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REJESTRACJA PRACY ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU GPS 

 

W artykule przedstawiono wykorzystanie systemu GPS do rejestracji pracy środków transportowych i możliwości wykorzy-

stania zebranych danych do oceny efektywności transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie branży rolno-spożywczej. Ba-

dania przeprowadzono na terenie gospodarstwa rolnego, podczas zbioru pszenicy z pola powierzchni 36,2 ha, oddalonego o 

13,9 km od siedziby gospodarstwa. Ogółem przetransportowano 283,8 t. Na podstawie zebranych danych zostały obliczone 

czasy trwania kursu z ładunkiem i bez ładunku, czas obrotu, wielkość potoku towarowego i prędkość eksploatacyjna oraz tech-

niczna. 

 

WSTĘP 

Rozwój satelitarnych systemów nawigacyjnych (GPS oraz 
GLONAS), w połączeniu z możliwością lokalizowania położenia 
odbiornika przez 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu przyczynił się do 
rozwoju techniki i stosowania lokalizatorów w różnych dziedzinach 
życia [1]. Powstawanie kolejnych systemów nawigacyjnych (GALI-
LEO, BEIDOU) w niedługim czasie przyczyni się do znacznej po-
prawy dostępności sygnału nawigacyjnego i poprawy dokładności 
wyznaczenia pozycji [1,2]. Oprócz podstawowych urządzeń, których 
zadaniem jest wyznaczenie pozycji i podanie jej użytkownikowi, 
pojawiły się urządzenia pozwalające na realizację bardziej złożo-
nych funkcji [1]. Zastosowanie odbiorników pozwala na rejestrację 
przejazdu środków transportowych lub przemieszczania się towa-
rów i wspomaga zarządzanie. 

Do grupy podstawowych procesów logistycznych zalicza się 
przede wszystkim proces transportu (wewnętrznego i zewnętrzne-
go) [10], proces magazynowania, proces przeładunku oraz pakowa-
nia [9]. Prace transportowe w przedsiębiorstwach rolnych stanowią 
od 35 do 50% wszystkich wykonywanych czynności [3]. Wyznacze-
nie poszczególnych czynności w procesie produkcji ułatwia zasto-
sowanie systemu GPS do rejestracji czasu pracy operatora, jak 
również określenia czasu ekspozycji na hałas [3,4] lub wibracje [5]. 

Na rynku dostępne są dwie grupy tego typu urządzeń. Pierw-
sza z nich, to urządzenia wielkości pudełka zapałek, które umożli-
wiają zapis tylko w wewnętrznej pamięci. Wadą takiego rozwiązania 
jest jednak konieczność odczytywania danych poprzez połączenie 
urządzenia z komputerem. Rejestratory te, przez źródło zasilania i 
wielkość pamięci, mają ograniczone możliwości związane z czasem 
pracy. Większość znanych rozwiązań posiada możliwość zmiany 
parametrów rejestracji danych, co wydłuża ich pracę kosztem czę-
stotliwości zapisu.   

Druga grupa to urządzenia jest stosowane w przypadku ko-
nieczności ciągłego monitorowania położenia pojazdu lub przesyłki. 
W tym celu urządzenia wyposażone są zarówno w odbiornik GPS 
jak i modem GPRS do stałego przesyłu danych na serwer [1,6,8]. 
Takie rozwiązanie znacząco wspomaga procesy logistyczne nie 
tylko w firmach transportowych, ale również w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, gdzie transport wewnętrzny i zewnętrzny ma duży 
wpływ na kondycję ekonomiczną. Bardziej rozbudowane systemy 
wyposażone w różne czujniki (np. poziomu paliwa) lub połączone z 

komputerami pokładowymi poprzez szynę CAN-BUS są propono-
wane jako systemy do zarządzania flotą pojazdów [6,7,8]. W takich 
rozwiązaniach oprócz śledzenia pozycji na mapie i odczytu prędko-
ści (rys. 1) można wyświetlić także poziom paliwa w zbiorniku i 
momenty tankowania (rys. 2). 

 

 
Rys. 1. Trasa przejazdu z informacją o prędkości [7]   

 

 
Rys. 2. Wykres ilości paliwa w zbiorniku [7]  Źródło??? 

1. CEL I ZAKRES BADAŃ  

Celem przeprowadzonych badań była analiza pracy środków 
transportowych i możliwości wykorzystania zebranych danych przez 
rejestrator do oceny efektywności i optymalizacji transportu we-
wnętrznego w przedsiębiorstwie rolnym.  

Zakres badań obejmował wykonanie pomiarów przejazdu każ-
dego kursu środka transportowego z siedziby przedsiębiorstwa 
rolnego do pola i powrotu z ładunkiem.  
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2. METODYKA 

Pomiary czasu pracy zostały wykonane przy użyciu rejestratora 
Holux M-1000C (rys.3). Jest to urządzenie rejestrujące trasę pojaz-
du z uwzględnieniem prędkości, daty i godziny oraz wysokości 
n.p.m, Funkcjonalność oraz prosta obsługa urządzenia Holux M-
1000C sprawia, że jest to bardzo dobre narzędzie do monitoringu 
off-line, nie tylko pojazdów, ładunków, ale także osób.  

 
Rys. 3. Rejestrator Holux M-1000C  

 
Do najważniejszych funkcji urządzenia Holux M-1000C należy: 

– obliczanie długości trasy,  
– dopasowanie zdjęć z miejscem, gdzie zostały wykonane, 
– rejestracja danych dotyczących wysokości oraz prędkości,  
–  4MB pamięci umożliwia zapis ponad 100 000 punktów, 
– moduł Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność urzą-

dzenia z komputerem. 
 

Opracowanie wyników wykonano w dołączonym oprogramo-
waniu HOLUX ez Tour for Logger w wersji 2.9 (rys. 4). Za pomocą 
tego programu można wyświetlić przebieg trasy na tle mapy (rys. 4) 
lub zdjęcia satelitarnego. W oknie po prawej stronie wyświetlane są 
informacje dotyczące zarejestrowanego przejazdu (rys. 4), z których 
można odczytać czas i dystans, czas jazdy i czas przestojów, mak-
symalną i średnią prędkość oraz wysokość pokonywanych wznie-
sień.  

 

 
Rys. 4. Widok programu HOLUX ez Tour for Logger z przykłado-
wymi wynikami przejazdu  
 

Prędkość jazdy i wysokość mogą być prezentowane w funkcji 
czasu (rys. 5a) lub przejechanego dystansu (rys. 5b), a zaznaczony 
na wykresach punkt pomiaru (prezentowany jako fioletowa linia 
pionowa) jest również wyznaczany na mapie (rys. 4). Umożliwia to 
łatwe wyszukanie miejsc na mapie, gdzie występują duże przestoje 
lub znaczne ograniczenia prędkości środka transportowego. Po 
wyznaczeniu takich miejsc można przygotować alternatywny prze-
bieg trasy transportu. 

 
 
 
 

a) 

 
b) 

 
Rys. 5. Prezentacja wyników w funkcji czasu (a) lub pokonanego 
dystansu (b) 
 

Przed rozpoczęciem rejestracji przejazdów skonfigurowano re-
jestrator Holux M-1000C wprowadzając zapis położenia co 1 se-
kundę (rys.6). Takie ustawienie gwarantuje dokładny odczyt czasu 
pracy. 

 
Rys. 6. Parametry rejestratora Holux M-1000C 
 

Otrzymane wyniki można eksportować z programu HOLUX ez 
Tour for Logger do plików z rozszerzeniami: GPX, NMEA, KML i 
CSV. Umożliwia to przeniesienie danych do innych programów do 
obróbki i analizy danych przestrzennych (programy GIS) lub prze-
niesienia ich do programów statystycznych (MS Excel, Statistica 
itp.).  

Pomiary zostały przeprowadzone dla środka transportowego 
składającego się z ciągnika rolniczego John Deere 6210R i przy-
czepy o ładowności 14 ton (18,2 m3).Organizacja pracy środka 
transportowego była następująca: Pierwszym kursem z siedziby 
gospodarstawa na pole zostały przetransportowane 2 identyczne 
przyczepy. Po załadunku pierwszej ciągnik rozpoczął transport 
ziarna do gospodarstwa, a druga przyczepa pozostała na polu w 
celu umożliwienia rozładunku kombajnu. Każdy środek transportowy 
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był ważony na wadze najazdowej. W celu dokładnego przeanalizo-
wania zebrane dane zostały eksportowane do pliku CSV. Następnie 
poddano je obróbce w programie Microsoft Excel, gdzie wyznaczo-
no wartości średnich prędkości i czasu przejazdu pustego i pełnego 
środka transportowego. Na podstawie otrzymanych wyników zostały 
obliczone czasy trwania kursu, czasy cyklu, wielkość potoku towa-
rowego i prędkości eksploatacyjną oraz techniczną.  

3. WYNIKI 

Rejestracja pracy środka transportowego przeprowadzana była 
podczas zbioru ziarna pszenicy ozimej z pola o powierzchni 36,2 

ha. Średni plon ziarna wynosił 7,84 tha-1, co dało łącznie 283,8 ton 
ziarna do przetransportowania.  

Na podstawie zarejestrowanej prędkości jazdy i czasu przejaz-
du zestawu po drogach polnych, lokalnej (rys. 7) i drodze krajowej 
(rys. 8) po wyeksportowaniu danych (rys. 9), poddano je analizie i 
wyznaczono czasy trwania kursów i cyklu pracy środka transporto-
wego.  

 
Rys. 7. Zarejestrowany przejazd środka transportowego po drodze 
lokalnej 

 

 
Rys. 8. Zarejestrowany przejazd środka transportowego po drodze 
krajowej 79 
 

 
Rys. 9. Dane zarchiwizowane w programie MS Excel 

Na rysunku 10 przedstawiono wszystkie wyznaczone czasy 
dla przejazdów pomiędzy przedsiębiorstwem rolnym (punkt A), a 
polem uprawnym (punkt B). Czas trwania przejazdu pomiędzy 
przedsiębiorstwem rolnym, a polem przejazdu AB) odbywał się z 
pustą przyczepą i trwał od 24,89 do 30,19 minuty (rys.10) przyjmu-
jąc wartość średnią na poziomie 27,66 minuty.  

 

 
Rys. 10. Czas trwania kursu i obrotu środka transportowego 
 

Czas trwania przejazdu z ładunkiem pomiędzy polem a gospo-
darstwem oscylował w przedziale od 32,37 do 38,02 minuty (rys. 
10) przyjmując wartość średnią na poziomie 34,66 minuty. Różnica 
pomiędzy skrajnymi wartościami wynosiła więc 13,13 minuty. 
Zmienność wyznaczonych czasów przejazdów bez ładunku i z 
ładunkiem była prawie identyczna i wynosiła odpowiednio 5,4% i 
5,5% (rys. 10). 

Czas cyklu środka transportowego uwzględnia wszystkie czasy 
związane z czynnościami pomocniczymi i opóźnieniami pojawiają-
cymi się na trasie. W przypadku konieczności zapewnienia ciągłości 
odbioru ładunków, a z takim przypadkiem mamy do czynienia pod-
czas kombajnowego zbioru ziemiopłodów, ten parametr jest pod-
stawowym wskaźnikiem do wyznaczenia liczby potrzebnych środ-
ków transportowych. Wartość tego wskaźnika oscylowała w prze-
dziale od 69,71 do 86,46 minuty (rys. 10). Wartość średnia czasu 
obrotu środka transportowego wynosiła 76,16 minut, a zmienność 
wynosiła 5,6%. 

Aby odpowiednio dobrać środek transportu lub ich ilość przy-
datnym wskaźnikiem jest potok towarowy (tab. 1), który powinien 
być nieco większy od wydajności masowej kombajnu. W badanym 

przypadku wydajność zbioru wynosiła 14,82 tha-1, więc porównując 

to do uzyskanych średnich wartości potoku na poziomie 10,19 tha-1 

wynika, że powinno się zastosować jeszcze jeden środek transpor-

towy o wartości potoku na poziomie 5 tha-1, lub zmienić zastoso-
wany zwiększając jego ładowność o 5 t. Innym rozwiązaniem byłoby 
zastosowanie środka, który miałby większą prędkość, jednak ze 
względu na warunki terenowe panujące na drodze szutrowej oraz 
ograniczenia prędkości na drogach lokalnych, zwiększenie prędko-
ści transportu nie będzie dobrym rozwiązaniem.  

 
Tab. 1. Wskaźniki efektywności transportu  

Oznaczenie 
Potok towarowy 

t∙h-1 

Prędkość 
eksploatacyjna 

km∙h-1 

Prędkość 
techniczna 

km∙h-1 

Minimum 9,09 16,27 24,32 

Maksimum 11,06 20,86 27,92 

Średnia 10,19 19,04 26,61 

Współczynnik 
zmienności [%] 

6,49 5,74 4,25 
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Prędkość eksploatacyjna uwzględniająca wszystkie czasy 
przestojów dla badanego zestawu wahała się w przedziale od 16,27 
do 20,86 km∙h-1 (tab. 1). Średnia prędkość była na poziomie 19,04 
km∙h-1  a zmienność wynosiła 5,74% (tab.1).  

Na wartość prędkości technicznej zestawu wpływ miała pręd-
kość jazdy na poszczególnych odcinkach drogi. Na 17% długości 
drogi prędkość jazdy zestawu wynosiła ok. 15 km∙h-1. Prędkość 
techniczna oscylowała w zakresie od 24,32 do 27,92 km∙h-1 , co po 
uśrednieniu dało wartość 26,61 km∙h-1, a jej zmienność była na 
poziomie 4,25%. 

PODSUMOWANIE 

Po przeanalizowaniu przedmiotowych wyników pracy transpor-
towej stwierdzono, że zastosowanie większego środka transporto-
wego przy warunkach trasy jaka została wyznaczona byłoby nieu-
zasadnione. Wpływ na to ma w dużej mierze końcowy odcinek drogi 
o długości ok. 1500 metrów poprowadzony drogą szutrową. Zasto-
sowanie szybszego środka transportowego nie przyniesie znaczącej 
poprawy wskaźników ponieważ obowiązujące na 68% długości 
trasy ograniczenia prędkości do wartości poniżej 50 km∙h-1 (miej-
scami do 40 km∙h-1) oraz sygnalizacja świetlna na trzech skrzyżo-
waniach uniemożliwi uzyskiwanie większych prędkości transportu.  

Zastosowany zestaw transportowy osiągał średnią wartość 
prędkości technicznej na poziomie 66,5% prędkości maksymalnej. 

Zastosowanie rejestratora Holux M-1000C pozwoliło na wyko-
nanie analizy pracy środka transportowego w przedsiębiorstwie 
rolnym i zaproponowanie rozwiązań dotyczących jego ładowności 
lub ilości. Na podstawie przeprowadzonej analizy osoba zarządza-
jąca transportem przydzieliła do pracy na kolejnym polu dwa zesta-
wy transportowe o łącznym potoku towarowym na poziomie 19 t∙h-1.  
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Registration of transportation works with use of GPS system  

The paper presents the use of the GPS system for record-

ing the work of transport means and the possibilities of using 

collected data to evaluate the efficiency of internal transport 

in an agricultural enterprise. The study was carried out on a 

farm while harvesting wheat from a field 13.9 km away and 

an area of 36.2 ha. For transporting was 283.8 t. Based on 

the results obtained, the time course of the course with the 

load and unloaded, the time of rotation, the size of the cargo 

stream and the speed of service and technical. 
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