty patria ktorej položke.
[0004] US 6,473,168 B1 uvádza spôsob a zariadenie na detegovanie nepravidelností
výrobku, v ktorom najmenej jeden svetelný pás je nasmerovaný na tento výrobok.
[0005] Výrobok sa premiestňuje v konkrétnom smere cez detekčnú zónu tak, že uvedený
svetelný pás uvedený výrobok rozptyľuje a/alebo odráža. a rozptýlené svetlo deteguje
najmenej jeden detektor, aby detegoval nepravidelnosti výrobku. Svetelný tok rozptýlený
časťou výrobku a zachytený uvedeným detektorom sa nastaví tak, že je nezávislý od svojej
polohy v uvedenej detekčnej zóne.
[0006] CA 2 697 636 A1 sa týka systému obsahujúceho širokopásmový optický svetelný
zdroj a triediace zariadenie, špecifickejšie laserových triediacich zariadení. Uvádza systém
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obsahujúci triediace zariadenie so svetelným zdrojom ponúkajúcim všetky vlnové dĺžky pre
triediaci proces využívajúci celovláknový super kontinuálny svetelný zdroj.
[0007] Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť vylepšené zariadenie na kontrolovanie toku
látky. Tento vynález definujú nezávislé nároky a formy uskutočnenia vynálezu sú uvedené v
pripojených závislých nárokoch.
[0008] Podľa jedného význaku tohto vynálezu sa uvádza zariadenie na kontrolovanie toku
látky, ktoré obsahuje prvý a druhý svetelný zdroj, prvý a druhý detektor, ako aj prvý
skenovací prvok a prvý delič lúča. Uvedený prvý svetelný zdroj je prispôsobený, aby
vyžaroval prvý svetelný lúč obsahujúci vlnové dĺžky v prvom rozsahu vlnových dĺžok (λ1a až
λ1b) na osvetľovanie uvedeného toku látky zo strany na stranu; a prvý detektor je usporiadaný,
aby prijímal uvedený prvý svetelný lúč potom, čo sa odrazil od uvedeného toku látky prvej
detekčnej plochy.
[0009] Druhý svetelný zdroj je prispôsobený na vyžarovanie druhého svetelného lúča
obsahujúceho vlnové dĺžky v druhom rozsahu vlnových dĺžok (λ2a - λ2b) na osvetľovanie
uvedeného toku látky na osvetlenej plochy, pričom akákoľvek vlnová dĺžka (λ1) v uvedenom
prvom rozsahu vlnových dĺžok je odlišná od akejkoľvek vlnovej dĺžky (λ2) v uvedenom
druhom rozsahu vlnových dĺžok (buď λ1b < λ2a alebo λ2b < λ1a). Druhý detektor je usporiadaný
na prijímanie uvedeného druhého svetelného lúča potom, čo sa odrazil od uvedeného toku
látky v druhej detekčnej ploche.
[0010] Navyše prvý skenovací prvok je usporiadaný medzi uvedeným tokom látky a
uvedeným druhým detektorom a je prispôsobený, aby uvedenú druhú detekčnú plochu
presmerovával zo strany na stranu naprieč uvedeného toku látky. Nakoniec je usporiadaný lúč
deliaci prvok, aby prijímal uvedený prvý svetelný lúč potom, čo sa uvedený prvý svetelný lúč
odrazil od uvedenej látky pozdĺž prvej optickej osi: a je usporiadaný, aby prijímal uvedený
druhý svetelný lúč potom, čo sa uvedený druhý svetelný lúč odrazil od uvedenej látky taktiež
pozdĺž uvedenej optickej osi. Uvedený deliaci prvok lúča je ďalej prispôsobený, aby viedol
uvedený odrazený prvý svetelný lúč k uvedenému prvému detektoru a aby viedol uvedený
odrazený druhý svetelný lúč ku uvedenému druhému detektoru presmerovaním najmenej
jedného z uvedený odrazený prvý svetelný lúč a uvedený druhý svetelný lúč pozdĺž druhej
optickej osi nerovnobežnej s uvedenou prvou optickou osou. Zariadenie sa vyznačuje tým, že
uvedený skenovací prvok je usporiadaný medzi uvedeným deliacim prvkom lúča a uvedeným

3
druhým detektorom, aby sa prijímal iba uvedený odrazený druhý svetelný lúč uvedeného
odrazeného prvého a druhého svetelného lúča.
[0011] Vo vzťahu k tomuto vynálezu tok látky, ktorý kontroluje zariadenie, môže
pozostávať z akýchkoľvek predmetov, ktoré sú vhodné na optickú kontrolu ako, ale nie
obmedzené na, rudy a minerály, potraviny a obilniny, ako aj pozbieraný odpad a šrot.
[0012] Podľa jedného príkladu uvedený prvý svetelný zdroj možno zvoliť zo skupiny
obsahujúcej lasery, super-kontinuálne lasery, halogénové svietidlá, svietiace diódy,
fluorescenčné žiarivky a ich kombinácie.
[0013] Podľa jedného príkladu uvedený druhý svetelný zdroj možno vybrať zo skupiny
obsahujúcej halogénové svietidlá, svietiace diódy, lasery a super-kontinuálne lasery, alebo ich
kombinácie.
[0014] Podľa jedného príkladu uvedený lúč deliaci prvok je dichroický delič lúča ako, ale
nie obmedzený na, dichroické zrkadlo, dichroický reflektor, alebo kubický delič lúča.
[0015] Uvedený prvý a druhý svetelný zdroj sa vyberú na základe optických vlastností
predmetov v uvedenom toku látky a detailnejšie na základe, o ktoré optické vlastnosti
predmetov v toku látky sa zaujímame.
[0016] Podľa jedného príkladu, ako uvedený prvý svetelný zdroj tak uvedený druhý svetelný
zdroj sú líniové osvetlenia, ktoré tok látky súčasne osvetľujú zo strany na stranu. Príklady
takýchto osvetlení sú halogénové svietidlá, LED panely alebo laser (lasery) vybavené
vhodnou optikou.
[0017] Podľa ďalšieho príkladu ako uvedený prvý svetelný zdroj tak uvedený druhý
svetelný zdroj sú bodové osvetlenia osvetľujúce uvedený tok látky rozmetajúco zo strany na
stranu. Príklady takýchto osvetlení sú LED alebo laser (lasery) vybavené vhodnou optikou.
Tu sa pojmy bodové osvetlenie a smerové osvetlenie používajú vzájomne zameniteľne.
[0018] Podľa ešte ďalšieho príkladu jeden z uvedeného prvého a druhého svetelného zdroja
je líniové osvetlenie a druhý z uvedeného prvého a druhého zdroja je bodové osvetlenie.
[0019] Podľa prvého špecifického príkladu uvedené líniové osvetlenie je LED panel
obsahujúci, napríklad, tri rady LED. Dva vonkajšie rady pozostávajú, napríklad, zo zelených
LED usporiadaných vedľa seba. Stredný rad pozostáva napar. zo skupín dvoch infračervených
a jednej červenej LED a medzi každou skupinou je medzera. Ďalej medzi každým párom
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červených LED sú dve IR LED. Každá LED je vybavená optikou, ktorá zaostruje svetlo na
tok látky.
[0020] Podľa druhého špecifického príkladu uvedené bodové osvetlenie je kombináciou
laserov, ktoré majú rôzne vlnové dĺžky ako červené, zelené a infračervené, pričom lúče z
laserov sa kombinujú polarizačnými deličmi lúča tak, aby sa usporiadala polarizácia
laserových lúčov skôr, než laserové lúče osvetlia tok látky. Detailnejšie, prvý a druhý
laserový lúč (napríklad, červený a zelený) skombinuje prvý polarizačný delič lúča na
medzilúč (červený/zelený) a medzilúč (červený/zelený) skombinuje s tretím laserovým lúčom
(infračerveným;

IR

-

infrared)

druhý

polarizačný

delič

lúča

na

výsledný

lúč

(červený/zelený/IR). Lasery sa môžu, napríklad, rozsvecovať súčasne alebo jeden po druhom
alebo v pároch.
[0021] Navyše, podľa jedného príkladu uvedený prvý svetelný zdroj je usporiadaný podľa
uvedeného prvého špecifického príkladu a uvedený druhý svetelný zdroj je usporiadaný podľa
uvedeného druhého špecifického príkladu.
[0022] Vo vzťahu k tomuto vynálezu pojem "rozsah vlnovej dĺžky" svetelného zdroja môže
byť buď jediná vlnová dĺžka ako 632,8 nm z HeNe lasera; alebo prvé pásmo vlnových dĺžok
ako od 380 do 405 nm z InGaN modrej LED; alebo širšie pásmo vlnových dĺžok ako približne
od 450 do 650 nm z bielo svietiacej LED, kde GaN alebo InGaN modrý zdroj čerpá Ce:YAG
fosfor; alebo dokonca širšie pásmo vlnových dĺžok ako od približne 500 do 1500 nm z
volfrám-halogénového svietidla pri 3300 K.
[0023] Vo vzťahu k tomuto vynálezu pre prvý svetelný zdroj prispôsobený na vyžarovanie
celkového spektra siahajúceho, napríklad, od 500 do 1500 nm, prvý rozsah vlnových dĺžok
prvého svetelného zdroja zodpovedá časti tohto celkového spektra, ktoré prijíma prvý
detektor, napríklad, od 500 do 900 nm. Analogicky, pre druhý svetelný zdroj prispôsobený
vyžarovať celkové spektrum siahajúce, napríklad, od 500 do 1500 nm druhý rozsah vlnových
dĺžok druhého svetelného zdroja zodpovedá časti tohto celkového spektra, ktoré prijíma druhý
detektor, napríklad, od 1100 do 1500 nm.
[0024] Vo vzťahu k tomuto vynálezu výraz, že akákoľvek vlnová dĺžka (λ1) v prvom
rozsahu vlnových dĺžok je odlišná od akejkoľvek vlnovej dĺžky (λ2) v druhom rozsahu
vlnových dĺžok znamená buď, že všetky vlnové dĺžky v uvedenom prvom rozsahu vlnových
dĺžok sú kratšie než akákoľvek vlnová dĺžka (λ2) v druhom rozsahu vlnových dĺžok, alebo že
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všetky vlnové dĺžky v uvedenom prvom rozsahu vlnových dĺžok sú dlhšie než akákoľvek
vlnová dĺžka (λ2) v druhom rozsahu vlnových dĺžok.
[0025] Vo vzťahu k tomuto vynálezu, tok látky osvetľujú najmenej prvý a druhý svetelný
zdroj. Tok látky má čistý smer pohybu a šírka toku sa meria v smere kolmom na uvedený
čistý smer pohybu. Tento prvý a druhý svetelný zdroj môžu každý osvetľovať celú šírku toku,
alebo môžu osvetľovať jeho časť. Aby sa získalo vyššie rozlíšenie, možno použiť dve
zariadenia vedľa seba; z ktorý každé má prvý a druhý svetelný zdroj, ktoré sú usporiadané
tak, že plocha osvetlená príslušným zariadením sa čiastočne prekrýva tak, že celá šírka toku je
osvetlená len keď sa používajú obe zariadenia. Svetelné zdroje sú všetky usporiadané na
osvetľovanie rovnakej strany, alebo rovnakého čela toku. Podľa ďalšieho príkladu sa
usporiadajú tri alebo viac zariadení vedľa seba tak, že celý tok osvetľujú prekrývajúco
svetelné zdroje rôznych zariadení. Podľa ďalšieho príkladu sa kontroluje len časť toku,
napríklad, keď stačí odber vzoriek. V tomto prípade možno použiť jedno zariadenie, ktorého
svetelné zdroje osvetľujú len časť, napríklad, od 20 % do 80 % šírky toku.
[0026] Inými slovami, vo všetkých prípadoch je tok látky obsahujúci predmety, ktoré sa
kontrolujú a tento kontrolovaný tok sa osvetľuje zo strany na stranu, t.j. od jednej strany toku
po druhú naprieč toku. Kontrolovaný tok môže zodpovedať celkovému toku látky alebo jeho
časti a preto celkový tok alebo jeho časť osvetľuje zo strany na stranu uvedené zariadenie.
[0027] Že tok látky sa osvetľuje zo strany na stranu zahŕňa, že tok látky sa osvetľuje priečne
na smer jeho privádzania. Navyše, svetelné zdroje možno usporiadať tak, že plocha osvetlená
svetelnými zdrojmi je kolmá na čistý smer pohybu toku látky (nazývané ortogonálne
osvetlenie), alebo možno usporiadať tak, že plocha osvetlená svetelnými zdrojmi je posunutá
od ±45°od ortogonálneho osvetlenia.
[0028] Osvetlenie zo svetelného zdroja môže byť súčasne alebo rozmetajúce, t.j. časť toku
kontrolovaná príslušným zariadením (nižšie nazývaná "kontrolovaný tok") sa môže
osvetľovať súčasne zo strany na stranu naprieč tokom, t.j. celá šírka kontrolovaného toku sa
osvetlí naraz; alebo sa môže osvetľovať rozmetajúco zo strany na stranu naprieč tokom (t.j.
osvetlená časť kontrolovaného toku (taktiež nazývaná osvetlená plocha) sa pohybuje z jednej
strany kontrolovaného toku na druhú pomocou presmerovávacieho prvku ako je pohyblivé
zrkadlo alebo podobne. Osvetlená plocha môže mať akýkoľvek tvar ako (ale nie obmedzený
na) bod, cieľ, kruh, líniu, pravouholník, štvorec alebo ich kombináciu. Inými slovami, keď sa
kontrolovaná plocha osvetľuje rozmetajúco zo strany na stranu, v každom okamihu je
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osvetlená iba časť šírky toku; a keď sa kontrolovaný tok osvetľuje súčasne zo strany na
stranu, najmenej v jednom okamihu je osvetlená celá šírka kontrolovaného toku.
[0029] Podľa jedného príkladu sa uvádza systém obsahujúci prvé a druhé zariadenie, každé
usporiadané ako je opísané vyššie, pričom uvedené prvé zariadenie je prispôsobené na
kontrolovanie prvej časti uvedeného toku a uvedené druhé zariadenie je prispôsobené na
kontrolovanie druhej časti uvedeného toku, pričom uvedená prvá a druhá časť sa len čiastočne
prekrývajú. Uvedené prvé a druhé zariadenie možno usporiadať vedľa seba.
[0030] Podľa jedného príkladu uvedené zariadenie obsahuje prvý presmerovávací prvok
usporiadaný na prijímanie uvedeného druhého svetelného lúča z uvedeného druhého
svetelného zdroja a prispôsobený na presmerovanie uvedeného druhého svetelného lúča tak,
aby sa rozmetajúco osvetľoval uvedený tok látky zo strany na stranu.
[0031] Podľa ešte jedného príkladu uvedený skenovací prvok a uvedený prvý
presmerovávací prvok je jeden a ten istý.
[0032] Podľa ešte jedného príkladu uvedené zariadenie ďalej obsahuje druhý skenovací
prvok usporiadaný medzi uvedeným tokom látky a uvedeným prvým detektorom, pričom
uvedený skenovací prvok je prispôsobený na presmerovávanie uvedenej prvej detekčnej
plochy zo strany na stranu naprieč uvedeným tokom látky.
[0033] Podľa

ešte

jedného

príkladu

uvedené

zariadenie

ďalej

obsahuje

druhý

presmerovávací prvok usporiadaný medzi uvedeným prvým svetelným zdrojom a uvedeným
tokom látky a prispôsobený na prijímanie uvedeného prvého svetelného lúča z uvedeného
prvého svetelného zdroja a na presmerovávanie uvedeného prvého svetelného lúča tak, aby sa
osvetľoval uvedený tok rozmetajúco zo strany na stranu.
[0034] Vo vzťahu k tomuto vynálezu pojem "rezná vlnová dĺžka alebo rezná vlnová dĺžka
deliaceho prvku lúča sa používa na opísanie pri akej vlnovej dĺžke sa uskutočňuje delenie na
rozsah kratších vlnových dĺžok a rozsah dlhších vlnových dĺžok. Inými slovami, deliaci prvok
lúča rozdelí svetlo odrazené od uvedeného toku látky na dve časti. Jednu časť, obsahujúcu
vlnové dĺžky kratšie než rezná dĺžka a druhú časť, obsahujúcu vlnové dĺžky dlhšie a rovné
reznej vlnovej dĺžke. Jedna z týchto častí sa potom postúpi do prvého detektora a druhá sa
postúpi do druhého detektora.
[0035] Inými slovami, uvedený prvý skenovací prvok možno usporiadať medzi uvedeným
deliacim prvkom lúča a uvedeným druhým detektorom v akejkoľvek z dvoch častí svetla
odrazeného z uvedeného toku látky. T.j. možno ho usporiadať v časti obsahujúcej vlnové
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dĺžky kratšie než rezná vlnová dĺžka, alebo v časti obsahujúcej vlnové dĺžky dlhšie než rezná
vlnová dĺžka. Preto z uvedeného prvého a druhého odrazeného svetelného lúča prvý
skenovací prvok prijíma len uvedený druhý odrazený svetelný lúč.
[0036] V praxi v uvedenej časti obsahujúcej vlnové dĺžky, ktoré sú kratšie než rezná vlnová
dĺžka, sú normálne taktiež vlnové dĺžky, ktoré sú dlhšie než uvedená rezná vlnová dĺžka; a v
uvedenej časti obsahujúcej vlnové dĺžky, ktoré sú dlhšie než rezná vlnová dĺžka, sú taktiež
normálne vlnové dĺžky, ktoré sú kratšie než uvedená rezná vlnová dĺžka kvôli, napríklad,
charakteristike deliaceho prvku lúča.
[0037] Avšak, keď sa pozrieme na obsah energie uvedenej časti obsahujúcej vlnové dĺžky,
ktoré sú kratšie než rezná vlnová dĺžka, hlavnú časť energetického obsahu tvoria vlnové dĺžky
kratšie než rezná vlnová dĺžka a menšiu časť energetického obsahu tvoria vlnové dĺžky dlhšie
než rezná vlnová dĺžka. Energetický obsah sa vypočíta pomocou vzorca E = hc/λ, kde E je
energia fotónu, h je Planckova konštanta a c je rýchlosť svetla. Podľa jedného príkladu viac
než 80 %, alebo viac než 90 %, alebo viac než 95 % energetického obsahu tvoria vlnové dĺžky
kratšie než rezná vlnová dĺžka.
[0038] Ďalej, keď sa pozrieme na energetický obsah uvedenej časti obsahujúcej vlnové
dĺžky, ktoré sú dlhšie než rezná vlnová dĺžka, hlavnú časť energetické obsahu tvoria vlnové
dĺžky dlhšie než rezná vlnová dĺžka a menšiu časť energetického obsahu tvoria vlnové dĺžky
kratšie než rezná vlnová dĺžka. Podľa jedného príkladu viac než 80 %, alebo viac než 90 %,
alebo viac než 95 % energetického obsahu tvoria vlnové dĺžky dlhšie než rezná vlnová dĺžka.
Podľa jedného príkladu uvedený deliaci prvok lúča je prispôsobený, aby viedol uvedený
odrazený druhý svetelný lúč na uvedený druhý detektor pozdĺž druhej optickej osi a aby
viedol uvedený odrazený prvý svetelný lúč na uvedený prvý detektor pozdĺž tretej optickej osi
a pričom uhol medzi uvedený 60° do 120°, alebo od 80°do 100°.
[0039] Prvý svetelný zdroj možno prispôsobiť, aby vyžaroval prvé spektrum, napríklad,
632,8 nm, alebo od 450 do 650 nm a druhý svetelný zdroj možno prispôsobiť, aby vyžaroval
druhé spektrum, napríklad, od 500 do 1500 nm, pričom spektrá sa čiastočne prekrývajú. Keď
sa spektrá čiastočne prekrývajú, môže byť výhodné usporiadať filtračný prvok medzi jeden zo
svetelných zdrojov a uvedenú triedenú látku, pričom filtračný prvok je prispôsobený, aby
prepúšťal alebo postupoval len vlnové dĺžky v rozsahu vlnových dĺžok tohto svetelného
zdroja. Inými slovami, keď je filtračný prvok usporiadaný medzi prvým svetelným zdrojom a
triedenou látkou, je výhodné prepúšťať alebo postupovať vlnové dĺžky v uvedenom prvom
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rozsahu vlnových dĺžok. Alternatívne alebo navyše, keď je filtračný prvok usporiadaný medzi
uvedeným druhým svetelným zdrojom a uvedeným tokom látky je prispôsobený, aby
blokoval vlnovú dĺžku v uvedenom prvom rozsahu vlnových dĺžok. Alternatívne alebo
navyše, keď je filtračný prvok usporiadaný medzi uvedeným prvým svetelným zdrojom a
uvedeným tokom látky je prispôsobený, aby blokoval vlnovú dĺžku v uvedenom druhom
rozsahu vlnových dĺžok.
[0040] Podľa jedného príkladu, uvedený prvý detektor obsahuje CCD kameru (chargecoupled device - nábojovo viazanú súčiastku) a, navyše alebo alternatívne, uvedený prvý
detektor je líniový detektor, alebo plošný detektor. Pred uvedený prvý detektor možno
zabezpečiť pevné alebo nastaviteľné filtre na odfiltrovanie požadovaného rozsahu vlnových
dĺžok. Ak sa použijú nastaviteľné filtre, možno následne odfiltrovať rôzne rozsahy vlnových
dĺžok. Navyše alebo alternatívne, možno pred rôzne časti detektora zabezpečiť rôzne filtre
tak, že rôzne plochy detektora prijímajú rôzne vlnové dĺžky.
[0041] Podľa jedného príkladu, uvedený detektor obsahuje CCD, navyše alebo alternatívne,
uvedený druhý detektor je líniový detektor alebo plošný detektor. Navyše alebo alternatívne,
uvedený druhý detektor môže byť spektrometer alebo snímač hyperspektrálneho systému.
Pred uvedený druhý detektor možno zabezpečiť pevné alebo nastaviteľné filtre na
odfiltrovanie požadovaného rozsahu vlnových dĺžok. Ak sa použijú nastaviteľné filtre, možno
následne odfiltrovať rôzne rozsahy vlnových dĺžok. Navyše alebo alternatívne, pred rôzne
časti detektora možno zabezpečiť rôzne filtre tak, že rôzne plochy detektora sú citlivé na
rôzne vlnové dĺžky.
[0042] Vo vzťahu k tomuto vynálezu, pojem "prvá detekčná plocha" označuje časť toku
látky, ktorú prehliada uvedený prvý detektor v jednom okamihu; a pojem "druhá detekčná
plocha" označuje časť toku látky, ktorú súčasne prehliada uvedený druhý detektor v jednom
okamihu. Detekčná plocha môže pokrývať celú šírku kontrolovaného toku, alebo môže
pokrývať len jeho časť. Keď uvedená detekčná plocha pokrýva len časť kontrolovaného toku,
detekčná plocha sa presúva alebo rozmieta zo strany na stranu kontrolovaného toku pomocou
presmerovávacieho prvku ako je pohyblivé zrkadlo alebo podobne. Pohyblivé zrkadlo je,
napríklad, mnohouholníkové zrkadlo alebo nakláňajúce zrkadlo.
[0043] Podľa jedného príkladu, ako uvedený prvý tak druhý svetelný zdroj súčasne
osvetľujú kontrolovaný tok zo strany na stranu naprieč toku, alebo celú šírku kontrolovaného
toku, prvá detekčná plocha súčasne pokrýva kontrolovaný tok zo strany na stranu, pričom
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druhá detekčná plocha pokrýva len časť celej šírky kontrolovaného toku a preto pokrýva
kontrolovaný tok rozmetajúco zo strany na stranu.
[0044] Podľa ďalšieho príkladu, uvedený prvý svetelný zdroj súčasne osvetľuje
kontrolovaný tok zo strany na stranu, druhý svetelný zdroj osvetľuje kontrolovaný tok
rozmetajúco zo strany na stranu, prvá detekčná plocha súčasne pokrýva kontrolovaný tok zo
strany na stranu, pričom druhá detekčná plocha pokrýva len malú časť kontrolovaného toku a
pokrýva kontrolovaný tok rozmetajúco zo strany na stranu. Tu možno použiť buď dva rôzne
presmerovávacie prvky, z ktorých jeden presmerováva osvetlenú plochu a jeden
presmerováva detekčnú plochu. Alternatívne sa používa rovnaký presmerovávací prvok na
presmerovávanie ako osvetlenej plochy, tak detekčnej plochy.
[0045] Podľa jedného príkladu, osvetlenie z rozsvieteného svetelného zdroja je jedno a to
isté v čase, ktoré obsahuje prirodzené zmeny kvôli starnutiu, zmenám napájacieho zdroja atď.
Podľa ďalšieho príkladu, osvetlenie zo svetelného zdroja sa mení časom podľa vopred
určeného modelu, napríklad, môže byť zmena rozloženia farby alebo intenzity. Napríklad,
cyklovať môžu tri farby. Zmena farby sa môže dosiahnuť použitím rôznych svetelných
zdrojov alebo použitím otáčajúceho sa filtra pred svetelným zdrojom, ktorý má široké
spektrum.
[0046] Ďalej uvedené svetelné zdroje môžu byť impulzné alebo kontinuálne.
[0047] Tok látky sa môže prepravovať akýmkoľvek prostriedkom ako, ale nie obmedzené
na dráhu voľného pádu, prepravovať sa v žľabe, alebo na dopravnom páse.
[0048] Podľa jedného príkladu sa uvádza systém obsahujúci zariadenie usporiadané ako je
opísané vyššie a dopravný prostriedok na dopravu toku látky, pričom uvedený dopravný
prostriedok výhodne obsahuje najmenej jeden dopravný pás, žľab a dráhu voľného pádu.
[0049] Podľa jedného príkladu sa uvádza systém obsahujúci prvé a druhé zariadenie, každé
usporiadané ako je opísané vyššie, pričom uvedené prvé zariadenie je prispôsobené na
kontrolovanie prvého čela uvedeného toku a uvedené druhé zariadenie je prispôsobené na
kontrolovanie druhého čela uvedeného toku, pričom uvedené prvé a druhé čelo sú protiľahlé
čelá uvedeného toku. Inými slovami, tok látky je usporiadaný, aby prechádzal medzi
uvedeným prvým a druhým zariadením, napríklad, voľným pádom alebo na priehľadnom
dopravníku. Zariadenia môžu byť usporiadané na kontrolovanie v podstate rovnakej časti
toku, avšak z dvoch protiľahlých strán. Tieto časti môžu byť od seba oddelené, prekrývajúce
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sa alebo zhodujúce sa. Inými slovami, plochy kontrolované uvedeným prvým a druhým
zariadením môžu navzájom susediť.
[0050] Zariadenie môže byť kontrolné zariadenie merajúce rôzne vlastnosti predmetov
prechádzajúcich v toku. Taktiež môže byť triediace zariadenie, ktoré na základe nameraných
vlastností prijíma rozhodnutie, či špecifický predmet v toku látky treba uchovať alebo
vytriediť.
[0051] Podľa jedného príkladu sa uvádza systém obsahujúci jedno alebo viac zariadení
usporiadaných ako je opísané vyššie. Ďalej kontrolovaný tok látky obsahuje predmety a
uvedený systém ďalej obsahuje procesný prostriedok prispôsobený na prijímanie detekčných
dát z uvedeného prvého detektora a uvedeného druhého detektora a na transformovanie
uvedených detekčných dát na triediace dáta; a odstraňovací prostriedok, ktorý je prispôsobený
na prijímanie triediacich dát z uvedeného procesného prostriedku a na odstránenie predmetov
z uvedeného toku látky v závislosti od uvedených triediacich dát. Predmety, ktoré sa odstránia
možno nasmerovať na jedno spoločné, alebo v prípade potreby viacero rôznych miest v
závislosti od detekčných dát. Príklady odstraňovacieho prostriedku alebo prostriedku na
vytriedenie predmetov sú dýzy a vyhadzovače.
[0052] Detaily ako možno detekčné dáta spracovať, aby sa určilo či predmet treba odstrániť
alebo nie, ako možno spracovať detekčné dáta, aby viedli k triediacim dátam, ako aj ako
možno vytvoriť a riadiť odstraňovací prostriedok sú v technike dobre známe a preto v tejto
prihláške nie sú ďalej opísané.
[0053] Tento vynález teraz opíšeme detailnejšie s odkazom na pripojené výkresy
zobrazujúce formy vynálezu.
Obrázok 1a je schematický perspektívny pohľad na zariadenie podľa vynálezu, pričom
uvedený prvý a druhý svetelný zdroj sú líniové osvetlenia.
Obrázok 1b je schematický pohľad zvrchu zobrazujúci osvetlené plochy a zorné pole
zariadenia opísaného vo vzťahu k obrázku 1a.
Obrázok 2a je schematický perspektívny pohľad na zariadenie podľa vynálezu, pričom
uvedený prvý svetelný zdroj je líniové osvetlenie a s uvedeným druhým svetelným zdrojom
sa rozmieta pomocou mnohouholníkové ho zrkadla.
Obrázok 2b je schematický pohľad zvrchu zobrazujúci osvetlené plochy a zorné pole
zariadenia opísaného vo vzťahu k obrázku 2a.
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Obrázok 3 zobrazuje alternatívnu orientáciu osvetlených plôch a zorného poľa.
Obrázok 4 schematicky zobrazuje použitie zariadenia na triedenie toku látky na dopravnom
páse.
Obrázok 5 je príklad spektra rôznych halogénových svietidiel.
Obrázok 6 je príklad priepustnosti filtra.
Obrázok 7 je príklad priepustnosti deliča lúča.
[0054] Obrázok 1 schematicky zobrazuje zariadenie 100 na kontrolovanie toku látky 10.
Šípky na obrázkoch 1a a 1b zobrazujú smer prepravy toku látky, alebo čistý smer pohybu
uvedenej látky, alebo smer napájania.
[0055] Zariadenie 100 obsahuje prvý svetelný zdroj 101, ktorý je prispôsobený, aby
vyžaroval prvý svetelný lúč 111 obsahujúci vlnové dĺžky v prvom rozsahu vlnových dĺžok
(λ1a až λ1b) na osvetľovanie uvedeného toku látky zo strany na stranu. Prvý svetelný zdroj je
líniové osvetlenie, ktoré súčasne osvetľuje uvedený tok látky 10 z jednej strany 13 na druhú
14.
[0056] Zariadenie 100 taktiež obsahuje druhý svetelný zdroj 102 prispôsobený na
vyžarovanie druhého svetelného lúča 112 obsahujúceho vlnové dĺžky v druhom rozsahu
vlnových dĺžok (λ2a až λ2b ) na osvetlenie uvedeného toku látky v druhej osvetlenej ploche
117. Druhý svetelný zdroj je líniové osvetlenie, ktoré súčasne osvetľuje uvedený tok látky 10
z jednej strany 13 na druhú 14. Ďalej, akákoľvek vlnová dĺžka (λ1) v uvedenom prvom
rozsahu vlnových dĺžok uvedeného prvého svetelného zdroja je odlišná od akejkoľvek
vlnovej dĺžky (λ2) v uvedenom druhom rozsahu vlnových dĺžok uvedeného druhého
svetelného zdroja (λ1b < λ2a alebo λ2b < λ1a).
[0057] Uvedený tok látky odrazí prvý svetelný lúč 111 do deliaceho prvku 140 lúča. Deliaci
prvok 140 lúča je usporiadaný, aby prijímal uvedený prvý svetelný lúč 111 potom, čo sa
odrazil od uvedenej látky pozdĺž prvej optickej osi 121; a usporiadaný na prijatie uvedeného
druhého svetelného lúča 112 potom, čo sa druhý svetelný lúč odrazil od uvedenej látky taktiež
pozdĺž uvedenej prvej optickej osi 121. Deliaci prvok 140 lúča, napríklad, dichroické zrkadlo,
je ďalej prispôsobený na vedenie uvedeného odrazeného prvého svetelného lúča 111 do
prvého detektora 131; a na vedenie uvedeného odrazeného druhého svetelného lúča 112 do
uvedeného druhého detektora 132 presmerovaním jedného z uvedeného odrazeného prvého
svetelného lúča a uvedeného odrazeného druhého svetelného lúča pozdĺž druhej optickej osi
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122 nerovnobežnej s uvedenom prvou optickou osou 121. Špecifickejšie, uvedený skenovací
prvok 151 je usporiadaný medzi uvedeným deliacim prvokom 140 lúča a uvedeným druhým
detektorom 132, aby prijímal len uvedený odrazený druhý svetelný lúč z uvedeného
odrazeného prvého a druhého svetelného lúča.
[0058] Navyše uvedený prvý detektor 131 je prispôsobený, aby prijímal uvedený prvý
svetelný lúč 111 potom, čo sa odrazil od uvedeného toku látky 10 na prvej detekčnej ploche
136; a uvedený druhý detektor 132 je prispôsobený, aby prijal uvedený druhý svetelný lúč
112 potom, čo sa odrazil od uvedeného toku látky 10 na druhej detekčnej ploche 137. Ďalej
prvý skenovací prvok 151 je usporiadaný medzi uvedeným tokom látky 10 a uvedeným
druhým detektorom 132 a prispôsobený, aby uvedenú druhú detekčnú plochu 137
presmerovával

zo

strany

na

stranu

naprieč

uvedeným

tokom

látky.

Obrázok 1b zobrazuje prvú osvetlenú plochu 16 alebo plochu 116 osvetlenú uvedeným prvým
svetelným zdrojom 101. Podľa tohto príkladu, prvý svetelný zdroj je líniové osvetlenie
obsahujúci svietiace diódy, ktoré súčasne osvetľujú celú šírku toku, a prvá osvetlená plocha je
pravouhlá pokračujúca zo strany na stranu naprieč toku látky. Svietiace diódy môžu byť
impulzné alebo kontinuálne. Ďalej, podľa tohto príkladu prvý detektor 131 je líniový detektor
alebo plošný detektor (snímače v detektore sú usporiadané v línii alebo v matici)
prispôsobený na súčasne detegovanie celej šírky toku látky. Zorné pole 136 uvedeného
prvého detektora, alebo prvá detekčná plocha 136 zodpovedá pravouholníku pokračujúceho
zo strany na stranu naprieč toku látky. Prvá detekčná plocha 136 je na uvedenej prvej
osvetlenej ploche 116.
[0059] Ďalej plocha 117 osvetlená uvedeným druhým svetelným zdrojom 102, alebo druhá
osvetlená plocha 117, je taktiež označená na obrázku 1b. Podľa tohto príkladu, druhý svetelný
zdroj je líniové osvetlenie obsahujúce laser a druhá osvetlená plocha je línia pokračujúca zo
strany na stranu naprieč toku látky. Laser môže byť impulzný alebo kontinuálny. Ďalej podľa
tohto príkladu druhý detektor 132 je spektrometer prispôsobený na rozmetajúce detegovanie
celej šírky toku látky. Zorné pole 137 uvedeného druhého detektora alebo druhá detekčná
plocha 137 zodpovedá bodu. Zorné pole 137 uvedeného druhého detektora, alebo druhá
detekčná plocha 137, sa presúva zo strany na stranu naprieč toku látky pomocou
skenovacieho prvku 151, tu nakláňacieho zrkadla.
[0060] Podľa prvého príkladu uvedený prvý a druhý svetelný zdroj sú prispôsobené na
osvetľovanie toku látky oba zároveň. Podľa druhého príkladu uvedený prvý a druhý svetelný
zdroj sú prispôsobené na osvetľovanie toku látky za sebou, t. j. svieti uvedený prvý svetelný
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zdroj a potom svieti uvedený druhý svetelný zdroj, a potom sa postupnosť svietenia opakuje
znovu a znovu. Podľa tretieho príkladu sa používa kombinácia príkladov 1 a 2, t.j. svetelné
zdroje niekedy svietia súčasne a niekedy svietia za sebou podľa vopred určenej postupnosti
osvetľovania.
[0061] Prvý svetelný zdroj môže byť akékoľvek vhodné osvetlenie a obsahovať napríklad
laser svietiace diódy, fluorescenčné žiarivky, alebo ich kombináciu. Prvý svetelný zdroj môže
vydávať žiarenie v ultrafialovom rozsahu (UV - ultra violet), viditeľnom rozsahu (VIS visible), blízkom infračervenom rozsahu (NIR - near infrared) alebo strednom infračervenom
rozsahu (MIR - mid infrared) alebo v kombinácii týchto rozsahov.
[0062] Druhý svetelný zdroj môže byť akékoľvek vhodné osvetlenie a obsahovať, napríklad,
halogénové svietidlá. Druhý svetelný zdroj môže vydávať žiarenie v ultrafialovom rozsahu
(UV), viditeľnom rozsahu (VIS), blízkom infračervenom rozsahu (NIR) alebo strednom
infračervenom rozsahu (MIR) alebo v kombinácii týchto rozsahov.
[0063] Voliteľne môže byť usporiadaný filtračný prvok medzi prvým svetelným zdrojom a
tokom látky, pričom filtračný prvok sa vyberie napríklad tak, že odstraňuje vlnové dĺžky
vyžarované uvedeným prvým svetelným zdrojom, ktoré rušia druhý detektor; navyše alebo
alternatívne filtračný prvok môže byť usporiadaný medzi prvým svetelným zdrojom a tokom
látky, pričom filtračný prvok sa vyberie, napríklad, tak, že odstraňuje vlnové dĺžky
vyžarované uvedeným prvým svetelným zdrojom, ktoré rušia druhý detektor.
[0064] Podľa jedného príkladu vlnové dĺžky uvedeného prvého rozsahu vlnových dĺžok sú
kratšie než vlnové dĺžky uvedeného druhého rozsahu vlnových dĺžok. Ďalej uvedený druhý
svetelný zdroj vyžaruje vlnové dĺžky nielen v uvedenom druhom rozsahu vlnových dĺžok, ale
taktiež v intervale uvedeného prvého rozsahu vlnových dĺžok a reznú vlnovú dĺžku
uvedeného deliča lúča, ktorého vlnové dĺžky rušia merania vykonávané používaním
uvedeného prvého detektora. Filtračný prvok možno usporiadať medzi uvedený druhý
svetelný zdroj a uvedený tok látky, pričom filtračný prvok odstraňuje vlnové dĺžky
vyžarované uvedeným druhým svetelným zdrojom, ktoré sú kratšie než uvedená rezná vlnová
dĺžka, alebo uvedený filtračný prvok odstraňuje vlnové dĺžky, ktoré sú v intervale uvedeného
prvého rozsahu vlnových dĺžok a reznej vlnovej dĺžky uvedeného deliča lúča. Preto druhý
svetelný zdroj neruší prvý detektor.
[0065] Podľa jedného príkladu vlnové dĺžky uvedeného prvého rozsahu vlnových dĺžok sú
kratšie než vlnové dĺžky uvedeného druhého rozsahu vlnových dĺžok. Ďalej uvedený prvý
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svetelný zdroj vyžaruje vlnové dĺžky nielen v uvedenom prvom rozsahu vlnových dĺžok, ale
taktiež v intervale uvedeného druhého rozsahu vlnových dĺžok a reznej vlnovej dĺžky
uvedeného deliča lúča, pričom vlnové dĺžky rušia merania vykonávané používaním
uvedeného druhého detektora. Filtračný prvok možno usporiadať medzi uvedený prvý
svetelný zdroj a uvedený tok látky, pričom filtračný prvok odstraňuje vlnové dĺžky
vyžarované uvedeným prvým svetelným zdrojom, ktoré sú dlhšie alebo rovné uvedenej reznej
vlnovej dĺžke, alebo uvedený filtračný prvok odstraňuje vlnové dĺžky, ktoré sú v intervale
uvedeného druhého rozsahu vlnových dĺžok a reznej vlnovej dĺžky uvedeného deliča lúča.
Preto prvý svetelný zdroj neruší druhý detektor.
[0066] Uplatniť možno analogické riešenia, keď vlnové dĺžky uvedeného prvého rozsahu
vlnových dĺžok sú dlhšie než vlnové dĺžky uvedeného druhého rozsahu vlnových dĺžok.
[0067] Zariadenie zobrazené na obrázkoch 2a a 2b je rovnaké ako zariadenie opísané vo
vzťahu k obrázkom 1a a 1b, s výnimkou detailov spomenutých nižšie. Nakláňajúce sa zrkadlo
sa nahradí mnohouholníkovým zrkadlom 151, ktoré je usporiadané, aby sa otáčalo okolo
svojej osi, napríklad, pomocou motora (nie je zobrazený). Druhé osvetlenie nie je líniové
osvetlenie, ale bodové osvetlenie. Prvý svetelný zdroj 101 obsahuje dve samostatné svietidlá
101a a 101b usporiadané na každej strane toku látky. Obe svietidlá osvetľujú v podstate
rovnakú prvú osvetlenú plochu 116 na toku látky. Druhý svetelný zdroj 102 obsahuje dva
samostatné svetelné zdroje 102a a 102b. Plocha 117a a 117b osvetlená uvedeným druhým
svetelným zdrojom 102, alebo druhá osvetlená plocha 117a a 117b je naznačená na obrázku
1b. Podľa tohto príkladu druhý svetelný zdroj je bodové osvetlenie obsahujúce laser
osvetľujúci len časť uvedeného toku látky. Laser môže byť impulzný alebo kontinuálny.
Presmerovávací prvok 151 je usporiadaný na rozmetajúce presúvanie druhej osvetlenej
plochy 117a a 117b zo strany na stranu naprieč uvedeným tokom látky.
[0068] Ďalej podľa tohto príkladu druhý detektor 132 je spektrometer prispôsobený na
rozmetajúce detegovanie celej šírky toku látky. Zorné pole 137 uvedeného druhého detektora,
alebo druhá detekčná plocha 137, zodpovedá bodu. Zorné pole 137 uvedeného druhého
detektora, alebo druhá detekčná plocha 137, sa môžu presúvať zo strany na stranu naprieč
toku látky pomocou skenovacieho prvku 151, tu mnohouholníkového zrkadla. Druhá
detekčná plocha 137 je v rámci plochy osvetlenej uvedeným druhým svetelným zdrojom 117a
a 117b.
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[0069] Inými slovami, uvedený druhý svetelný zdroj 102 osvetľuje uvedený tok látky 10 na
druhej osvetlenej ploche 117a a 117b, pričom pokrýva len časť šírky uvedeného toku látky a
presmerovávací prvok 151 je usporiadaný, aby prijímal uvedený druhý svetelný lúč 112a
112b z uvedeného druhého svetelného zdroja 102 a je prispôsobený, aby presmerovával
uvedený druhý svetelný lúč tak, aby presúval uvedenú prvú osvetlenú plochu 117a a 117b zo
strany na stranu naprieč uvedeným tokom látky, pričom prednostne uvedený presmerovávací
prvok a uvedený prvý skenovací prvok, opísané vo vzťahu k obrázku 1a, je jedno a to isté.
[0070] Podľa jedného detailného príkladu, prvý svetelný zdroj obsahuje LED vyžarujúce
biele svetlo, napríklad, LED radu Z-Power vyrábané spoločnosťou Seol Semiconductor, a
vyžarujúce čisté biele svetlo (Pure White); a detailnejšie patriace, napríklad, do triedenia A0A5, B0-B5 alebo C0-C5 opísaného detailnejšie v špecifikácii produktov, t.j. zhruba v rámci
CIE súradníc (0,3028; 0,3304) (0,3552; 0,3760) (0,3514; 0,3487) (0,3068; 0,3113) (0,3028;
0,3304). LED súčasne osvetľujú tok látky zo strany na stranu. Druhý svetelný zdroj je jedno z
halogénových svietidiel, ktorého spektrum je zobrazené na obrázku 5. Horná čiara je
spektrálne rozloženie svietidla 3300 K, čiara nižšie je spektrálne rozloženie svietidla 3200 K,
čiara nižšie je spektrálne rozloženie svietidla 3000 K, čiara nižšie je spektrálne rozloženie
svietidla 2800 K, čiara nižšie je spektrálne rozloženie svietidla 2500 K a spodná čiara je
spektrálne rozloženie svietidla 2000 K. Druhý svetelný zdroj súčasne osvetľuje tok látky zo
strany na stranu. Filter, ktorý má priepustnosť zobrazenú na obrázku 6, t.j. rez na vlnovej
dĺžke približne 850 nm je usporiadaný medzi druhým svetelným zdrojom a tokom látky.
Dichroické zrkadlo, ktoré má priepustnosť zobrazenú na obrázku 6, t.j. reznú vlnovú dĺžku pri
približne 1200 nm, sa vyberie ako deliaci prvok lúča. Prvý detektor je RGB kamera (RGB červená, zelená, modrá) a druhý detektor je NIR spektrometer. Rezná vlnová dĺžka (približne
1200 nm) je taktiež naznačená na obrázku 5.
[0071] Keď prvý a druhý svetelný zdroj svietia súčasne, svetlo z oboch svetelných zdrojov
dosiahne delič lúča a delí sa na prvú časť v podstate pozostávajúcu z vlnovej dĺžky nižšej než
uvedená rezná vlnová dĺžka a druhej časti, v podstate pozostávajúcej z vlnovej dĺžky dlhšej
než uvedená rezná dĺžka. Prvú časť odráža uvedený delič lúča do prvého detektora a druhú
časť prepúšťa uvedený delič lúča do uvedeného druhého detektora. Inými slovami, v podstate
iba svetlo z uvedeného prvého svetelného zdroja sa prenáša do uvedeného prvého detektora a
v podstate len svetlo z uvedeného druhého svetelného zdroja sa prenáša do uvedeného
druhého detektora.
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[0072] V praxi v uvedenej prvej časti sú vlnové dĺžky, ktoré sú dlhšie než uvedená rezná
dĺžka a v uvedenej druhej časti sú vlnové dĺžky, ktoré sú kratšie než uvedená rezná dĺžka
kvôli charakteristike filtra a deliča lúča.
[0073] Avšak keď sa pozeráme na energetický obsah prvej časti, väčšiu časť energetického
obsahu tvoria vlnové dĺžky kratšie než rezná dĺžka a menšiu časť energetického obsahu tvoria
vlnové dĺžky dlhšie než rezná dĺžka. Energetický obsah sa vypočíta pomocou rovnice
E = hc/λ, kde E je energia fotónu, h je Planckova konštanta a c je rýchlosť svetla. Detailnejšie,
viac než 80 % alebo viac než 90 % alebo viac než 95 % energetického obsahu tvoria vlnové
dĺžky kratšie než rezná dĺžka.
[0074] Ďalej, keď sa pozeráme na energetický obsah druhej časti, väčšiu časť energetického
obsahu tvoria vlnové dĺžky dlhšie než rezná dĺžka a menšiu časť energetického obsahu tvoria
vlnové dĺžky kratšie než rezná dĺžka. Detailnejšie, viac než 80 % alebo viac než 90 % alebo
viac než 95 % energetického obsahu tvoria vlnové dĺžky dlhšie než rezná dĺžka.
[0075] Osvetľovanie uvedeného toku látky zo strany na stranu zahŕňa, ale nie je obmedzené
na osvetľovanie, ktoré je kolmé na smer dopravy uvedeného toku látky. Ako je naznačené na
obrázku 3, osvetľovanie uvedeného toku látky zo strany na stranu môže byť posunuté od
kolmého osvetľovania, napríklad, o 25°.
[0076] Obrázok 4 zobrazuje jednu aplikáciu zariadenia opísaného vyššie. Svetlo odrazené
od toku látky prijme deliaci prvok 140 lúča a rozdelí na dve časti závislé od vlnovej dĺžky a
každá časť sa postúpi do príslušného detektora 131 a 132. Na základe vlastností určených
príslušným detektorom a analyzovaných procesným zariadením 410 predmety 10 v toku látky
sa roztriedia na prvú alebo druhú nádobu 431 a 432 pomocou triediaceho zariadenia 420
využívajúceho natlakovaný vzduch, t.j. keď sa má predmet vložiť do pravej nádoby vypustí sa
vyfúknutie vzduchu, ktoré tlačí predmet do pravej nádoby.
[0077] Inými slovami sa uvádza systém obsahujúci zariadenie usporiadané ako je opísané,
napríklad, vo vzťahu k obrázkom 1 až 3. Ďalej kontrolovaný tok látky obsahuje predmety 10 a
uvedený systém ďalej obsahuje procesný prostriedok 410 prispôsobený na prijímanie
detekčných dát z uvedeného prvého detektora a uvedeného druhého detektora 131 a 132 a na
ich transformovanie na triediace dáta; a odstraňovací prostriedok 420 prispôsobený na
prijímanie triediacich dát z uvedeného procesného prostriedku a na odstraňovanie predmetov
z uvedeného toku látky v závislosti od uvedených triediacich dát. Triediace dáta môžu,
napríklad, indikovať, či sa predmety kladú do ľavej alebo pravej nádoby 431 a 432. Ďalej
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predmety, ktoré sa odstránia, sa môžu nasmerovať do jedného spoločného, alebo alternatívne
do viacerých rôznych miest, v závislosti od detekčných dát.
[0078] Osoba kvalifikovaná v technike si uvedomí, že tento vynález nijak nie je obmedzený
na formu (formy) opísané vyššie. Naopak, možné sú mnohé modifikácie a zmeny v rozsahu
pripojených nárokov.
[0079] Napríklad, osvetlenie môže byť usporiadané pod tokom látky namiesto nad ním pod
podmienkou, že dopravník je priehľadný. Dopravník sa môže nahradiť žľabom alebo dráhou
voľného pádu. Skenovací prvok môže byť usporiadaný medzi uvedeným deličom lúča a
uvedeným druhým detektorom v dráhe svetla, ktorú presmeroval uvedený deliaci prvok lúča,
t.j. v dráhe svetla, ktorá je nerovnobežná s uvedenou prvou optickou osou. Navyše možno
použiť dodatočné svetelné zdroje a detektory, ktoré majú podobné nastavenie ako je opísané
vyššie, t.j. kde svetlo prechádza cez dichroické zrkadlo skôr než dosiahne detektor. Ďalej
možno voľne zvoliť kombinácie svetelných zdrojov a detektorov, pokým sa využívajú tu
opísané princípy.

18

Nároky
1.

Zariadenie (100) na kontrolovanie toku látky (10), pričom zariadenie obsahuje:
-

prvý svetelný zdroj (101) prispôsobený na vyžarovanie prvého svetelného lúča
(111) obsahujúceho vlnové dĺžky v prvom rozsahu vlnových dĺžok (λ1a až λ1b) na
osvetľovanie uvedeného toku látky zo strany na stranu; a

-

prvý detektor (131) usporiadaný na prijímanie uvedeného prvého svetelného lúča
(111) potom, čo sa odrazil od uvedeného toku látky (10) na prvej detekčnej ploche
(136);

-

druhý svetelný zdroj (102) prispôsobený na vyžarovanie druhého svetelného lúča
(112) obsahujúceho vlnové dĺžky v druhom rozsahu vlnových dĺžok (λ2a až λ2b),
na osvetľovanie uvedeného toku látky na osvetlenej ploche (117), pričom
akákoľvek vlnová dĺžky (λ1) v uvedenom prvom rozsahu vlnových dĺžok je
odlišná od akejkoľvek vlnovej dĺžky (λ2) v uvedenom druhom rozsahu vlnových
dĺžok;

-

druhý detektor (132) usporiadaný na prijímanie uvedeného druhého svetelného
lúča (112) potom, čo sa odrazil od uvedeného toku látky (10) na druhej detekčnej
ploche (137);

-

prvý skenovací prvok (151) usporiadaný medzi uvedeným tokom látky (10) a
uvedeným druhým detektorom (132) a prispôsobeným na presmerovávanie
uvedenej druhej detekčnej plochy (137) zo strany na stranu naprieč uvedeným
tokom látky,

ďalej obsahujúce:
-

deliaci prvok (140) lúča usporiadaný na prijímanie uvedeného prvého svetelného
lúča (111) potom, čo sa uvedený prvý svetelný lúč odrazil od uvedenej látky
pozdĺž prvej optickej osi (121) a usporiadaný na prijímanie uvedeného druhého
svetelného lúča (112) potom, čo sa uvedený druhý svetelný lúč odrazil od
uvedenej látky, taktiež pozdĺž uvedenej prvej optickej osi (121),

-

pričom uvedený deliaci prvok (140) lúča je prispôsobený, aby viedol uvedený
odrazený prvý svetelný lúč (111) do uvedeného prvého detektora (131) a viedol
uvedený odrazený druhý svetelný lúč (112) do uvedeného druhého detektora
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(132) presmerovaním jedného z uvedený odrazený prvý svetelný lúč a uvedený
odrazený druhý svetelný lúč pozdĺž druhej optickej osi (122) nerovnobežnej s
uvedenom prvou optickou osou (121),
pričom zariadenie sa vyznačuje tým, že uvedený skenovací prvok (151) je usporiadaný
medzi uvedeným deliacim prvkom (140) lúča a uvedeným druhým detektorom (132),
aby prijímal len uvedený odrazený druhý svetelný lúč z uvedeného odrazeného prvého a
druhého svetelného lúča.
2.

Zariadenie podľa nároku 1, pričom uvedený druhý svetelný zdroj (102) je prispôsobený,
aby osvetľoval uvedený tok látky (10) súčasne zo strany na stranu.

3.

Zariadenie podľa nároku 1 ďalej obsahujúce prvý presmerovávací prvok usporiadaný na
prijímanie uvedeného druhého svetelného lúča (112) z uvedeného druhého svetelného
zdroja (102) a prispôsobený na presmerovávanie uvedeného druhého svetelného lúča
tak, aby sa osvetľoval uvedený tok rozmetajúco zo strany na stranu.

4.

Zariadenie podľa nároku 3, pričom uvedený presmerovávací prvok a uvedený prvý
skenovací prvok je jedno a to isté.

5.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov ďalej obsahujúce druhý
skenovací prvok usporiadaný medzi uvedeným tokom látky (10) a uvedeným prvým
detektorom (131), pričom uvedený druhý skenovací prvok je prispôsobený na
presmerovávanie uvedenej prvej detekčnej plochy (136) zo strany na stranu naprieč
uvedeným tokom látky.

6.

Zariadenie podľa nároku 5 ďalej obsahujúce druhý presmerovávací prvok prispôsobený
na prijímanie uvedeného prvého svetelného lúča (111) z uvedeného prvého svetelného
zdroja (101) a na presmerovávanie uvedeného prvého svetelného lúča tak, aby sa
osvetľoval uvedený tok rozmetajúco zo strany na stranu.

7.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, pričom uvedený prvý svetelný zdroj
(101) je prispôsobený, aby osvetľoval uvedený tok látky (10) súčasne zo strany na
stranu.

8.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedený deliaci
prvok (140) lúča je prispôsobený, aby viedol uvedený odrazený druhý svetelný lúč
(112) do uvedeného druhého detektora (132) pozdĺž druhej optickej osi a aby viedol
uvedený odrazený prvý svetelný lúč (111) do uvedeného prvého detektora (131) pozdĺž
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tretej optickej osi a pričom uhol medzi uvedenou druhou optickou osou (122) a
uvedenou treťou optickou osou (121) je od 20° do 160°, alebo od 60° do 120°, alebo od
80° do 100°.
9.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedený
skenovací prvok je jedno z mnohouholníkové zrkadlo a nakláňacie zrkadlo.

10.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedený prvý
svetelný zdroj sa vyberie zo skupiny zahŕňajúcej lasery, super kontinuálne lasery,
halogénové svietidlá, svietiace diódy, fluorescenčné žiarivky a ich kombinácie.

11.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedený druhý
svetelný zdroj sa vyberie zo skupiny zahŕňajúcej halogénové svietidlá, svietiace diódy,
lasery a super kontinuálne lasery a ich kombinácie.

12.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom prvý svetelný
zdroj je prispôsobený, aby vyžaroval prvé spektrum a uvedený druhý svetelný zdroj je
prispôsobený, aby vyžaroval druhé spektrum, pričom uvedené prvé a druhé spektrum sú
čiastočne sa prekrývajúce.

13.

Zariadenie podľa nároku 12, pričom uvedené zariadenie ďalej obsahuje filtračný prvok
(141) usporiadaný medzi uvedeným druhým svetelným zdrojom (102) uvedenou
triedenou látkou (10), pričom filtračný prvok je prispôsobený, aby blokoval vlnovú
dĺžku v uvedenom prvom rozsahu vlnových dĺžok (λ1a až λ1b).

14.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedený delič
lúča je dichroické zrkadlo.

15.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedený prvý
detektor je jedno z líniový prvý detektor a plošný detektor.

16.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedený prvý
rozsah vlnových dĺžok (λ1a až λ1b) odráža uvedený deliaci prvok (140) lúča a uvedený
druhý rozsah vlnových dĺžok (λ2a až λ2b) prepúšťa uvedený deliaci prvok (140) lúča.

17.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom vlnové dĺžky v
uvedenom prvom rozsahu vlnových dĺžok sú kratšie než vlnové dĺžky v uvedenom
druhom rozsahu vlnových dĺžok (λ1b < λ2a).

18.

Systém obsahujúci prvé a druhé zariadenie, každé podľa nároku 1, pričom uvedené prvé
zariadenie je prispôsobené kontrolovať prvú časť uvedeného toku a uvedené druhé
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zariadenie je prispôsobené kontrolovať druhú časť uvedeného toku, pričom uvedená
prvá a druhý časť sa len čiastočne prekrývajú.
19.

Systém obsahujúci zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov a
prepravný prostriedok na prepravu toku látky, pričom uvedený prepravný prostriedok
výhodne obsahuje najmenej jedno z dopravný pás, žľab a dráhu voľného pádu.

20.

Systém obsahujúci prvé a druhé zariadenie, každé podľa nároku 1, pričom uvedené prvé
zariadenie je prispôsobené na kontrolovanie prvého čela uvedeného toku a uvedené
druhé zariadenie je prispôsobené na kontrolovanie druhého čela uvedeného toku,
pričom prvé a druhé čelo sú protiľahlé čelá uvedeného toku.

21.

Systém podľa nároku 20, pričom plochy kontrolované uvedeným prvým a druhým
zariadením navzájom susedia.

22.

Systém obsahujúci zariadenie podľa nároku 1, pričom uvedený tok látky obsahuje
predmety (10) a uvedený systém ďalej obsahuje:
-

procesný prostriedok (410) prispôsobený na prijímanie detekčných dát z
uvedeného prvého detektora a uvedeného druhého detektora (131, 132) a na
transformovanie uvedených detekčných dát na triediace dáta; a

-

odstraňovací prostriedok (420) prispôsobený na prijímanie triediacich dát z
uvedeného procesného prostriedku a na odstraňovanie predmetov z uvedeného
toku látky v závislosti od uvedených triediacich dát.
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