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Ajándék osztó 

 

Bevezető: 

Projektunk célja hogy reklámozzuk a céget rendezvényeken, kiállításokon egy szuvenír 

osztó gépezettel. 

HMI kijelzőn játszunk egy játékot és ha nyerünk akkor a gép a teljesítményünk alapján 

választ egy ajándékot és azt kiadja nekünk. Hat darab rekesz van amiben különböző 

ajándékok vannak. Egy megfogó segítségével kiveszi a gép a rekeszből az ajándékot és 

egy tálcára teszi ahonnan aztán eltudjuk venni az ajándékot.  
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Működése: 

HMI segítségével lehet játszani, majd az elért pontszám alapján a PLC programja 

alapján meghatározza, hogy melyik ajándékot adja ki. Az ajándék kiadást a PLC vezérli. 

Az x- és y-koordinátákban való mozgást 2 menetorsó és 2 enkóderes léptetőmotor 

segítségével oldottuk meg. Majd a z-koordinátában egy LATT-típusú lineáris aktuátor 

végzi a mozgást. A megfogó megfogja a kívánt ajándékot. Majd a PLC segítségével 

elirányítjuk a tálcára, majd ott elengedi a jutalmat, melyet a nyertes biztonságosan 

kivehet a tálcáról. 

Tervezés: 

Vázlatrajz az ötlet kivitelezéséről: 
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Ötletek hogy mit hogyan lehetne megvalósítani: 
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3D modell: 
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Felülnézet: 

Ezen a képen láthatóak a rekeszek, melyekben helyezkednek el a szuvenírok, melyeket 

a megfogó egy LATT típusú motorral tud kiemelni a rekeszből (z-tengely mentén), 

majd elhelyezi a tálcára. A megfogó x- és y-tengely mentén menetorsóval enkóderes 

léptetőmotor segítségével tud mozogni, melyek a szerkezet jobb oldalá, illetve a felső 

dísz lemez alatt találhatóak. 
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Elölnézet: 

Ezen a képen szintén láthatóak a menetorsók, illetve a motork, meg a tálca is, melyre 

helyezi a jutalmakat. 
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HMI kezdő képernyő: 

A kezdő felületen tudjuk kiválasztani a játék nehézségi szintjét, melyet három 

csoportra osztottunk. 

 

HMI játék felülete: 

A zöld pontokat kell eltalálnunk, az ad plusz pontot, ha a piroshoz érünk az pont 

levonást eredményez, viszont, ha a feketéhez érünk, akkor vége a játéknak. 
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Alkatrészek: 

 Kerék (K388200) 4db 

 Talpas edzett, köszörült körtengely 875mm  

 Lineáris csapágy (SME-16-UU)   

 Peremes golyósanya (SFNU)   

 Golyósanya ház (SFNU) 

 Enkóderes léptetőmotor 2db 

 Enkóderes léptetőmotor meghajtó 2db 

 LATT 1A 1/12 150mm 016mm/s 

 Megfogó 

 Panasonic FP-XO L30R PLC 

 Panasonic HMx707 HMI 

 Orsóvégcsapágy (FF) D16 2db 

 Tengelykapcsoló (Holtjátékmentes A típus) 2db 

 Hengerelt golyósorsó 640mm D16 

 Hengerelt golyósorsó 875mm D16 

 Bosh profil 45x45 800mm 6db 

 Bosh profil 45x45 600mm 5db 

 Bosh profil 45x45 1m 2db 

 Bosh profil 45x45 875mm 15ºba vágott 2db 

 

 

 

 



10 
 

Költségek: 

 Kerék(K388200) 4db - 40€ 

 Talpas edzett, köszörült körtengely 875mm - 175€ 

 Lineáris csapágy (SME-16-UU)  - 20€ 

 Peremes golyósanya (SFNU) 2db - 200€ 

 Golyósanya ház (SFNU) 2db - 140€ 

 Enkóderes motor 2db - 440€ 

 Enkóderes motor meghajtó 2db - 455€ 

 LATT 1A 1/12 150mm 016mm/s - 210€ 

 Megfogó – 50€ 

 Panasonic FP-XO L30R PLC - 200€ 

 Panasonic HMx707 HMI – 350€ 

 Orsóvégcsapágy (FF) D16 2db - 60€ 

 Tengelykapcsoló (Holtjátékmentes A típus) 2db - 150€ 

 Hengerelt golyósorsó 640mm D16 - 35€ 

 Hengerelt golyósorsó 875mm D16 - 50€ 

 Bosh profil 45x45 800mm 6db - 60€ 

 Bosh profil 45x45 600mm 5db - 30€ 

 Bosh profil 45x45 1m 2db - 25€ 

 Bosh profil 45x45 875mm 15ºba vágott 2db - 10€ 

 

Összköltség:  2600€ 

 


