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Drodzy Czytelnicy!
 

Maszyny mobilne w branży budowlanej, rolniczej i transportowej potrzebują rozwiązań automatycznych w takim 
samym stopniu, jak maszyny w fabrykach czy centrach logistycznych. Z uwagi na szczególne warunki panujące 
na zewnątrz budynków zastosowane czujniki muszą jednak sprostać dodatkowym wyzwaniom. To właśnie tutaj 
kluczowe okazuje się doświadczenie firmy SICK w zakresie innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań opartych na 
czujnikach, umożliwiających automatyzację funkcjonowania fabryk, logistyki i procesów. Jako jeden z czołowych 
producentów czujników na świecie mamy w ofercie technologie, które nie tylko są od dziesięcioleci cenione ze 
względu na niezawodność i dostępność eksploatacyjną wewnątrz budynków, lecz także sprawdzają się w trud-
nych warunkach otoczenia na zewnątrz.

Branżowe know-how i szeroka oferta czujników opartych na różnych technologiach sprawiają, że SICK jest ide-
alnym partnerem w projektach automatyzacji maszyn mobilnych. Integracja czujników i ich systemów w maszy-
nach używanych np. w rolnictwie i leśnictwie pozwala na opracowanie inteligentnych i praktycznych rozwiązań, 
które spełniają wymagania użytkowników dotyczące większej wydajności oraz niższych kosztów procesów. 

Dzięki naszej globalnej sieci sprzedaży i pomocy technicznej jesteśmy w stanie wspierać klientów naszym know-
-how technologicznym w ich placówkach na całym świecie – zgodnie z określonym zastosowaniem maszyn, nie-
zależnie od tego, czy znajdują się one w Europie, Azji, czy Ameryce. Struktura ta umożliwia nam także optymalną 
obsługę dużych producentów maszyn mobilnych, którzy tak jak my działają na rynku globalnym.

Razem z klientami opracowujemy nowe rozwiązania z zakresu automatyki mobilnej lub odpowiednio dopaso-
wujemy istniejące produkty i technologie. W tym wydaniu naszego magazynu dla klientów przedstawiamy różne 
przykłady przemyślanego wykorzystania przyszłościowych produktów i systemów na potrzeby inteligentnych roz-
wiązań automatycznych i aplikacji Internetu rzeczy. 

Życzę przyjemnej lektury!

Dr Robert Bauer
Prezes zarządu firmy SICK AG
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>>  Rolnictwo, powiązana z nim produk-
cja żywności, a także np. gospodarka bu-
dowlana nieprzerwanie muszą się mie-
rzyć z nowymi zadaniami na poziomie re-
gionalnym, krajowym i globalnym. Wzrost 
liczby ludności coraz bardziej napędza 
zapotrzebowanie na artykuły spożyw-
cze, kurczą się natomiast powierzchnie 
uprawne. W branży budowlanej trzeba 
z kolei przyspieszyć rozbudowę infra-
struktury i znacznie wydajniej wykorzy-
stywać dostępną przestrzeń. Wymagania 
techniczne związane z automatyzacją 
pojazdów komunalnych, takich jak za-
miatarki, piaskarki czy wozy strażackie, 
są bardzo różnorodne. Zróżnicowanie ich 

Dynamiczny postęp w elektronice i technologii czujników definiuje dziś poziom innowacyjności maszyn mobilnych. Producenci 
i użytkownicy różnych urządzeń, takich jak maszyny używane w leśnictwie i rolnictwie, maszyny budowlane i górnicze oraz pojazdy 
specjalne i komunalne, korzystają z potencjału inteligentnych czujników. Integracja czujników i ich systemów pozwala na opraco-
wanie praktycznych rozwiązań, które spełniają wymagania użytkowników dotyczące większej produktywności oraz niższych kosztów 
procesów. Dzięki nim procesy stają się wydajniejsze, bardziej precyzyjne i ekologiczne. Dlatego firma SICK jest ważnym partnerem 
przedsiębiorstw pracujących nad wysoce zautomatyzowanymi i autonomicznymi maszynami mobilnymi. 

możliwych zastosowań sprawia, że liczba 
zadań związanych z obsługą, sterowa-
niem i integracją funkcji specjalnych jest 
bardzo duża. Aby sprostać tym wyzwa-
niom, niezbędnymi elementami projek-
tów automatyzacji maszyn mobilnych są 
przyszłościowe technologie i rozwiązania 
systemowe.

Know-how i doświadczenie w dziedzinie 
automatyzacji fabryk i logistyki
Firma SICK dysponuje obszernym port-
folio technologicznym i dużym doświad-
czeniem w zakresie automatyki maszyn 
i pojazdów. Paleta rozwiązań mobilnych 
wspomagających przepływ materiałów 

w obrębie budynków fabryk sięga od 
komórkowych systemów transportowych 
i transporterów palet, przez bezzałogo-
we, autonomiczne pojazdy transportowe, 
aż po wózki do wąskich korytarzy i dźwigi 
halowe. Dla czujników SICK niczym no-
wym nie są też rozwiązania do mobilnych 
zastosowań na zewnątrz (gdzie kluczowe 
jest sprostanie zmieniającym się warun-
kom pogodowym), a także pod ziemią. 
Technologie SICK od dawna sprawdzają 
się w portach, kopalniach i wielu innych 
wymagających środowiskach. Setki ty-
sięcy instalacji i zrealizowanych aplikacji 
to dowód na to, że SICK zna branże i za-
chodzące w nich procesy. Każda branża 

BRANŻA W RUCHU

INTELIGENTNE CZUJNIKI DO INTELI-
GENTNYCH MASZYN MOBILNYCH 
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ma swoje specyficzne procesy techno-
logiczne, zadania czujników są jednak 
w zasadzie identyczne: dotyczą pomiaru, 
detekcji, kontroli i monitorowania, zabez-
pieczania, połączenia i integracji, identy-
fikacji i pozycjonowania. Pozwala to eks-
pertom firmy SICK przenosić udane roz-
wiązania automatyczne na inne branże 
i zastosowania. W razie potrzeby czujniki 
trzeba oczywiście dopasować do wyma-
gań związanych z maszynami mobilnymi.

Producenci i użytkownicy maszyn mo-
bilnych bardzo uważnie obserwują 
trendy w branży motoryzacyjnej. Wie-
le pojawiających się tu zmian moż-
na przenieść na maszyny mobilne.  
Dotyczy to choćby rozwiązań telematycz-
nych, spotykanych już dziś w samocho-
dach pod hasłem „connectivity” (ang. 
łączność). Takie systemy transmisji da-

nych można wykorzystać na potrzeby 
usług inteligentnych, np. zarządzania 
flotą lub wczesnego wykrywania zużycia. 
W automatyce mobilnej – w przeciwień-
stwie do automatyzacji fabryk – nie ma 
budynków czy elementów infrastruktury, 
które umożliwiałyby przewodową komu-
nikację między poszczególnymi uczest-
nikami procesu, dlatego szczególnie 
ważne jest tu stworzenie sieci opartej na 
chmurze oraz bezprzewodowa komuni-
kacja między maszynami. 

Jako producent czujników firma SICK jest 
dostawcą danych dla maszyn inteligent-
nych. Już dziś oferujemy znakomite pro-
dukty do wielu zastosowań w tym zakre-
sie. Jednocześnie stawiamy na rozwiąza-
nia, które opierają się na przemyślanym 
połączeniu sprzętu i oprogramowania. 
Do głównych zadań czujników w obsza-

rze automatyki mobilnej należy wspoma-
ganie kierowców. SICK dysponuje bogatą 
ofertą produktów: od czujników stan-
dardowych, przez czujniki inteligentne 
z wbudowanymi algorytmami do aplika-
cji, aż po złożone rozwiązania systemowe 
wykorzystujące Internet rzeczy i chmurę. 
Kamery do strumieniowego przesyłania 
danych 3D, czujniki LiDAR i skanery la-
serowe, czujniki ultradźwiękowe, czujniki 
nachylenia, enkodery i indukcyjne czuj-
niki zbliżeniowe, inteligentne systemy 
wspomagania i zabezpieczenia – pod-
czas opracowywania wszystkich tych 
urządzeń firma SICK korzysta z szerokiej 
gamy technologii. Czujniki i systemy są 
kluczem do wielu dużych, technologicz-
nych rynków przyszłości. A dzięki kon-
cepcji „Sensor Intelligence.” produkty 
powiązane mogą być jeszcze bardziej 
funkcjonalne niż osobno. (as)
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Maszyny mobilne używane w rolnictwie i leśnictwie, maszyny budowlane i górnicze oraz pojazdy specjalne i komunalne stymulują 
innowacyjność w obszarze automatyzacji. Coraz ważniejszą rolę odgrywają inteligentne sieci i digitalizacja wewnątrz i na zewnątrz 
maszyn.

>> Stworzenie sieci czujników i udostęp-
nianie dodatkowych danych dotyczą-
cych stanu maszyn i zmian parametrów 
w czasie umożliwia wczesne wykrywanie 
potencjalnych awarii. W automatyce mo-
bilnej – w przeciwieństwie do automaty-
zacji fabryk – nie ma budynków czy ele-
mentów infrastruktury, które umożliwia-
łyby przewodową komunikację między 
poszczególnymi uczestnikami procesu, 
dlatego szczególnie ważne jest tu stwo-
rzenie sieci opartej na chmurze oraz 

bezprzewodowa komunikacja między 
maszynami.

W automatycznych śmieciarkach, kopar-
kach, maszynach żniwnych i innych prze-
mieszczających się maszynach sterowni-
ki mobilne przetwarzają wszystkie funk-
cje robocze z uwzględnieniem danych 
z czujników i dbają o precyzyjną, szybką 
kontrolę złożonych funkcji. Niezbędnych 
w tym celu danych dostarczają za po-
średnictwem różnych protokołów czujniki 

i inne urządzenia. Jak jednak przekazać 
te lub dodatkowe dane z maszyny mobil-
nej w terenie do biura?

Telematic Data Collection Solution –  
system bramy TDC firmy SICK
Za pośrednictwem czujników firma SICK 
nie tylko dostarcza dane generowane 
w czasie rzeczywistym na potrzeby bie-
żącej automatyzacji działania maszyny, 
lecz także zapewnia dostęp do inteli-
gentnych danych pozwalających okre-

ŁĄCZNOŚĆ MOBILNA

Internet rzeczy: INTELIGENTNE DANE W TERENIE
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ślać stan maszyn lub 
pojazdów, przeprowadzać 
konserwację prewencyjną oraz 
organizować i optymalizować pro-
cesy. Zadaniem systemu bramy TDC 
(Telematic Data Collector) jest groma-
dzenie i zapisywanie danych z czujników 
oraz ich przesyłanie za pośrednictwem 
komunikacji mobilnej. Rozwiązanie TDC 
jest wyposażone we wszystkie popular-
ne interfejsy i udostępnia platformę Sa-
aS w chmurze z interfejsem API. Moduł 

Telematic Data Collector przesyła dane 
do zdefiniowanego serwera. Ich wyświe-
tlenie jest możliwe za pomocą interfejsu 
użytkownika. Przesyłanie danych odbywa 
się poprzez kartę SIM M2M. Ten nie-
zwykle wydajny, sprawdzony pod kątem 
technologii GPS i GSM system można 
bez trudu zainstalować na wszystkich 
obiektach. Umożliwia on operatorom ma-
szyn i pojazdów monitorowanie ich stanu 
w czasie rzeczywistym, w tym kontrolę 
poziomu płynów, ciśnienia, poboru mocy 
i innych parametrów istotnych z punktu 
widzenia jakości procesu. Dzięki tym in-
teligentnym danym operator ma bieżący 
proces na oku i może zadbać o jego cią-
głość. Konserwacja prewencyjna i pla-
nowana zwiększa efektywność. Dzięki 
komunikacji M2M możliwa jest automa-
tyczna wymiana informacji między cen-
tralą i technicznymi urządzeniami koń-

cowymi, takimi jak maszyny, pojazdy lub 
urządzenia rolnicze.
W ten sposób dane z systemów mobil-
nych i stacjonarnych można błyskawicz-
nie wyświetlać, monitorować, rejestro-
wać i analizować z dowolnej lokalizacji. 
Dostęp do inteligentnych danych pozwa-
la operatorowi reagować w ujęciu stra-
tegicznym i biznesowym oraz zwiększać 
wydajność przedsiębiorstwa.

Integracja czujników i ich systemów 
w maszynach mobilnych pozwala na 
opracowanie inteligentnych i praktycz-
nych rozwiązań, które spełniają wyma-
gania użytkowników dotyczące większej 
przepustowości oraz niższych kosztów 
procesów. Dzięki dostępowi do inteli-
gentnych danych z czujników za pomocą 
rozwiązań telematycznych możliwa staje 
się komunikacja między maszynami oraz 
interakcja w obrębie Internetu rzeczy.

Systemy z rodziny produktów TDC (Telematic 
Data Collector) gromadzą i przesyłają dane 
z czujników w systemach mobilnych i stacjo-
narnych.
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>> Już Johann Wolfgang von Goethe do-
szedł do wniosku, że „sianie jest mniej 
męczące niż zbiory”. Motoryzacja i me-
chanizacja rolnictwa sporo wprawdzie 
zmieniły od czasów poety, żniwa i zbiory 
do dziś są jednak czynnością, przy której 
przydaje się każda para rąk. Rozwiązania 
zwiększające efektywność procesu zbio-
rów są więc jak kiełkujące ziarna. Jed-
nym z takich „technologicznych ziaren” 

jest WGS (Windrow Guidance System) 
firmy SICK. 

Ciągnikiem na tropie pokosu
Po skoszeniu zboża, trawy i łąkowych ziół 
oraz innych płodów rolnych są one zgra-
biane za pomocą przetrząsacza karuze-
lowego w pasy pokosu. Aby następnie 
zebrać skoszone plony lub dostarczyć 
je do prasy do bel, ciągnik musi jak naj-
efektywniej przejechać nad pasem poko-

su. Przerwy, zakrzywiony kształt i zróżni-
cowana wysokość pasa – wszystkie te 
odstępstwa od regularnego kształtu mo-
gą powodować, że mobilne urządzenia 
przetwórcze pobiorą za dużo materiału 
i ulegną zatkaniu lub że nie zostaną wy-
pełnione w sposób wydajny. Prowadzi to 
do strat czasu lub pracochłonnego przy-
wracania sprawności maszyny, co jest 
szczególnie niekorzystne w czasie żniw, 
gdy czas na wykonanie zadania bywa 

SYSTEM WSPOMAGANIA KIEROWCY DO MASZYN ŻNIWNYCH

LEPSZE ZBIORY DZIĘKI PROCESOM AUTOMATYCZ-
NYM
Oszczędność czasu, zwiększenie efektywności i odciążenie kierowcy ciągnika rolniczego podczas żniw i zbiorów sianokiszonki – 
wszystkie te korzyści zapewnia system wspomagania kierowcy WGS firmy SICK. Jest on używany do detekcji i pomiaru pokosu 
słomy, plonów i sianokiszonki na polu. Wbudowana funkcja śledzenia dostarcza dokładne informacje na temat pozycji i wielkości 
pokosu. Dzięki integracji z systemem sterowania pojazdu dane te umożliwiają automatyczne pozycjonowanie maszyny rolniczej 
i kierowanie nią, regulację jej prędkości, a w ostatecznym rozrachunku optymalizację procesu zbiorów.
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ściśle określony, a sytuację dodatkowo 
utrudnia nieprzewidywalna pogoda.

System wspomagania kierowcy WGS – 
inteligentny pomocnik na czas zbiorów
Dotychczas kierowca maszyny rolniczej 
musiał kierować nią tak, aby nawet 
w przypadku zróżnicowanej objętości 
i przebiegu pasa optymalnie pobierać, 
rozdrabniać lub prasować pokos w bele 
okrągłe lub kostki nadające się do trans-
portu lub magazynowania. Dzięki syste-
mowi WGS ma teraz do dyspozycji inteli-
gentnego pomocnika. System składa się 
z czujnika 2D LiDAR (skanera laserowe-
go 2D) TiM351 oraz ze zintegrowanego 
oprogramowania do wykrywania pokosu, 
które przekazuje wyniki pomiaru bezpo-
średnio do systemu automatyki pojazdu, 
a jednocześnie może przetwarzać infor-
macje dotyczące sterowania i prędkości 

maszyny. Czujnik LiDAR jest montowany 
na dachu kabiny maszyny i skanuje pole 
przed pojazdem poprzecznie do kierun-
ku jazdy. Na podstawie danych WGS two-
rzy najpierw profil pola, oblicza względną 
pozycję pokosu do pojazdu i monitoruje 
profil pasa. W oparciu o napływające 
dane dotyczące ruchu maszyny system 
wykrywa pokos oraz zapisuje i śledzi 
pozycje. Dzięki tym informacjom na te-
mat kształtu pokosu sterownik pojazdu 
może automatycznie kierować ciągni-
kiem wzdłuż wału pokosu i optymalnie 
ustawiać maszynę pod kątem pobrania 
materiału. Funkcja obliczania objętości 
pokosu dostarcza jednocześnie niezbęd-
ną podstawę do automatycznej regulacji 
prędkości, w przypadku mniejszego pasa 
maszyna jedzie więc szybciej, w przypad-
ku pasa wyższego – wolniej. 

Koncepcja systemu ukierunkowana na 
integrację
Ewidentne korzyści płynące z wykorzy-
stania systemów wspomagania kierow-
cy w maszynach i procesach rolniczych 
skłaniają coraz liczniejszych producen-
tów do wbudowywania systemów, takich 
jak WGS, w oferowane maszyny rolnicze. 
Jest to o tyle korzystne, że całe przetwa-
rzanie danych z pomiarów i z pojazdów 
odbywa się wtedy bezpośrednio w czuj-
niku WGS, a magistrala CAN udostępnia 
dane z pomiarów systemowi automatyza-
cji ciągnika lub mobilnej maszyny żniw-
nej. System automatyczny wykorzystuje 
wyniki bez dalszego przetwarzania wy-
magającego intensywnych obliczeń bez-
pośrednio na własnej platformie wspo-
magania do regulacji ruchu poprzeczne-
go i prędkości. 

Znaczne odciążenie kierowcy i lepsze wy-
korzystanie pojazdu
System WGS w bardzo dużym stopniu 
odciąża kierowcę, co zwłaszcza w przy-
padku wielogodzinnej pracy pomaga 
uniknąć zmęczenia przy prowadzeniu 
pojazdu. Zapobiega też czasochłonnym 
i kosztownym awariom, np. silosokom-
bajnów i pras do bel, optymalizując 
jednocześnie poziom ich wykorzystania 
i skracając czas pracy na polu. (as)

System wspomagania kierowcy WGS określa pozycję i profil wysokości pasa pokosu.

System wspomagania kierowcy WGS jest 
oparty na czujniku 2D LiDAR TiM.



OSTROŻNIE NA PŁYCIE POSTOJOWEJ

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM I KOLIZJOM ZA  
POMOCĄ SYSTEMU WSPOMAGANIA KIEROWCY APS 
Wielomiliardowe szkody powstające podczas obsługi naziemnej samolotów zmuszają 
firmy ubezpieczeniowe do wypłaty wysokich odszkodowań. Zwiększa to zarazem wy-
sokość składek ubezpieczeniowych opłacanych przez służby zajmujące się obsługą 
naziemną. 
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>> Aby nie dopuszczać do powstawa-
nia szkód, firma Lufthansa LEOS GmbH 
korzysta podczas holowania samolotów 
z doświadczenia firmy SICK w dziedzinie 
skanerów laserowych i testuje w swojej 
flocie ciągników oferowany przez SICK 
system wspomagania kierowcy APS. 

LEOS dysponuje na lotniskach we Frank-
furcie i w Monachium flotą liczącą łącz-
nie 38 ciągników samolotowych. Każdy 
ciągnik wykonuje dziennie średnio od 
ośmiu do piętnastu procesów holowania 
lub wypychania samolotu ze stanowiska 
postojowego. W trakcie każdego z tych 
procesów może dojść do kolizji z obiek-
tami lub innymi pojazdami znajdującymi 
się na pasie startowym lub w hangarze.

Ostrzeganie przed kolizją i system wspo-
magania kierowcy ciągnika samolotowe-
go
Aby pomóc kierowcom ciągników samo-
lotowych w bezpiecznym przemieszcza-
niu samolotów, firma SICK we współ-
pracy z firmą LEOS opracowała system 
wspomagania kierowcy APS (Aircraft 
Protection System). Odciąża on kierow-
ców, zmniejsza ryzyko kolizji i wypadków, 
a przez to zapobiega wysokim kosztom 
napraw i awarii oraz przestojom. Wyko-
rzystanie systemu APS umożliwia więc 
wydajne i płynne wypychanie samolotu 
ze stanowiska postojowego, odholowy-
wanie i przeciąganie go do hangaru.

Określanie typu samolotu
Bezdyszlowy ciągnik samolotu chwyta 
i unosi przednie koło samolotu. Koło 
leży wówczas wraz ze swoim ciężarem 
w centrum ciągnika, a kierowca ciągni-
ka przejmuje kontrolę nad samolotem. 
Zamocowany na ciągniku czujnik 2D 
LiDAR (skaner laserowy 2D) LMS511 
jest skierowany do tyłu i monitoruje nie 
tylko podłoże, lecz także cały obszar pod 
samolotem. „Skaner laserowy wykrywa 
koła głównego podwozia samolotu; sys-
tem wspomagania kierowcy APS określa 
wówczas na podstawie geometrii podwo-
zia typ samolotu. APS jest wyposażony 
w bazę danych, w której zapisane są róż-
ne typy samolotów. Przedstawia kierowcy 
ciągnika listę zawierającą wszystkie typy 
samolotów pasujące do danej geometrii 
podwozia. Kierowca wybiera właściwy 
samolot i potwierdza wybór” – wyjaśnia 
Michael Doll, inżynier projektu w firmie 
Lufthansa LEOS GmbH.

Niewidoczny dywan pod samolotem
System wspomagania kierowcy APS 
monitoruje drogę holowania, wyświetla 
wszystkie przeszkody i z wyprzedzeniem 
ostrzega kierowcę przed potencjalnymi 
kolizjami. Składa się z czujnika 2D LiDAR 

LMS511 i ekranu dotykowego z wbudo-
wanym modułem obliczeniowym oraz 
oprogramowaniem aplikacji. Zintegrowa-
ny kreator instalacji ułatwia uruchomie-
nie i konfigurację systemu APS. „Czujnik 
LiDAR wykrywa w zasadzie wszystko, co 
znajduje się pod samolotem, po bokach 
z lewej i z prawej strony oraz z tyłu. Stre-

LMS511 mierzy koła samolotu w celu okre-
ślenia jego typu.

System wspomagania kierowcy APS wspiera 
kierowców ciągników samolotowych przy ho-
lowaniu samolotów.

fy ostrzegawcze można zdefiniować in-
dywidualnie. Powierzchnia skanowania 
rozpościera się pod samolotem jak nie-
widoczny dywan” – tak zasadę działania 
systemu opisuje Thomas Killmaier, dy-
rektor ds. operacyjnych firmy Lufthansa 
LEOS GmbH. „Wszystko, co znajduje się 
w tym obszarze, tj. na torze jazdy samo-
lotu, jest zaznaczone na ekranie czerwo-
nym kolorem. Zgodnie ze zdefiniowaną 
strategią ostrzegania kierowca otrzymuje 
określone powiadomienia i widzi, że dany 
obiekt może zderzyć się z samolotem”. 

Przemieszczanie samolotów jest dla kie-
rowców ciągników sporym wyzwaniem. 
Samoloty można wprawdzie przesuwać 
lub ciągnąć, ograniczają one jednak 
w dużej mierze widoczność. Nie bez 
znaczenia są też utrudnienia pogodowe, 
ponieważ samoloty wymagają holowania 
w każdych warunkach. „Kierowcy ciągni-
ków mają niełatwe zadanie i wiele obo-
wiązków. System wspomagania kierowcy 
pomaga im, lecz nie ingeruje w wykony-
wane przez nich czynności. To, że system 
działa, widać natychmiast, ponieważ 
czujniki wykrywają każdy obiekt. Co waż-
ne, przy wszystkich zaletach systemu 
jego obsługa nie może utrudniać pracy 
kierowcy” – komentuje Michael Doll. In-
żynierowie z firmy SICK razem z kierow-
cami ciągników konfigurują optymalną 
akustyczną częstotliwość ostrzeżeń, aby 
kierowca i system wspomagania dosko-
nale się uzupełniali.

Czujniki SICK są używane nie tylko w ra-
mach obsługi lotnisk, lecz także do uni-
kania kolizji w innych, zróżnicowanych 
zastosowaniach na zewnątrz budynków. 
Przykładowo, czujniki LiDAR firmy SICK 
dbają w portach kontenerowych na ca-
łym świecie o bezkolizyjną pracę dźwigów 
i kontenerów.

Lufthansa LEOS (Lufthansa Engineering 
and Operational Services GmbH) jest 
spółką córką należącą w 100% do przed-
siębiorstwa Lufthansa Technik AG, które 
specjalizuje się w obsłudze naziemnej 
na dużych lotniskach w Niemczech. Do 
podstawowych usług świadczonych przez 
firmę LEOS należą holowanie samolotów, 
transport załóg oraz serwisowanie urzą-
dzeń i pojazdów do obsługi naziemnej. 
(as)
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Podczas pracy maszyn mobilnych – takich jak maszyny budowlane i górnicze wykorzystywane w górnictwie 
odkrywkowym i podziemnym, maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie, a także pojazdy komunalne i spe-
cjalne – często zdarzają się wypadki przy manewrowaniu i cofaniu.  Z myślą o monitorowaniu niewidocznych 
obszarów obok i z tyłu maszyn mobilnych powstał aktywny system wspomagania kierowcy firmy SICK Visio-
nary-B CV, wyposażony w czujnik wizyjny 3D do użytku na zewnątrz budynków. Rozwiązanie niezawodnie 
wykrywa ludzi i obiekty w martwej strefie i ostrzega przed potencjalnymi kolizjami. 

ZDJĘCIE 3D – ZASADA DWOJGA OCZU, EFEKTYWNE ZASTOSOWANIE NA ZEWNĄTRZ 
BUDYNKU

MARTWA STREFA POD KONTROLĄ:  
AKTYWNE OSTRZEGANIE PRZED KOLIZJĄ 
NA POTRZEBY AUTOMATYKI MOBILNEJ
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>> Wielu kolizji i wypadków można unik-
nąć, gdy kierowcę lub operatora maszyny 
wspiera odpowiednia technika. Nie wy-
starczy tu jednak samo aktywne ostrze-
ganie – system wspomagania musi też 
rozróżniać obiekty pod kątem ich istotno-
ści dla danego ostrzeżenia przed kolizją. 

Rozwiązanie Visionary-B CV zaprojek-
towano jako system aktywny. Gdy tylko 
w zdefiniowanych strefach detekcji po-
jawi się jakiś obiekt, system generuje 
sygnał dźwiękowy i optyczny. W prze-
ciwieństwie do pasywnych rozwiązań 
monitorujących kierowca nie musi tu 
nieprzerwanie patrzeć na monitor. Mo-
że całkowicie skupić się na prowadze-
niu pojazdu, wiedząc, że system w porę 
ostrzeże go przed możliwymi sytuacjami 
krytycznymi. 

Visionary-B CV – ostrzeganie przed ko-
lizją w 3D jako rozwiązanie systemowe 
plug-and-play
System składa się z co najmniej jednej 
głowicy czujnikowej, modułu analizują-
cego, monitora 2D oraz kompletnego 
mechanicznego i elektrycznego osprzętu 
instalacyjnego. Jest to rozwiązanie typu 
„2 w 1”, łączące aktywny czujnik 3D do 
ostrzegania przed kolizją ze zintegro-
waną kamerą 2D przekazującą obraz 
w czasie rzeczywistym. Kierowca ma 
więc do dyspozycji przesyłany na żywo 
obraz 2D oraz możliwość nagrywania 
działań z ostatnich godzin pracy. Przy 
wysokości montażowej od 1 m do 2,4 m 
kąt detekcji wynoszący 105° x 90° obej-
muje niewidoczny dla kierowcy obszar 
z tyłu pojazdu o długości 6 m i szeroko-
ści 4 m. Moduł analizujący przetwarza 
dane obrazu 3D, na podstawie wartości 
pomiarowych przyporządkowuje obiekty 

do różnych klas, a dzięki inteligentnym 
algorytmom ignoruje obiekty nieistotne 
z punktu widzenia ostrzeżenia przed 
kolizją. Równolegle moduł analizujący 
przesyła obraz 2D na żywo oraz sygnały 
alarmowe do monitora w kabinie, który 
oprócz ostrzeżenia dźwiękowego generu-
je również ostrzeżenie optyczne.

Zasada stereoskopowa i technologia 
zdjęć 3D
Aby ostrzeżenia przed kolizją były wiary-
godne, a samo rozwiązanie zostało za-
akceptowane przez kierowców, system 
wspomagania musi niezawodnie wykry-
wać zagrożenia i odróżniać je od normal-
nego środowiska pracy. Jest to możliwe 
dzięki wykrywaniu obiektów na zasadzie 
stereoskopowej, która pozwala zarów-
no wykrywać obecność ludzi i obiektów, 

jak i określać ich odległość od pojazdu 
w przestrzeni. Dwie kamery umieszczone 
w głowicy czujnikowej rejestrują w tym 
celu otoczenie z nieco odmiennych po-
zycji. System analizujący składa obie 
perspektywy i na ich podstawie oblicza 
głębię, czyli trzeci wymiar. W oparciu o te 
informacje z obrazu 3D czujnik wizyjny 
3D oblicza szerokość i wysokość obiek-
tów. W ten sposób rozróżniani są ludzie 
i obiekty stwarzające ryzyko potencjalnej 
kolizji od obiektów niestanowiących za-
grożenia, np. krawężników i nierówności. 
System wspomagania kierowcy ostrzega 
go więc tylko w sytuacjach naprawdę kry-
tycznych.

Zintegrowana analiza danych umożliwia 
niezawodną detekcję dwóch klas obiek-
tów na zewnątrz budynków. Do 1. klasy 

System wspomagania kierowcy Visionary-B do ostrzegania przed kolizją w trudnych warunkach.
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obiektów zaliczają się wszystkie małe 
obiekty. 2. klasa obiektów obejmuje na-
tomiast obiekty większe, lecz nie obiekty 
rozciągnięte na długość, takie jak ściany. 
Są one w tej klasie ignorowane. Konfi-
guracja, w której generowane są tylko 
ostrzeżenia przed obiektami z 2. klasy, 
sprawdza się więc np. w wąskich koryta-
rzach, ponieważ nie pojawiają się wtedy 
zbędne, uciążliwe sygnały ostrzegawcze. 

Elastyczna konfiguracja stref alarmo-
wych pomaga też w kwalifikacji komuni-
katu alarmowego, umożliwiając kierow-
cy odpowiednią reakcję. W ten sposób 
Visionary-B CV niezawodnie zapobiega 
generowaniu fałszywych alarmów – kie-
rowca jest informowany tylko wtedy, gdy 
sytuacja jest naprawdę krytyczna.

Oprócz oceny i klasyfikacji wykrytych 
obiektów modułowa koncepcja rozwią-
zania Visionary-B CV umożliwia również 
dostosowanie systemu wspomagania 
kierowcy do pojazdu i sposobu jego użyt-
kowania. Dlatego dostępne są różne 
konfiguracje systemu: z jedną głowicą 

czujnikową do monitorowania w jednym 
kierunku jazdy, z dwoma głowicami czuj-
nikowymi, między którymi system przełą-
cza się automatycznie (np. do jazdy do 
przodu i do tyłu), a także z dwoma gło-
wicami czujnikowymi pracującymi jedno-
cześnie, które monitorują otoczenie lub 
tył wyjątkowo dużych i ograniczających 
widoczność pojazdów.

Dostosowanie do pracy na zewnątrz – 
najwyższa dostępność eksploatacyjna 
w trudnym otoczeniu
Z myślą o licznych docelowych zastoso-
waniach automatyki mobilnej system 
wspomagania kierowcy Visionary-B CV 
dostosowano do pracy na zewnątrz 
budynków, cechuje się on więc najwyż-
szą wytrzymałością. Obudowa czujni-
ka o stopniu ochrony IP69K zapewnia 
ochronę w temperaturach otoczenia od 
−40 °C do +75 °C. Spełnia też najwyż-
sze wymagania w zakresie odporności 
na udary i drgania. Moduł analizujący – 
dla bezpieczeństwa często instalowany 
w kabinie kierowcy – to natomiast roz-

wiązanie o stopniu ochrony IP67, które 
może pracować w przedziale temperatur 
od −20 °C do +40 °C. On również za-
pewnia dużą trwałość użytkową i solid-
ność w trudnych warunkach. Sprawdzo-
ne w praktyce algorytmy pozwalają mieć 
pewność, że nawet bezpośrednie światło 
słoneczne, deszcz, wilgotna, a przez to 
błyszcząca nawierzchnia jezdni ani inne 
wpływy otoczenia nie zmniejszą nieza-
wodności detekcji obiektów, a tym sa-
mym ostrzegania przed kolizją.

Różnorodne zastosowania automatyki 
mobilnej
System wspomagania kierowcy Visiona-
ry-B CV do stosowania na zewnątrz bu-
dynków sprawdzi się w wielu ciekawych 
sytuacjach w różnych obszarach zwią-
zanych z automatyką mobilną. Wariant 
z dwoma przełączającymi się głowicami 
czujnikowymi niezawodnie zabezpiecza 
na przykład obszar z tyłu koparki, a także 
teren zasłaniany przez ramię urządzenia. 
Ładowarki czołowe, wywrotki i walce to 
inne typowe przykłady maszyn budowla-

Czujnik wizyjny 3D Visionary-B pewnie wykrywa ludzi i obiekty w martwej strefie i generuje 
ostrzeżenia. Ostrzeganie przed kolizją w przypadku walca.
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nych i górniczych, które dzięki aktywne-
mu systemowi wspomagania kierowcy 
firmy SICK mogą pracować znacznie 
bezpieczniej. Z szybkiego wykrywania 
potencjalnych źródeł zagrożeń i wypad-
ków oraz aktywnych ostrzeżeń generowa-
nych przez system Visionary-B mogą też 
czerpać korzyści kierowcy pojazdów uży-
wanych w rolnictwie i leśnictwie. Mniej 
uszkodzeń pojazdów to mniej przestojów 
w pracy maszyn i maksymalna dostęp-
ność eksploatacyjna, co jest olbrzymią 
zaletą przede wszystkim w czasie żniw 
i zbiorów, gdy sprawność urządzeń jest 
po prostu kluczowa. System Visionary-B 
nieprzerwanie kontroluje również mar-
twą strefę w przypadku pojazdów komu-
nalnych i specjalnych, używanych np. do 
odbioru surowców wtórnych. Dzięki temu 
skutecznie wspiera kierowców w stero-
waniu maszyną.

Wymienione przykłady nie wyczerpują 
oczywiście możliwości zastosowania te-
go zaawansowanego systemu wspoma-
gania kierowcy. Można go wykorzystać 
również w połączeniu z posiadaną już 
flotą, ponieważ wszystkie warianty czuj-
nika Visionary-B nie tylko mogą zostać 
zamontowane bezpośrednio w nowych 
pojazdach przez producenta OEM, lecz 
także są dostępne jako łatwe w konfigu-
racji, kompletne rozwiązania do doposa-
żenia pojazdu lub jako opcja oferowana 
przez sprzedawcę.

Visionary-B PS – jeszcze większa ela-
styczność
System Visionary-B dostarcza dokładnie 
te dane, które są potrzebne do optymal-
nego wspomagania kierowcy, idealnie 
nadaje się więc do unikania kolizji w ma-
szynach mobilnych. Wkrótce na rynku 
pojawi się kolejny wariant z rodziny pro-
duktów Visionary-B – system Visionary-B 
PS, który umożliwi klientowi realizację 
również innych zadań zgodnie z jego po-
trzebami. Jakość danych i wytrzymałość 

rozwiązania Visionary-B PS jest przy tym 
taka sama, jak wersji Visionary-B CV. 
System udostępnia nieprzetworzone 
dane 3D, klasy i pozycje obiektów oraz 
obraz z kamery 2D; wszystko to jest 
przesyłane przez moduł analizujący ja-
ko strumień danych za pośrednictwem 
sieci Ethernet. Dlatego w tym wariancie 
monitor jest zbędny. Niezależnie od tego, 
czy chodzi o pozycjonowanie w procesie 
przeładunku, śledzenie obiektów, czy 
prowadzenie między rzędami winoro-
śli – połączenie nieprzetworzonych da-
nych 3D, obrazu 2D z kamery i wstępnie 
przetworzonych danych w formie pozycji 
i klas obiektów może przydać się w wielu 
zastosowaniach. Informacje te zwiększa-

ją wydajność i precyzję oraz ograniczają 
szkodliwy wpływ procesów na środowisko 
– zwłaszcza w trudnym otoczeniu. (as)

Ostrzeganie przed kolizją w przypadku siloso-
kombajnu.

Visionary-B monitoruje obszar za wózkiem wysokiego składowania w porcie.
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>> Podłączony do drona skaner laserowy 
3D LD-MRS 4-Layer UAV firmy SICK ce-
chuje się mimo lekkiej konstrukcji bar-
dzo dużym zakresem pracy sięgającym 
300 m. Zakres ten nie spada poniżej 
50 m nawet w przypadku obiektów czar-
nych (dla których remisja wynosi 10%). 
Oznacza to, że nawet jeśli pingwin od-
wróci się do drona plecami w czarnym 
fraku, czujnik bezbłędnie go zarejestruje. 
Czujnik 3D LiDAR niezawodnie skanuje 
otoczenie, a dzięki wbudowanej funkcji 
śledzenia obiektów skraca czas zliczania 

populacji zwierząt na dużej powierzchni 
z wielu tygodni do kilku godzin.

Różnorodnymi możliwościami zastoso-
wania tej nowej technologii interesuje 
się jednak nie tylko nauka. Ekonomicz-
ne bezzałogowe statki powietrzne (ang. 
Unmanned Aerial Vehicle – UAV), nazy-
wane także dronami, mogą bez trudu 
przejąć większość zadań w zakresie po-
miaru i monitorowania, wymagających 
dotychczas korzystania z kosztownych 
helikopterów. Przy użyciu tych urządzeń 
można skutecznie monitorować i serwi-

Lekki czujnik 3D LiDAR LD-MRS pomaga 
w obserwacji pingwinów.

CZUJNIKI DLA DRONÓW 

CZUJNIK 3D LiDAR LD-MRS WYKRYJE PINGWINA 
NAWET W CZARNYM FRAKU

Im ciemniejszy jest obiekt, tym trudniej zarejestrować go wraz z rosnącą odległością. Pin-
gwiny w Antarktyce nie muszą jednak zdejmować czarnego fraka, gdy unosi się nad 
nimi dron ze zintegrowanym czujnikiem LiDAR (skanerem laserowym). Dla badaczy 
i naukowców, którzy sporządzają mapy kolonii pingwinów i zliczają zwierzęta, aby 
zdobyć pilnie potrzebne informacje o skutkach globalnych zmian klimatycznych, 
połączenie czujnika LiDAR i robotów latających jest bardzo mile widzianą nowin-
ką technologiczną.
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sować rurociągi, linie elektroenergetycz-
ne, a także farmy wiatrowe budowane 
w toku transformacji energetycznej. 
Drony zapewniają duży zakres pracy 
i wysoką rozdzielczość techniki pomia-
rowej przy niewielkich nakładach, dlate-
go w leśnictwie sprawdzają na przykład 
drzewostan pod kątem wysokości, odle-
głości, liczby i zróżnicowania. Precyzyjne 
mapowanie 3D w ramach inwentaryzacji 
materiału sypkiego na hałdach węgla, ru-
dy czy odpadów jest dla nich równie pro-
ste, jak pomiar i sporządzanie map rzek, 
kanałów i odcinków wybrzeża. W połą-
czeniu z kamerą wielospektralną inteli-
gentne czujniki pomiarowe, umieszczone 
na pokładzie bezzałogowych statków po-
wietrznych, gromadzą wszystkie niezbęd-
ne dane, pozwalające określić choćby 
biomasę i zapotrzebowanie na nawóz na 
plantacjach bananów.

Czujniki 3D LiDAR LD MRS opracowano 
pierwotnie z myślą o rynku motoryza-
cyjnym, a następnie dostosowano do 
potrzeb sektora przemysłu. „Czujnik ten 
idealnie sprawdza się w trudnych warun-
kach otoczenia panujących w portach 
i górnictwie odkrywkowym, ponieważ 
dzięki zastosowanej w nim technologii 
Multi-Echo zapewnia niezawodne ska-
nowanie mimo zapylenia czy deszczu. 
Rosnące zapotrzebowanie rynkowe na 
rozwiązania oparte na dronach skłoniło 
nas do prac nad rozwinięciem produktu, 
tym razem z naciskiem na oprogramo-
wanie” – wyjaśnia Sandra Wienbeck, 
kierowniczka produktu w dziale Identi-
fication and Measuring w hamburskim 
oddziale firmy SICK AG. We współpracy 
z Ośrodkiem Innowacji Robotycznych 
(Robotics Innovation Center) przy nie-
mieckim Centrum Badań nad Sztuczną 

W połączeniu z kamerą wielospektralną inte-
ligentne czujniki pomiarowe umieszczone na 
pokładzie bezzałogowych statków powietrz-
nych gromadzą wszystkie niezbędne dane.

Drony wyposażone w urządzenia pomiarowe 
przejmują zadania w zakresie pomiarów 
i monitorowania, np. sporządzanie map.

Inteligencją (DFKI) dla czujnika LD-MRS 
opracowano sterownik ROS (Robot Ope-
rating System), który umożliwia łatwą 
integrację urządzenia z aplikacjami z za-
kresu robotyki. 

Aby czujnik można było wykorzystać na 
pokładzie drona, konieczne było jed-
nak znaczne zmniejszenie jego masy. 
Dlatego warstwa sprzętowa urządzenia 
była ciągle optymalizowana, przy czym 
dzięki analizie stosowanych materia-
łów utrzymano niezawodność produktu 
opracowanego na potrzeby przemysłu. 
LD-MRS waży obecnie 770 g i zapewnia 
stopień ochrony IP69K, jest to więc jak 
dotąd najlżejszy czujnik o największym 
zakresie roboczym na rynku rozwiązań 
do użytku na pokładzie dronów. Urządze-
nie jest przy tym tak wytrzymałe, że – jak 
wyjaśnia Sandra Wienbeck – „zachowuje 
funkcjonalność nawet po wpadnięciu do 
bagna”.

Poruszający się dron generuje spore 
drgania, które mogą istotnie zakłócać 
pomiary wykonywane przez zintegrowa-
ny z nim czujnik. „Za pomocą symulacji 
i danych z najróżniejszych aplikacji uda-
ło się nam wyeliminować niekorzystny 
rezonans. Choć mówimy tu o produkcie 
przemysłowym, przy projektowaniu za-
leżało nam również na designie i wyglą-
dzie. Przez liczne modyfikacje oparte na 
zasadach aerodynamiki osiągnęliśmy 
optymalne połączenie stabilności i lek-
kości” – mówi Sandra Wienbeck. Udane 
zastosowanie czujnika wśród pingwinów 
w Antarktyce dowodzi, że starania inży-
nierów przyniosły owoce. (as)
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AUTOMATYCZNE OPRÓŻNIANIE KONTENERÓW ODCIĄŻA KIEROWCÓW ŚMIECIAREK I ZMNIEJSZA 
RUCH W MIEŚCIE

INTELIGENTNA UTYLIZACJA ODPADÓW:  
JAZDA NA „STOPCE” TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ
Oto codzienność kierowcy śmieciarki: samochody zaparkowane w niedozwolonych miejscach, wąskie uliczki, zdenerwowani kierow-
cy, upał, ziąb, burza... Teraz może być jednak inaczej. Nowy, inteligentny samochód do odbioru odpadów w Asti na północy Włoch 
odciąża kierowcę śmieciarki, zmniejsza ruch w mieście i obniża koszty firmy wywozowej dzięki większej przepustowości i zmniejsze-
niu liczebności personelu załadunkowego. Automatyzacja i digitalizacja gospodarki odpadami nabiera rozpędu.

>> Integracja czujników i ich systemów 
w pojazdach specjalnych i komunalnych 
pozwala na opracowanie inteligentnych 
i praktycznych rozwiązań, które spełnia-
ją wymagania dotyczące większej prze-
pustowości oraz niższych kosztów pro-
cesów. Asti Servizi Pubblici SPA (ASP), 
jednostka odpowiedzialna za gospo-
darkę odpadami i sprzątanie włoskiego 

miasta Asti, realizuje projekt pilotażowy, 
w ramach którego do odbioru odpadów 
komunalnych wykorzystuje tzw. system 
2Side. W jego skład wchodzi śmieciarka 
wyposażona w chwytaki Kinshofer z ra-
mieniem robota i chwytakiem automa-
tycznym oraz dopasowane kontenery na 
odpady. Całe rozwiązanie jest efektem 
współpracy między włoskim przedsię-

biorstwem Ecologia Soluzione Ambiente 
(ESA) i hiszpańskim producentem kon-
tenerów CONTENUR, S.L. O idealne au-
tomatyczne pozycjonowanie chwytaka 
dbają czujniki firmy SICK. 

„Stworzyliśmy pojazd, który jest w stanie 
automatycznie odbierać kontenery na 
odpady z obu stron ulicy i opróżniać je 
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do zbiornika w śmieciarce. Kierowca nie 
musi w tym celu wychodzić z samocho-
du i może przeprowadzić cały proces bez 
dodatkowego personelu” – wyjaśnia Gio-
vanni Bertozzi, kierownik projektu z firmy 
Ecologia Soluzione Ambiente (ESA).

Przebieg procesu
Kierowca podjeżdża do kontenerów znaj-
dujących się na swojej trasie. Dalmierz 
sygnalizuje odległość pojazdu od kon-
tenera. Kierowca za pomocą joysticka 
rozpoczyna proces opróżniania. Chwytak 
obrotowy przesuwa się na tę stronę ulicy, 
po której stoi kontener. Automatycznie 
przyjmuje właściwą pozycję do chwyce-
nia kontenera, podnosi go nad śmieciar-
kę i aktywuje otwarcie klap na spodzie. 
Następnie odstawia opróżniony kontener 
z powrotem na miejsce. Śmieciarka je-
dzie dalej, a ulica jest wolna. Wszystko to 
trwa maksymalnie 80 sekund. 

Wszelkie funkcje robocze oraz dane 
z czujników są przetwarzane w sterowni-
ku centralnym. Optymalizowane na eta-
pie pilotażowym oprogramowanie dba 
o precyzyjną, szybką kontrolę złożonych 
funkcji. Czujniki wyposażone w interfejs 
CANopen niezawodnie dostarczają nie-
zbędne w tym celu dane. 

Czujniki

„Szczególną cechą naszego systemu jest 
prędkość. Jej zapewnienie wymaga pre-
cyzyjnych danych z pomiarów wykonywa-
nych przez czujniki” – opisuje wymaga-
nia Giovanni Bertozzi. „W systemie 2Side 
stosujemy dalmierze, które dokładnie 
określają odległość między śmieciarką 
i kontenerem. To informacje podstawo-
we dla czujnika nachylenia, enkodera 
z mechanizmem linkowym i enkodera 
absolutnego, które dostarczają z kolei 
wartości pozwalające wyznaczyć odpo-
wiednie nachylenie wysuwanego tele-
skopowo wysięgnika i zakres wysunięcia 
chwytaka”.

Precyzyjny pomiar przechyłu w kompak-
towym rozwiązaniu
Działający w jednym wymiarze czujnik 
nachylenia TMS61 firmy SICK dostarcza 
informacje o docelowym lub wymaganym 
nachyleniu wysuwanego teleskopowo 
wysięgnika z chwytakiem. Zakres pomia-
rowy sięgający 360° i dowolnie ustawia-
ny punkt zerowy umożliwiają elastyczne 
zastosowanie czujnika w różnych warun-
kach montażowych. Czujnik nachylenia 
TMS61 to urządzenie wyznaczające no-
we standardy pod względem wielkości 
konstrukcji, elastyczności i wydajności. 
Ten niewielki czujnik ma wytrzymały kor-
pus z tworzywa sztucznego i zapewnia 
bardzo dobrą rozdzielczość oraz dokład-
ność pomiaru w całym zakresie pomia-
rowym i w najróżniejszych warunkach 
otoczenia. Za pośrednictwem interfejsu 
CANopen można ustawić wiele parame-
trów urządzenia, co pozwala optymalnie 
dopasować czujnik do aplikacji.

Automatyczne opróżnianie kontenerów 
na odpady wymaga rejestrowania do-
kładnej pozycji chwytaka. W systemie 
2Side ruch obrotowy chwytaka jest okre-
ślany przez kompaktowy enkoder ab-

Zadowolony z sukcesów zespół projektowy (od lewej): Valentini Alessio (Ecologia), Mirco Dibe-
nedetto (SICK), Maurizio Laiolo (ASP) i Giovanni Bertozzi (Ecologia).
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solutny AHS/AHM36 CANopen. Wytrzy-
mały, smukły enkoder z mechanizmem 
linkowym EcoLine zapewnia wysoką 
powtarzalność i niezawodnie rejestru-
je wysunięcie chwytaka. Na podstawie 
zarejestrowanych przez czujnik warto-
ści można wówczas precyzyjnie ustawić 
chwytak w odpowiedniej pozycji. 

Do wykonywania powtarzających się ru-
chów niezbędna jest znajomość kąta 
i pozycji chwytaka obrotowego pracują-
cego w zakresie 360° względem podwo-
zia. Kompaktowa, wytrzymała konstruk-
cja i wysoka powtarzalność sprawiają, że 
enkodery absolutne AHS/AHM36 znako-
micie realizują to zadanie.

Modułowy enkoder z mechanizmem lin-
kowym EcoLine o miniaturowej konstruk-
cji
Smukłe kształty urządzeń z rodziny pro-
duktów EcoLine idealnie sprawdzają się 
przy niewielkiej ilości miejsca. Ich modu-
łowość umożliwia duży wybór długości 

pomiarowych, interfejsów i enkoderów. 
Dzięki wbudowanej w bęben sprężynie 
oraz bezsprzęgłowej adaptacji uzyskuje 
się wysoką precyzję i stabilność. Spe-

cjalna tulejka przy wyjściu linki chroni ją 
przed uszkodzeniami na skutek drgań. 

Enkoder absolutny AHS/AHM36 CANo-
pen
Enkoder absolutny AHS/AHM36 CANo-
pen wyznacza nowe rekordy pod wzglę-
dem elastyczności i możliwości diagno-
stycznych. Dzięki obrotowemu wtykowi 
i różnym możliwościom montażu enkode-
ry można dopasować do niemal każdego 
zastosowania. Parametry enkoderów, np. 
rozdzielczość, kierunek zliczania i poda-
wane na wyjściu dane diagnostyczne, 
można dostosować w sieci CANopen lub 
za pomocą ręcznego narzędzia do pro-
gramowania PGT-12-Pro. Duży zakres 
temperatur roboczych od –40 °C do 
+85 °C i stopień ochrony do IP67 umoż-
liwiają stosowanie tych enkoderów także 
w trudnych warunkach otoczenia.

Enkodery i czujniki nachylenia firmy SICK 
mierzą ruch – niezależnie od tego, czy 
chodzi o kąt, położenie, czy prędkość. 

Smukły enkoder z mechanizmem linkowym EcoLine niezawodnie rejestruje wysunięcie chwytaka.

Dalmierz DT50-2 dostarcza informacje podstawowe.
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Niezwłocznie zamieniają odebrane sy-
gnały na dane i przesyłają je do sterow-
nika procesów lub do chmury.

Perfekcyjne połączenie wydajności po-
miaru i praktycznych wymiarów: dalmierz 
DT50-2 
Na bazie opatentowanej i udoskonalanej 
technologii pomiaru time-of-flight HD-
DM™ czujniki z rodziny produktów Dx50-
2 zapewniają precyzję i niezawodność po-
miarów: do 10 m na obiektach czarnych 
i do 30 m na obiektach białych. Czujniki 
Dx50-2 są wyposażone w intuicyjny wy-
świetlacz, który pozwala zaoszczędzić 
czas podczas instalacji i uruchomienia. 
Wysoka częstotliwość wyjścia czujników 
pozwala uzyskać do 3000 pomiarów 
odległości na sekundę, co wystarcza do 
zapewnienia najwyższej przepustowości 
i jakości w procesie. Czujniki Dx50-2 są 

wytrzymałe i odporne na temperaturę, co 
umożliwia ich stosowanie również w trud-
nych warunkach. Ustawienia prędkości 
i zasięgu można elastycznie zmieniać, 
urządzenia z serii Dx50-2 można zatem 
dopasować do każdej aplikacji. 

Wygoda w kabinie
Na monitorze w kabinie kierowcy można 
śledzić cały proces rejestrowany przez 
kamerę zewnętrzną. Wyświetlane są 
też dane procesu. Na ekranie widoczny 
jest stan roboczy systemu oraz ewentu-
alne niezbędne korekty ze strony kierow-
cy. Pracownik może więc zaingerować 
w przebieg procesu lub zatrzymać go cał-
kowicie, np. gdy do chwytaka za bardzo 
zbliżą się przechodnie.

Podczas opróżniania kontenera kierowca 
nie musi wychodzić z pojazdu. W projek-

cie pilotażowym, w którym testowany jest 
system 2Side, uczestniczy najbardziej 
doświadczony kierowca zakładu Asti 
Servizi Pubblici SPA. Osiągane czasy cy-
klu nie przekraczają 80 sekund. Praca 
z tym systemem przynosi też satysfakcję 
samemu kierowcy, ponieważ praktycznie 
nie zakłóca on ruchu w mieście. 

Kompletny system 2Side jest przykła-
dem nowoczesnej utylizacji odpadów. 

Dzięki estetycznym kontenerom sprawdzi 
się w każdym środowisku miejskim i sta-
nowi ekonomiczną, sprawną alternatywę 
dla klasycznego wywozu odpadów. Do 
obsługi śmieciarki wystarczy jedna oso-
ba, dlatego technika musi optymalnie 
wspierać kierowcę w jego pracy. Poma-
gają w tym czujniki firmy SICK. (as)

„Szczególną cechą naszego systemu jest prędkość. Jej 
zapewnienie wymaga precyzyjnych danych z pomiarów 

wykonywanych przez czujniki”.

Giovanni Bertozzi, kierownik projektu z firmy Ecologia Soluzione Ambiente (ESA)

Estetyczne kontenery sprawdzą się w każdym 
środowisku miejskim.

Na monitorze w kabinie kierowcy można śledzić cały proces.
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GOTOWE NA AUTOMATYKĘ MOBILNĄ – ENKODERY FIRMY SICK 

TYLKO KONTROLUJĄC RUCH,  
MOŻNA GO TEŻ OPTYMALIZOWAĆ

Założymy się, że...
…za pomocą łyżki koparki da się umieścić ramię gramofonu dokładnie między dwoma 
piosenkami na płycie, a za pomocą dwóch koparek powiesić sześć skarpetek w cią-
gu czterech minut? Tak, to możliwe. Dzięki intuicji w tej kwestii uczestnicy programu 
telewizyjnego zatytułowanego „Załóż się” wygrywali swoje zakłady. To, co sprytni fani 
koparek wypróbowywali dla zabawy, czyli wykorzystanie pojazdu użytkowego do działa-
nia z bardzo dużą precyzją, dzieje się dziś w pełni automatycznie w rolnictwie i leśnic-
twie, budowie dróg, górnictwie i innych branżach.

>> Maszyny mobilne stają się coraz czę-
ściej zaawansowanymi systemami tech-
nicznymi, wykonującymi swoje zadania 
automatycznie, precyzyjnie i bardzo wy-
dajnie. Każdy nieprawidłowy ruch może 
być kosztowny. Kto jednak zagwarantuje 
precyzję i wydajność ruchów wykonywa-
nych w procesach automatycznych? En-
kodery firmy SICK. Mierzą one dokładną 
prędkość, obrót, drogę lub kąt ruchu. 
Wynik pomiaru dostarczają w formie 
danych nadających się do dalszego prze-
twarzania przez sterownik procesów lub 
w chmurze. 

Technologia magnetostrykcyjna jako 
uzupełnienie oferty
Oferta enkoderów firmy SICK obejmuje 
enkodery optyczne o wysokiej rozdziel-
czości i bardzo wytrzymałe enkodery 
magnetyczne do dokładnych pomiarów 
w najróżniejszych zastosowaniach. En-
kodery obrotowe dzielą się na inkremen-
talne i absolutne. Uzupełnienie oferty 
stanowią czujniki nachylenia, mierzące 
kąty bezkontaktowo w jednej lub dwóch 
płaszczyznach. W przypadku techniki po-
miarów liniowych dostępne są magneto-
strykcyjne enkodery liniowe do pomiaru 

Enkodery absolutne z rodziny AHS/AHM36 
CANopen – elastyczne, inteligentne, kom-
paktowe.
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i pozycjonowania siłowników hydraulicz-
nych. 

Popyt na czujniki liniowe wzrasta zwłasz-
cza w segmencie maszyn hydraulicznych. 
Enkoder liniowy MAX, opracowany przez 
firmę SICK specjalnie z myślą o automa-
tyce mobilnej, jest odpowiedzią na za-
potrzebowanie klientów na niezawodną 
i bardzo dokładną hydrauliczną technikę 
pomiarową. Proces pomiaru na bazie 
zjawiska magnetostrykcji umożliwia bez-
kontaktowy, a zarazem niepowodujący 
zużycia pomiar bezwzględny. Impulsy są 
też niewrażliwe na oddziaływanie otocze-
nia, takie jak temperatura, wstrząsy czy 
zabrudzenia.

Właściwy komunikat zwroty i precyzyjne 
pozycjonowanie
Enkodery liniowe SICK MAX48 i MAX30 
osiągają najlepsze wyniki wśród urzą-
dzeń tego typu. MAX30 to enkoder z naj-
mniejszą na rynku obudową o średnicy 
30 mm i długości 21 mm. 

W połączeniu z dodatkowymi rozwiąza-
niami opartymi na czujnikach (systema-
mi do pomiaru kąta i nachylenia) zalety 
enkoderów liniowych w obszarze maszyn 
mobilnych stają się jeszcze większe. 
Dzięki gromadzeniu danych dotyczących 
stanu maszyny i powiązanych z nią pro-

cesów można przeprowadzać dokład-
niejsze analizy, działać zapobiegawczo 
(Predictive Maintenance 4.0) i wspierać 
pracę systemów wspomagania.

Przykładem udanego współdziałania róż-
nych czujników i enkoderów jest automa-
tyczne opróżnianie kontenerów na odpa-
dy we włoskim mieście Asti (patrz artykuł 
na str. 18–21). 

Innymi przykładami może być po-
ziomowanie ramion koparek i re-
jestrowanie pozycji wieńca obro-
towego w dźwigach mobilnych. 
Enkodery absolutne AHS/AHM36, czuj-
niki nachylenia TMS/TMM88 i enkode-
ry z mechanizmem linkowym EcoLine 
niezwłocznie przekształcają odebrane 
sygnały w dane i przesyłają je do sterow-
nika procesów lub do chmury.

Założymy się, że w trakcie zwykłego ru-
chu drogowego da się opróżnić kontener 

na butelki na poboczu ulicy w ciągu nie 
więcej niż 80 sekund? I to w różnych 
miejscach odbioru? A może założymy 
się, że za pomocą koparki da się auto-
matycznie, z dokładnością do centyme-

tra rozłożyć tłuczeń lub z dokładnością 
do jednego stopnia wyrównać nasyp 
autostrady? Dodajmy, że ramię koparki 
nie dotknie przy tym żadnego przewodu 
ani nie trafi w gazociąg? Tak, to wszystko 
i znacznie więcej można w sprawny spo-
sób osiągnąć za pomocą niezawodnych, 
inteligentnych czujników stworzonych 
z myślą o wymagających zastosowaniach 
w maszynach mobilnych. (as)

Czujniki nachylenia TMS/TMM88 – do bar-
dzo precyzyjnych pomiarów w trudnych wa-
runkach otoczenia.

W pełni automatyczne prowadzenie po torze: 
ważny krok w kierunku ciągnika autonomicz-
nego.

Równanie nasypów autostrad: w pełni auto-
matycznie i z dokładnością do jednego stop-
nia nachylenia.

Kontrola głębokości: zapobieganie uszkodze-
niom przewodów.
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NOWE WYZWANIA W STOSOWANIU POJAZDÓW TRANSPORTOWYCH BEZ KIEROWCY

INTELIGENTNE, PERSPEKTYWICZNE MYŚLENIE 
Pojazdy transportowe bez kierowcy i systemy transportu samojezdnego odgrywają ważną rolę w uelastycznianiu procesów produk-
cyjnych i logistycznych. Ci mobilni pomocnicy – samodzielnie lub jako część większych rozwiązań technicznych – są prekursorami 
cyberfizycznych systemów produkcyjnych w rozumieniu Przemysłu 4.0 i inteligentnej fabryki (Smart Factory). Pojazdy transportowe 
bez kierowcy autonomicznie poruszają się i pracują, natomiast systemy transportu samojezdnego samodzielnie się organizują 
i optymalizują.

>> Funkcjonalność pojazdów transpor-
towych bez kierowcy i systemów trans-
portu samojezdnego wymaga przepro-
wadzenia odpowiednich analiz zagrożeń 
i wykorzystania podzespołów zapewnia-
jących bezpieczeństwo. Tylko w ten spo-
sób można zapewnić niezbędną ochro-
nę przed wypadkami w trakcie pracy, 
a jednocześnie w maksymalnym stopniu 
wykluczyć ryzyko związane z odpowie-
dzialnością producentów i operatorów. 

Bezpieczeństwo jest wprawdzie w tym 
kontekście najważniejszym, lecz nie je-
dynym aspektem, urządzenia ochronne 
nie powinny bowiem zakłócać pracy po-
jazdów, a inteligentne funkcje dodatko-
we mogą przynieść użytkownikom dalsze 
korzyści. 

Dlatego kompaktowe laserowe skanery 
bezpieczeństwa S300 i S3000 monito-
rują nie tylko drogę, po której porusza 

się pojazd transportowy bez kierowcy, 
lecz także dostarczają dane z pomiarów. 
Dzięki nim pojazd może samodzielnie 
i właściwie pobierać lub odstawiać pale-
ty i pojemniki. Dane z pomiarów można 
też wykorzystać do lokalizacji w ramach 
nawigacji. Duży zasięg skanera S3000 
Expert umożliwia wykrywanie odbłyśni-
ków pozycyjnych w instalacji, rejestro-
wanie odległości i kąta w stosunku do 
pojazdu oraz wykorzystanie tych danych 
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Współdziałanie najróżniejszych czujników staje się widoczne na przykładzie 
„Localization on Contour (LOC)” w oparciu o koncepcję NAV-LOC. Czujniki 2D 
LiDAR (skanery laserowe 2D) i laserowe skanery bezpieczeństwa dostarczają 
danych z pomiarów. Aktualne pozycje pojazdu są obliczane na podstawie 
danych dotyczących otoczenia i stworzonej wcześniej mapy referencyjnej. Pozy-
cja pojazdu jest określana za pomocą inteligentnego rozwiązania sprzętowego 
Sensor Integration Machine (SIM) firmy SICK i algorytmu aplikacji „SICK Con-
tour Localization”, a następnie przekazywana do pojazdu transportowego bez 
kierowcy.

Localization on Contour: nawigacja bez znaczników odblaskowych

do lokalizacji. Technika bezpieczeństwa 
uzupełniona o technikę pomiarową – oba 
podane przykłady uwidaczniają, w jaki 
sposób inteligentna funkcjonalność ana-
lizy danych z pomiarów ogranicza zapo-
trzebowanie na dodatkowe czujniki.  

Sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft: 
centrala przełączania na pokładzie 
Flexi Soft to wydajny, modułowy i łatwy 
do uruchomienia sterownik bezpieczeń-
stwa. Dzięki jego skalowalności i łatwe-
mu w użyciu oprogramowaniu można 
go sprawnie dopasować do wymagań 
zróżnicowanych aplikacji bezpieczeń-
stwa. W tym celu urządzenie udostępnia 
m.in. elastycznie kombinowane moduły 
funkcjonalne, wspomagane programowo 
funkcje logiczne i rozszerzone możliwo-
ści integracji z magistralą sieciową za 
pośrednictwem bramek do wszystkich 
powszechnie stosowanych sieci. W przy-
padku zastosowania sterownika Flexi 
Soft w pojeździe transportowym bez 
kierowcy sterownik koordynuje pracę 
wszystkich czujników i funkcji, które dba-
ją o bezpieczeństwo pojazdu. Za pośred-
nictwem interfejsu EFI (Enhanced Func-
tion Interface) można podłączyć nawet 
cztery czujniki bezpieczeństwa. Przy uży-
ciu większej liczby laserowych skanerów 
bezpieczeństwa można więc na przykład 
zapewnić ochronę wózka samojezdnego 
z każdej strony, co jest ważne zwłaszcza 
w przypadku dużych pojazdów. Skanery 
laserowe monitorują nie tylko obiekty 
znajdujące się na drodze przemieszcza-
nia się pojazdu, lecz także obiekty obok 
niego, które mogą stanowić zagrożenie 
w przypadku obrotów lub skrętów.

Do przełączania pól ochronnych lasero-
wych skanerów bezpieczeństwa zależnie 
od prędkości pojazdu sterownik Flexi So-
ft wykorzystuje dane generowane przez 
enkoder bezpieczeństwa, np. DFS60S 
firmy SICK. Jeśli dla bezpieczeństwa 
i sterowania istotne są takie informacje, 
jak kąt skrętu kół czy wysokość urzą-
dzenia przeładunkowego, do sterownika 
Flexi Soft można podłączyć niezawodne 
czujniki indukcyjne. Oprócz wiarygod-
nych danych sterownik Flexi Soft może 
również przetwarzać informacje z czujni-
ków niezwiązanych z bezpieczeństwem 
i w ten sposób zapewniać dodatkową 
wartość dodaną.

Pewne monitorowanie napędów pojaz-
dów transportowych bez kierowcy i ste-
rowanie nimi
Modułowa struktura sterownika Flexi 
Soft pozwala zadbać o monitorowanie 
bezpieczeństwa napędów za pomocą 
odpowiednich modułów. Firma SICK ofe-
ruje w tym zakresie liczne możliwości, 
m.in. sterownik bezpieczeństwa Motion 
Control Flexi Soft Drive Monitor, który 
umożliwia realizację wielu funkcji w za-
kresie niezawodnego monitorowania 
napędu pojazdu transportowego bez 
kierowcy. Za pomocą funkcji bezpieczeń-
stwa SSM (Safe Speed Monitor, bez-
pieczna kontrola prędkości) i SLS (Safely 
Limited Speed, bezpiecznie ograniczona 
prędkość) można na przykład pewnie 
monitorować prędkość wózka samo-
jezdnego poprzez enkodery na poziomie 
kół. W zależności od wyników pomiarów 
możliwe jest przełączanie pól ostrzegaw-
czych i ochronnych laserowych skanerów 
bezpieczeństwa zamontowanych na po-
jeździe. Naruszenie pól ostrzegawczych 
automatycznie aktywuje bezpieczne 
zmniejszenie prędkości. W przypadku 
naruszenia pola ochronnego do akcji 
wkraczają funkcje monitorowania napę-
du SBC (Safe Brake Control, bezpieczne 
sterowanie hamulcem) i SS1 (Safe Stop 
1, bezpieczne zatrzymanie 1) lub SS2 
(Safe Stop 2, bezpieczne zatrzymanie 
2), które wywołują i kontrolują bezpiecz-
ne zatrzymanie pojazdu. Jeśli sterownik 
aktywował zatrzymanie wózka, funkcja 
SDI (Safe Direction, bezpieczny kierunek 
ruchu) blokuje aktualny kierunek ruchu 
napędu. Pojazd może się wtedy poruszać 
wyłącznie w niezablokowanym kierunku, 
a tym samym bezpiecznie oddalić się od 
przeszkody. Funkcja ukierunkowanego 
na bezpieczeństwo monitorowania napę-
du jest w pełni zintegrowana ze sterow-
nikiem bezpieczeństwa Motion Control 
Flexi Soft Drive Monitor.

Technika bezpieczeństwa dla pojazdów 
transportowych bez kierowcy jako sys-
tem gromadzenia danych na potrzeby 
Przemysłu 4.0
Niezawodne czujniki i sterownik bezpie-
czeństwa dostarczają – zwłaszcza w po-
łączeniu z kompletnymi rozwiązaniami 
zabezpieczającymi – wiele danych dodat-
kowych, które mogą zoptymalizować do-
stępność eksploatacyjną poszczególnych 
pojazdów transportowych bez kierowcy, 
a także całego systemu transportu samo-
jezdnego. Przykładowe informacje, które 
w ramach monitorowania stanu mogą 
być bezpośrednio istotne dla konserwacji 
prewencyjnej lub wykonywanej w trakcie 
eksploatacji, to dane dotyczące poboru 
prądu, godzin pracy, osadzających się 
zabrudzeń czy temperatur roboczych. 
Są one dostarczane przez czujniki, ana-
lizowane i przetwarzane przez sterownik 
oraz przekazywane do sterownika pojaz-
du za pośrednictwem bramki. Stamtąd 
są przesyłane drogą radiową, za pomocą 
technologii Bluetooth lub NFC do aplika-
cji nadrzędnych lub rozwiązań działają-
cych w chmurze.  (tm)

FTS light – bezpieczny ruch  
w trybie współpracy

MiR100 to opracowany przez 
młode, duńskie przedsiębiorstwo 
Mobile Industrial Robots (MiR) 
mobilny robot transportowy, który 
działa znakomicie pod każdym 
względem. Wbudowane laserowe 
skanery bezpieczeństwa S300, 
kamery 3D i moduł ultradźwiękowy 
dbają o to, aby robot automatycznie 
omijał ludzi lub przeszkody  
statyczne. 

Pełen raport można znaleźć na stro-
nie www.sickinsight.de/mir
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CZUJNIK 3D LiDAR DO MASZYN MOBILNYCH

WIĘCEJ PŁASZCZYZN TO  
WIĘCEJ PERSPEKTYW
Systemy wspomagania kierowcy oparte na czujnikach 3D LiDAR (skanerach laserowych 
3D) lub rozwiązaniach wizyjnych 3D firmy SICK niezawodnie wykrywają strefy martwe 
wokół maszyn mobilnych i w porę ostrzegają operatora o źródłach zagrożeń i wypadków. 
Czujnik 3D LiDAR MRS1000 nie tylko wspiera inteligentne systemy wspomagania 3D 
wyposażone w czujnik wizyjny 3D Visionary-B, lecz także ułatwia manewrowanie i nawi-
gację.

>> Manewrowanie i cofanie to częste 
przyczyny wypadków na placach budowy 
oraz w górnictwie odkrywkowym i pod-
ziemnym. Do kolizji dochodzi też w miej-
scach przeładunku towarów, takich jak 
porty.

W rolnictwie niedokładnie procesy nawo-
żenia czy zbiorów prowadzą do strat, np. 
gdy maszyny żniwne nieprawidłowo okre-
ślą kontury pasów pokosu.

We wszystkich tych branżach wywierana 
jest jednocześnie duża presja na wydaj-
ność. Rolnictwo musi produkować coraz 
więcej żywności dla coraz większej liczby 
ludzi, a spadek cen niektórych surowców 
wydaje się nie mieć końca. Aby można 
było kontynuować ich rentowne wydoby-
cie, trzeba zwiększyć efektywność pro-
cesów roboczych. Projekty budowlane 
z kolei niemal zawsze są realizowane 
pod presją czasu, a z uwagi na koniecz-
ność ścisłej współpracy między ludźmi 
i maszynami wiążą się z podwyższonym 
ryzykiem wypadków.

Wielu kolizji i wypadków można uniknąć, 
gdy operatora maszyny wspiera odpo-
wiednia technika. Nie wystarczy tu zwy-
kła funkcja ostrzegawcza – system musi 
również potrafić rozróżniać obiekty pod 
kątem ich istotności dla danego ostrze-
żenia przed kolizją. Kluczowe dla takiego 
rozróżniania obiektów jest ich rejestro-
wanie według objętości. Dodatkowym 
wyzwaniem są przy tym nierzadko trud-
ne warunki otoczenia panujące w okre-
ślonych obszarach zastosowań.

Sytuacja podczas załadunku w porcie: MRS1000 wspiera operatora dźwigu przez niezawodne 
wykrywanie otoczenia na ziemi i pomaga operatorowi wózka wysokiego składowania przy zała-
dunku kontenerów.

Rozpoznane otoczenie, wyeliminowane 
zagrożenie
Czujnik 3D LiDAR MRS1000 to rozwiąza-
nie oparte na wieloletnim doświadczeniu 
firmy SICK w dziedzinie technologii lase-
rowej, otwierające przed używanymi w te-
renie systemami wspomagania kierowcy 
zróżnicowane perspektywy.

Czujnik rejestruje nawet 55 000 punktów 
pomiarowych na czterech płaszczyznach. 
Na każdy promień pomiarowy MRS1000 
wysyła trzy sygnały echa, zwiększając 
tym samym liczbę punktów pomiarowych 
do 165 000 na sekundę. Płaszczyzny 
rozpościerają się w poziomie jedna nad 
drugą, wychodząc z czujnika. Przykłado-
wo, w odległości 20 m MRS1000 sięga 
na wysokość 2,70 m.

Dzięki jednoczesnemu pomiarowi na czte-
rech płaszczyznach MRS1000 wykrywa rów-
nież obiekty leżące na ziemi lub znajdujące 
się na drodze. Operator ma ograniczoną 
widoczność nawet w przypadku koparek 
o średniej wielkości.
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Z różnych możliwości zastosowania czuj-
nika MRS1000 korzystają również kopar-
ki, ponieważ może on m.in. kontrolować 
ruchy ramienia tych urządzeń. Czujnik 
monitoruje pozycję bezwzględną wszyst-
kich elementów ruchomych względem 
siebie, a operator maszyny może odpo-
wiednio zmodyfikować, przyspieszyć lub 
spowolnić ruch.

Gwarantowana orientacja
W czujniku MRS1000 zastosowano inno-
wacyjną technologię HDDM+. Umożliwia 
ona pomiar na duże odległości, wyróżnia 
się niewielkim zaszumieniem wartości 

z pomiarów i udostępnia funkcję Multi-
-Echo.

Dzięki filtrowi echa, który można indywi-
dualnie sparametryzować, czujnik 3D Li-
DAR wyodrębnia niepożądane dane z po-
miaru i sygnały wygenerowane np. przez 
deszcz, pył, śnieg i inne zakłócenia z oto-
czenia. Jednocześnie z dużą prędkością 
skanowania przeprowadza analizę pola; 
bezpośrednio w czujniku odbywa się rów-
nież skanowanie pola pomiarowego.

MRS1000 ma duży pionowy kąt otwar-
cia o wartości 275°, jego zakres roboczy 

obejmuje więc nawet 64 m. Tym samym 
urządzenie uwzględnia całe otoczenie 
pojazdu, w tym również obszary niewi-
doczne dla operatora maszyny.

Nawet przy ograniczonej widoczności lub 
w przypadku poruszających się obiektów 
MRS1000 dostarcza wiarygodne dane 
z pomiaru dzięki trzem sygnałom echa 
na każdy wysłany promień pomiarowy. 
W zależności od warunków pracy urzą-
dzenia dostępne są dodatkowe filtry, 
pozwalające jeszcze bardziej zwiększyć 
dostępność eksploatacyjną czujnika 
MRS1000.

W porcie warto skorzystać np. z filtra 
przeciwmgielnego. Dzięki niemu czujnik 
3D LiDAR eliminuje niepożądane echo 
przy niewielkich odległościach, które 
może powodować błędy w jego aktywa-
cji. Filtr cząstek stałych ukrywa z kolei 
cząsteczki pyłu jako nieistotne impulsy 
odbijające w zapylonym otoczeniu lub 
w trudnych warunkach panujących w ko-
palniach odkrywkowych i na placach bu-
dowy.

Elastyczne możliwości zastosowania na 
zewnątrz
Urządzenie MRS1000 jest tak elastycz-
ne i wytrzymałe, że poradzi sobie w naj-
różniejszych obszarach zastosowań. Je-
go obudowa zapewnia stopień ochrony 
IP67, wytrzyma więc nie tylko zabrudze-
nia i trudne warunki pogodowe, lecz tak-
że wahania temperatur między –30 °C 
i +50 °C. Czujnik MRS1000 jest też 
wyposażony w przyłącza umożliwiające 
elastyczne rozmieszczenie, dzięki czemu 
możliwości montażu tego wielopłaszczy-
znowego skanera są niemal nieograni-
czone. Obrys pola można dostosować 
do zadania i konkretnego obszaru zasto-
sowań. Urządzenie pozwala też na para-
metryzację każdej z czterech płaszczyzn. 
Do konfiguracji czujnika MRS1000 służy 
sprawdzone oprogramowanie SOPAS ET 
firmy SICK. Wizualizacja danych z czuj-
nika odbywa się natomiast w wygodny 
i przyjazny dla użytkownika sposób za 
pośrednictwem serwera WWW. (hs)



28

Maszyny rolnicze nierzadko pracują w sytuacjach ekstremalnych, które wymagają od nich dużej wytrzymałości. Dla skutecznego 
działania niezbędna jest więc odporność i solidność. Istotną rolę odgrywają tu indukcyjne czujniki zbliżeniowe IMB. Wytrzymała 
obudowa ze stali nierdzewnej, specjalne uszczelki, najnowsza technologia ASIC firmy SICK i duży zakres temperatur (unikatowy jak 
dotąd w skali całego rynku) zapewniają stabilność procesów nawet w bardzo trudnych warunkach i sprawiają, że urządzenia mogą 
być używane w wielu środowiskach.  

>> Indukcyjnym czujnikom zbliżeniowym 
firmy SICK niestraszne są lodowate chło-
dy i wielkie upały. Urządzenia działają też 
niezawodnie nawet przy dużych wstrzą-
sach. Czujniki bez trudu sprostają za-
równo częstemu kontaktowi z wodą, jak 
i z agresywnymi olejami. Gdy toczy się 
gra o wszystko, indukcyjne czujniki zbli-
żeniowe firmy SICK zapewniają użytkow-
nikom maksimum swoich możliwości. 

Czujniki wyróżniają się także wysoką ja-
kością przetwarzania, dużą trwałością 

użytkową i niezwykłą solidnością. No-
woczesna technologia ASIC gwarantuje 
maksymalną precyzję i niezawodność 
pracy. Detekcja obiektów metalicznych 
odbywa się tu w pełni bezkontaktowo za 
pośrednictwem zmiennego pola elektro-
magnetycznego o dużej częstotliwości. 
Warto przy tym wspomnieć, że w środo-
wisku przemysłowym pozycję standardu 
branżowego zdobył już indukcyjny czuj-
nik zbliżeniowy IME firmy SICK.

Solidność przede wszystkim

To, co czujnik IME rozpoczął na mniejszą 
skalę w automatyzacji fabryk, kontynuuje 
w szerszym zakresie nowa rodzina induk-
cyjnych czujników zbliżeniowych IMB. No-
we urządzenia łączą właściwości, dzięki 
którym stanowią idealną odpowiedź na 
wyzwania typowe dla zastosowań auto-
matyki mobilnej na zewnątrz budynków. 
Wspomniany katalog cech obejmuje 
nie tylko wytrzymałą obudowę ze stali 
nierdzewnej, lecz także samozabezpie-
czające nakrętki z o-ringami do ochrony 
przed oddziaływaniami zewnętrznymi. 

INDUKCYJNY CZUJNIK ZBLIŻENIOWY IMB SPROSTA WSZYSTKIM TRUDNOŚCIOM W TERENIE 

MISTRZ WARUNKÓW EKSTREMALNYCH
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Dostosowane do indywidualnych potrzeb i aplikacji przyłącza firmy SICK

Niezawodność i wysoka wydajność również w trudnych warunkach rozpoczyna 
się na poziomie czujnika, kończy natomiast na poziomie jego optymalnej inte-
gracji z maszyną (mobilną). Dlatego firma SICK oferuje kompleksową gamę 
czujników, wtyków i przewodów, które można dopasować do potrzeb klienta. 
Szeroka oferta konfekcjonowanych wtyków umożliwia tworzenie indywidualnych 
rozwiązań w zakresie okablowania. W zależności od wymagań można szybko 
i bezbłędnie dobrać przewody o różnej długości i jakości. Przewody podłącze-
niowe używane w okablowaniu cechują się najwyższą elastycznością. Firma 
SICK oferuje tym samym rozwiązania optymalnie dopasowane do wszelkich 
wymagań klienta i konkretnych zastosowań. 

Wydajny, wytrzymały i niezawodny: indukcyjny 
czujnik zbliżeniowy IMB.

Kolejną zaletą jest niespotykany w in-
nych dostępnych na rynku rozwiązaniach 
duży zakres temperatur (od –40 °C do 
+100 °C), w którym można korzystać 
z czujnika IMB. Urządzenie jest przygoto-
wane na wszelkie okoliczności. Sprosta 
ekstremalnej temperaturze i pogodzie, 
jest niewrażliwe na smary, oleje i nawo-
zy, a zarazem odporne na obciążenia 
mechaniczne.

Precyzyjne sterowanie procesami
W praktyce do realizacji złożonych zadań 
w zakresie detekcji i pozycjonowania 
wykorzystywanych jest wiele czujników. 
W przypadku prasy do bel jest to np. 
30 indukcyjnych czujników zbliżeniowych 
IMB. Zanim ze słomy powstanie bela, 
musi przejść wiele kontrolowanych przez 
IMB etapów – od prasowania wstępnego, 

przez komorę prasy, aż po prasę główną.  
Czujnik IMB sprawdza się również przy 
monitorowaniu osi aż po kontrolę pozycji 
wszystkich komponentów dynamicznych 
i położeń krańcowych.

We wszystkich tych zadaniach konse-
kwentnie wykorzystywane są zalety czuj-
nika IMB. Duże zasięgi i wysoka precyzja 
umożliwiają dokładne sterowanie proce-
sami. Dzięki stabilnej, trwałej obudowie 
czujnik indukcyjny ogranicza przestoje 
maszyn, co jest bardzo ważne choćby 

w szczytowym okresie zbiorów. Wizualny 
wskaźnik ustawienia, nakrętki samoza-
bezpieczające i indywidualne rozmiesz-
czenie przyłączy gwarantują szybką i ła-
twą instalację czujnika na miejscu. Warto 
dodać, że urządzenie IMB jest dostępne 
na całym świecie od ręki, a związana 
z nim konserwacja jest ograniczona do 
minimum. Wszystko to sprawia, że IMB 
to idealne rozwiązanie do licznych zasto-
sowań automatyzacyjnych. (fg)
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Nietoperze i delfiny orientują się w przestrzeni za pomocą ultradźwięków – szybko i niezawodnie. W przemyśle ta wszechstronna 
technologia jest wykorzystywana od wielu lat do detekcji obiektów, określania pozycji i pomiaru odległości. Czujniki ultradźwiękowe 
sprawdzają się w różnych zastosowaniach automatyki mobilnej.

>> Ultradźwiękami nazywamy dźwięki 
w paśmie częstotliwości powyżej zakresu 
słyszalnego dla człowieka, od ok. 16 kHz. 
Czujniki ultradźwiękowe wykorzystu-
ją ich właściwości fizyczne, generując 
fale dźwiękowe o częstotliwości z tego 
zakresu. Jeśli fale dźwiękowe natrafią 
na obiekty, mogą je przeniknąć, zostać 
przez nie pochłonięte lub od nich odbite. 
Zależy to od charakterystyki powierzch-
ni danego obiektu. Zjawisko odbicia fal 
dźwiękowych można wykorzystać do de-
tekcji obiektów, określania pozycji i po-
miaru odległości. Na podstawie różnicy 
między czasem wysłania fali dźwiękowej 
i czasem odebrania sygnału echa czuj-
nik ultradźwiękowy oblicza odległość od 
obiektu. 

Ultradźwięki w automatyce mobilnej to 
wiele korzyści
W przeciwieństwie do czujników wy-
korzystujących inne zjawiska fizyczne, 
czujniki ultradźwiękowe potrafią reje-
strować obiekty niezależnie od ich kolo-
ru, powierzchni i oddziaływań otoczenia. 
To kluczowa zaleta, gdy są stosowane 
w pojazdach użytkowych lub mobilnych 
maszynach rolniczych. Dzięki temu ko-
lor pojemnika z surowcami wtórnymi, 
który ma zostać automatycznie pobrany 
i opróżniony przez śmieciarkę, jest dla 
procesu detekcji równie nieistotny, jak 
falująca powierzchnia zboża na polu czy 
liści drzewa owocowego. Niezawodności 
czujników ultradźwiękowych nie ogra-
niczają też praktycznie słońce i deszcz, 
ponieważ obudowa o wysokim stopniu 
ochrony zabezpiecza urządzenia przed 
pyłem, mgłą i opadami. O zrównoważe-
nie wpływu różnych temperatur w gorące 

ULTRADŹWIĘKI W AUTOMATYCE MOBILNEJ

SPRAWDZONA W PRZYRODZIE ZASADA DETEKCJI 
DLA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH I MASZYN ROLNI-
CZYCH 

lub zimne dni dba zintegrowana funkcja 
kompensacji temperatury.

Zgodność ze szczególnymi wymaganiami 
i normami
Oferta czujników ultradźwiękowych firmy 
SICK, dysponujących różnymi wariantami 
obudowy, zasięgami i interfejsami, obej-
muje rozwiązania nadające się do najróż-
niejszych zastosowań w obszarze auto-
matyki mobilnej. Należą do nich w szcze-

gólności maszyny używane w rolnictwie 
i leśnictwie, maszyny budowlane i górni-
cze oraz pojazdy specjalne i komunalne. 
Firma SICK projektuje wszystkie czujniki 
tworzone z myślą o automatyce mobilnej 
tak, aby były w stanie sprostać wysokim 
wymaganiom w dziedzinie szczelności, 
a także odporności na działanie czyn-
ników chemicznych, temperaturę oraz 
udary i drgania, co jest bardzo istotne 

Pomiar poziomu napełnienia w kontenerze podziemnym i określanie pozycji pojemników z su-
rowcami wtórnymi.
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w trudnych zwykle warunkach otoczenia, 
w których działają. 

Korzyści dla śmieciarek odbierających 
surowce wtórne 
Zastosowanie czujników ultradźwięko-
wych umożliwia znaczne zwiększenie 
efektywności przy odbiorze surowców 
wtórnych. Przykładowo, kompaktowy 
czujnik UM18-2 w cylindrycznej metalo-
wej obudowie służy do pozycjonowania 
automatycznych chwytaków śmieciarki 
w punktach zaczepienia pojemników 
z surowcami wtórnymi z dokładnością 
do jednego milimetra. Wyjście IO-Link 
lub wyjście analogowe czujnika pozwala 
również sterować prędkością chwytaka 
zbliżającego się do pojemnika. Model 
UM12 zajmuje jeszcze mniej miejsca 
i przed wysypaniem surowców wtórnych 
sprawdza, czy pozycja pojemnika jest 
prawidłowa, aby zapewnić jego bezpro-
blemowe opróżnienie. W zależności od 
pojazdu czujniki ultradźwiękowe z tych 
serii są też wykorzystywane do zgłasza-
nia zajętości mechanicznych elementów 
pobierających i przechylających pojem-
niki, a także do monitorowania miejsca 
zwalnianego chwilowo przez pojemniki 
w trakcie ich opróżniania. 

Gdy zadaniem kierowcy jest opróżnianie 
kontenerów podziemnych, w celu opty-
malizacji trasy powinien on wiedzieć, 
które kontenery są wystarczająco napeł-
nione i wymagają opróżnienia. Czujnik 
UC30, zamontowany w kontenerze pod-
ziemnym, jest odporny na zabrudzenia 
i wykrywa krytyczny stopień napełnienia 
kontenera. Informuje o konieczności 
jego opróżnienia lub dostarcza istotne 
informacje umożliwiające optymalne za-
planowanie trasy. 

Wraz z każdym opróżnionym pojemni-
kiem na surowce wtórne zwiększa się po-
ziom napełnienia zbiornika w pojeździe. 
Zamontowany w nim czujnik ultradźwię-
kowy UC30 w kompaktowej, sześciennej 
obudowie nieprzerwanie mierzy rosnący 

poziom napełnienia i wykrywa osiągnię-
cie stanu krytycznego. Kierowca jest 
wtedy informowany o konieczności nie-
zwłocznego opróżnienia śmieciarki na 
wysypisku.

Większa wydajność w rolnictwie
Czujniki ultradźwiękowe przydają się też 
w wielu sytuacjach jako wsparcie dla mo-
bilnych maszyn rolniczych, takich jak po-
jazdy używane na polu i podczas zbiorów. 
Przykładowo, ze względu na duży zasięg 
i kompaktowe wymiary montażowe czuj-
nik UC30 nadaje się do kontroli pozio-
mu napełnienia zbiorników w pojazdach 
żniwnych. Jeszcze inną rolę pełni z kolei 
w opryskiwaczach wykorzystywanych 
w sadownictwie. Tutaj czujnik rejestruje 
różne odległości między drzewami w sa-
dzie. Zatrzymuje też proces oprysku, 
gdy pojazd przejeżdża obok luki między 
drzewami lub gdy dotrze do końca rzędu. 
Automatyczne wykrywanie drzew w celu 
sterowania opryskiem odciąża kierowcę 
i w wydajny sposób ogranicza dystrybu-
cję nawozów i środków ochrony roślin. 
Minimalne zużycie środków opryskowych 
to również ważny cel stosowania czujni-
ków ultradźwiękowych podczas automa-
tycznego prowadzenia belek opryskiwa-
czy polowych, stosowanych w uprawie 

zbóż i płodów rolnych. W zależności od 
typu konstrukcji belki montuje się na 
niej nawet cztery czujniki UM30. Czujni-
ki ultradźwiękowe monitorują wysokość 
pracy obu bocznych końcówek oprysku-
jących i w razie potrzeby dopasowują je 
do wysokości roślin na różnym poziomie 
wzrostu. W ten sposób dbają o możli-
wie oszczędne wykorzystanie nawozów 
i środków ochrony roślin. Jednocześnie 
czujniki zapobiegają uszkodzeniu płodów 
rolnych przez belkę oraz kolizjom z więk-
szymi nierównościami terenu lub innymi 
możliwymi przeszkodami na polu. 

Zastosowanie czujników ultradźwięko-
wych w pojazdach specjalnych i komu-
nalnych, budowlanych i górniczych, a tak-
że w maszynach mobilnych używanych 
w rolnictwie i leśnictwie pozwala tworzyć 
inteligentne, praktyczne rozwiązania au-
tomatyczne. Czujniki zwiększają produk-
tywność, a jednocześnie obniżają koszty 
eksploatacji i materiału. Gdyby jednak 
technologia ultradźwiękowa nie pasowa-
ła optymalnie do danego zastosowania, 
w obszernej gamie czujników firmy SICK 
można znaleźć liczne wydajne rozwią-
zania alternatywne, które znakomicie 
sprawdzą się w systemach automatyki 
mobilnej. (as)

Czujniki ultradźwiękowe UM30 określają pra-
widłową wysokość opryskiwaczy polowych.

W celu optymalizacji dystrybucji środka 
opryskowego czujniki ultradźwiękowe UC30 
wykrywają drzewa w sadzie owocowym.
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