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SYSTEM WIZYJNY DO WSPOMAGANIA OPERATORA W PROCESIE  

ZMIENIANIA ORIENTACJI NADWOZIA KOPARKI WZGLĘDEM PODŁOŻA 

 

W artykule zwrócono uwagę na wady stosowanych obecnie systemów do określania orientacji koparki względem podłoża. 

Wysunięto tezę, że systemy te można będzie w przyszłości zastąpić tańszymi systemami bazującymi na wizji maszynowej. Jako 

pośredni argument przemawiający za tym, przedstawiono liczne przykłady efektywnego zastosowania systemów wizyjnych w 

układach sterowania maszyn roboczych i pojazdów przemysłowych. W celu zweryfikowania postawionej tezy opracowano, a 

następnie zbudowano prototypowy system, bazujący na wizji maszynowej do wspomagania operatora w procesie zmieniania 

orientacji nadwozia koparki względem podłoża. Powstały system zamontowano na stanowisku badawczym i poddano testom. 

Wyniki testów zostały skrótowo omówione w poniższej publikacji. 

 

WSTĘP 

W ostatnich latach można dostrzec wzrost ilości prac badaw-
czych, których wspólnym celem jest udoskonalenie metod sterowa-
nia koparkami jednonaczyniowymi. Przyjmuje się, że udoskonalenie 
układów sterowania pozwoli na: poprawę precyzji, zmniejszenie 
energochłonności oraz zwiększenie wydajności, wykonywanych 
przez koparkę prac, poprawi komfort sterowania koparką itp. 
Wspomniane prace badawcze dotyczą koparek cechujących się 
różnym poziomem automatyzacji - to znaczy koparek sterowanych 
manualnie, zdalnie oraz koparek autonomicznych. 

Aby sterowanie koparką jednonaczyniową mogło odbywać się 
z dużą precyzja i wydajnością konieczne jest ciągłe monitorowanie 
orientacji koparki względem podłoża, niezależnie od stopnia auto-
matyzacji koparki. W przypadku sterowania ręcznego lub zdalnego, 
przetworzone informacje o orientacji koparki względem podłoża 
przedstawiane są operatorowi, który na ich podstawie dokonuje 
przesterowań stosownych nastawników. W tradycyjnych koparkach 
jednonaczyniowych za określanie orientacji koparki względem 
podłoża odpowiada tzw. system wspomagania pozycjonowania. 
Systemy tego typu nie są fabrycznie montowane na pokładach 
koparek. Właściciel koparki może jednak bez problemu doposażyć 
w taki system maszynę. Istnieje szeroka gama tego typu produktów 
oferowanych przez różnych producentów takich jak np.: Topcon, 
Trimble, Leica czy Novatron. Czas montażu dowolnego systemu 
wspomagania pozycjonowania na pojeździe przemysłowym nie 
przekracza zwykle jednej godziny. Panel operatorski przykładowego 
systemu wspomagającego proces pozycjonowania koparki jedno-
naczyniowej zamieszczono na rys. 1. 

W istniejących systemach określanie pozycji i orientacji koparki 
względem podłoża najczęściej dokonuje się z wykorzystaniem 
nawigacji satelitarnej. Powszechnie wykorzystuje się system GNSS, 
który bazuje na sygnałach odbieranych z satelit amerykańskiego 
systemu GPS Navstar oraz rosyjskiego systemu GLONASS. Pod-
stawową wadą tego rozwiązania jest jednak wysoki koszt sprzętu 
oraz, w wielu przypadkach, konieczność wykupienia licencji, umoż-
liwiającej korzystanie z sygnałów wymagających autoryzacji. Aby 
można było określić orientację koparki względem podłoża, na jej 
pokładzie muszą być umieszczone dwie niezależne anteny odbior-
cze oraz dwa odbiorniki sygnałów satelitarnych (rys.2). Dodatkowo 

należy zauważyć, że z satelitarnych systemów pozycjonowania nie 
można korzystać w tunelach i kopalniach podziemnych. Między 
innymi z wyżej wymienionych powodów prowadzone są prace, 
mające na celu znalezienie alternatywnych metod określania pozycji 
i orientacji koparki względem podłoża. Wielu badaczy w tym zakre-
sie wiąże duże nadzieje z systemami wizyjnymi.  
 

 
Rys. 1. Panel operatorski systemu wspomagania pozycjonowania 
koparki i jej osprzętu roboczego o nazwie X-63I firmy Topcon [1]  
 

 
Rys. 2. Dwie anteny zamontowane na nadwoziu koparki jednona-
czyniowej, wykorzystywane przez system wspomagania pozycjo-
nowania firmy Leica do określenia orientacji koparki względem 
podłoża [2]  
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Systemy wizyjne bazujące na obrazie z jednej kamery lub 
dwóch kamer są stosunkowo tanie. Jednak zastosowanie ich do 
określania pozycji i orientacji koparki jednonaczyniowej względem 
podłoża nasuwa pewne obawy. Nie ma pewności, czy systemy 
wizyjne będą w stanie zapewnić odpowiednią precyzję określania 
pozycji i orientacji koparki oraz czy będą one wystarczająco nieza-
wodne. W szczególności niepokój budzi wpływ, na niezawodność 
działania omawianych systemów, zmiennego oświetlenia maszyny 
roboczej oraz jej otoczenia. W ramach tego artykułu autorzy podjęli 
próbę znalezienia wstępnej odpowiedzi na powyższe pytania. 

1. WYBRANE APLIKACJE SYSTEMÓW WIZYJNYCH  
W UKŁADACH STEROWANIA POJAZDÓW  
PRZEMYSŁOWYCH  

Prace nad zastosowaniem systemów wizyjnych w różnego typu 
pojazdach przemysłowych były prowadzone od wielu lat. Wraz ze 
zwiększeniem możliwości obliczeniowych komputerów oraz spad-
kiem ich ceny, na systemy wizyjne zaczęto spoglądać z coraz więk-
szą uwagą. Stosunkowo najszybciej rozpoczęto prace nad zasto-
sowaniem systemów wizyjnych w pojazdach rolniczych takich jak 
ciągniki i kombajny. Dużo różnorodnych i ciekawych informacji na 
temat budowy oraz właściwości wizyjnych systemów nawigacji w 
pojazdach rolniczych zawarto w książce [3]. Szczegółowo opisano 
w niej wiele systemów bazujących na wizji maszynowej, które udało 
się autorom zbudować i przebadać. Zbudowane, przebadane  i 
opisane przez autorów książki [3] systemy wykorzystują zarówno 
pojedyncze kamery, jak i tzw. stereowizję. W publikacji zawarto 
wyniki badań nad zastosowaniem systemów wizyjnych do: prowa-
dzenia pojazdów między liniami drzew w sadzie, wykrywania prze-
szkód na drodze pojazdów, prowadzenia pojazdów wzdłuż ściętego 
pokosu trawy, prowadzenia ciągnika między rzędami niskich roślin, 
czy prowadzenia kombajnu wzdłuż granicy, powstałej pomiędzy 
skoszonym a nieskoszonym polem. 

Systemy wizyjne dla pojazdów rolniczych przestały już być tyl-
ko rozwiązaniami prototypowymi. Od dłuższego czasu z powodze-
niem są one wykorzystywane w pojazdach normalnie eksploatowa-
nych. Przykładem systemu opartego na wizji maszynowej, oferowa-
nego komercyjnie dla pojazdów rolniczych, może być produkt duń-
skiej firmy F. Poulsen Engineering ApS. Kamery tego systemu 
zamontowane na kultywatorze przedstawia rys. 3. System potrafi 
automatyczne kierować ciągnikiem rolniczym tak, aby koła jezdne 
ciągnika i kultywatora toczyły się precyzyjnie pomiędzy rzędami 
roślin. System ten może być wykorzystywany zarówno w nocy jak i 
w dzień, ponieważ kamery systemu są wyposażone we własne 
reflektory. 

Inną firmą oferującą liczne systemy bazujące na wizji maszy-
nowej dla pojazdów rolniczych jest firma AGROCOM VISION. 

Według wiedzy autorów systemy wizji maszynowej nie były do-
tychczas wykorzystywane w komercyjnie eksploatowanych kopar-
kach jednonaczyniowych. Jednakże zbudowano szereg prototypo-
wych systemów dla maszyn tego typu, które w mniejszym lub więk-
szym stopniu bazują na wizji maszynowej.  

W pracy [5] opisano wyniki badań wizyjnego systemu pozwala-
jącego na identyfikowanie bieżącego ustawienia manipulatora ko-
parki.  

W pracy [6] przedstawiono system do automatycznego kiero-
wania koparką, w którym do identyfikacji rzeczywistych przemiesz-
czeń pojazdu przemysłowego zastosowano wizję maszynową. W 
rozwiązaniu tym system wizyjny na podstawie obrazu z trzech 
kamer tworzy on-line trójwymiarowe modele otoczenia koparki. W 
kolejnych modelach 3D otoczenia znajdywane są te same charakte-
rystyczne punkty, wybrane przez system do śledzenia. Na podsta-

wie zmiany ich położenia w przestrzeni koparki system wyznacza 
kierunek i wartość przemieszczenia podwozia maszyny. 
 

 
Rys. 3. Kamery systemu duńskiej firmy F. Poulsen Engineering 
ApS. zamocowane na kultywatorze ciągniętym przez ciągnik rolni-
czy [4] 
 

 
Rys. 4. Kamera z własnym reflektorem, wykorzystywana w syste-
mach automatycznego prowadzenia pojazdów rolniczych, oferowa-
nych przez duńską firmę F. Poulsen Engineering ApS. [4] 
 

Szereg wykonanych bądź aktualnie prowadzonych prac ba-
dawczych dotyczy opracowania niezawodnego systemu wykrywania 
przeszkód w bezpośrednim otoczeniu koparki. Dąży się, aby taki 
system był w stanie wykrywać zarówno przeszkody stacjonarne, jak 
i przeszkody przemieszczające się z różnymi prędkościami. W 
szczególności do ruchomych przeszkód zalicza się także ludzi, 
którzy z jakiś powodów znaleźli się w niebezpiecznej dla nich prze-
strzeni pracy koparki (patrz rys. 5). W systemach tego typu najczę-
ściej próbuje wykorzystać się systemy wizji maszynowej. Jedną z 
wielu publikacji naukowych dotyczących wykrywania przeszkód w 
przestrzeni roboczej koparki jest praca [7].  

Szczególnie interesujące wydają się być prace nad zastosowa-
niem wizji maszynowej do mapowania otoczenia koparki. Dotych-
czas do takich zastosowań najczęściej wybierano systemy wykorzy-
stujące skanery laserowe (LIDARY). Skanery laserowe, bazujące na 
pomiarze swojej odległości od obiektów znajdujących się w ich 
otoczeniu przy pomocy dalmierzy laserowych, mają jednak kilka 
istotnych wad. Po pierwsze wymagają współpracy z komputerem o 
bardzo dużej mocy obliczeniowej, a po drugie nie są w stanie aktua-
lizować mapy otoczenia z częstotliwością większą niż 15 Hz. W 
porównaniu ze skanerami laserowymi, systemy wizyjne wymagają 
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mniejszych mocy obliczeniowych oraz mogą aktualizować mapę 
otoczenia z częstotliwością przekraczającą wartość 30 Hz. Zagad-
nieniu zastosowania systemów wizji maszynowej do mapowania 
otoczenia koparki poświęcona jest np. praca [8]. Należy podkreślić, 
że mapa otoczenia koparki jest niezbędna bądź przynajmniej przy-
datna m.in. do: planowania trasy koparki autonomicznej, jej nawiga-
cji w terenie, zapewnienia bezpieczeństwa maszynie autonomicznej 
czy wydajnego, automatycznego sterowania procesem urabiania 
gruntu. 
 

 
Rys. 5. Zdjęcia i mapy rozbieżności zobrazowania (mapy nie-
współmierności, disparity images) otoczenia koparki uzyskane przy 
pomocy kamery 3D, pozwalające na detekcję przez system robotni-
ka stojącego w odległości 1 m od koparki oraz siedzącego w odle-
głości 6 m od koparki [7] 
 

 
Rys. 6. Kolejne etapy mapowania terenu przez system wizyjny [8];  
a – wykonane zdjęcie otoczenia; b – znaleziona chmura punktów;  
c – wygenerowana trójkątna siatka podłoża; d – końcowy efekt 
pracy algorytmu – trójwymiarowa mapa otoczenia 

2. KONCEPCJA SYSTEMU WSPOMAGANIA  
OPERATORA W PROCESIE ZMIANY ORIENTACJI 
NADWOZIA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ 
WZGLĘDEM PODŁOŻA 

Opracowano autorską koncepcję systemu do wspomagania 
operatora w procesie zmiany orientacji nadwozia koparki jednona-
czyniowej względem podłoża. Głównym celem tego przedsięwzięcia 

było wstępne sprawdzenie możliwości wykorzystania wizji maszy-
nowej do określania orientacji nadwozia tego typu maszyn robo-
czych. Duża cześć projektu była wykonana w ramach pracy magi-
sterskiej realizowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Wrocławskiej [9].  

Założono, że system będzie wyposażony w jedną kamerę. Ka-
mera ta będzie zamocowana do nadwozia z lewej strony manipula-
tora koparki. Na podłożu, wzdłuż miejsca, w którym powinien zostać 
wykonany wykop, będzie znajdował się marker. Będzie on zbliżony 
kształtem do linii biegnącej wzdłuż planowanego wykopu. Kamera 
będzie tak ustawiona, aby na podstawie analizy pochodzących z 
niej zdjęć, można było ustalić aktualną odległość pomiędzy łyżką 
koparki a markerem. Tę odległość system będzie przeliczał na 
odległość łyżki od pozycji docelowej. Przyjęto, że znajomość pozycji 
łyżki i pozycji markera będzie wykorzystywana przez urządzenie do 
wspierania operatora w procesie sterowania koparką. Gdy narzę-
dzie robocze będzie znajdywało się w pobliżu pożądanej pozycji, 
system będzie ograniczał maksymalną dozwoloną prędkość reali-
zowaną przez napęd obrotu nadwozia. Dozwolona prędkość mak-
symalna będzie tym mniejsza, im mniejszy będzie błąd ustawienia 
narzędzia roboczego. W przypadku osiągnięcia przez manipulator 
koparki docelowej orientacji, nastąpi automatyczne zatrzymanie 
napędu obrotu nadwozia. Po zaistnieniu takiego zdarzenia operator 
będzie mógł ponownie uruchomić napęd obrotu nadwozia, dopiero 
po naciśnięciu przycisku anulowania restrykcji, znajdującym się na 
lewym joysticku. 

3. BUDOWA I BADANIA SYSTEMU DO WSPOMAGANIA 
PROCESU ZMIANY ORIENTACJI NADWOZIA  
KOPARKI WZGLĘDEM PODŁOŻA 

W oparciu o opracowaną koncepcję zaprezentowaną w punk-
cie 2, zbudowano prototyp systemu do wspomagania procesu orien-
towania nadwozia koparki względem podłoża oraz zabudowano go 
na symulatorze koparki jednonaczyniowej będącym na wyposażeniu 
Laboratorium Katedry Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów 
Przemysłowych Politechniki Wrocławskiej. Schemat blokowy tego 
systemu prezentuje rys. 7.  

 
Rys. 7. Schemat blokowy zbudowanego systemu do wspomagania 
operatora w procesie zmiany orientacji nadwozia koparki względem 
podłoża; 1- lewy joystick wykorzystywany przez operatora do stero-
wania obrotem nadwozia, z przyciskiem do znoszenia restrykcji 
wprowadzanych przez system; 2 – prawy joystick wykorzystywany 
przez operatora do sterowania obrotem wysięgnika oraz obrotem 
łyżki; 3 – kamera ACE acA780-75gc o rozdzielczości 780x580 
pikseli; 
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Zdjęcia wykonywane przez kamerę, poprzez Ethernetową ma-
gistralę danych, przesyłane są do komputera przemysłowego firmy 
National Instrument. Komputer ten został wyposażony w jednostkę 
obliczeniową o symbolu NI PXIe-8135 oraz karty pozwalające na 
jego komunikowanie się z urządzeniami zewnętrznymi poprzez dwie 
magistrale CAN i dwie magistrale Ethernet. Oprogramowanie kom-
putera przemysłowego napisano w środowisku LabView. Do jego 
podstawowych zadań należy ciągłe analizowanie zdjęć dostarcza-
nych przez kamerę oraz określanie odległości narzędzia od pozycji 
zadanej. Schemat blokowy algorytmu realizowanego przez opro-
gramowanie, działające na komputerze przemysłowym, przedstawia 
rys. 8. Wyznaczona w procesie analizy obrazu odległość narzędzia 
od pozycji zadanej (markera) jest przesyłana do sterownika SC050-
020 z wykorzystaniem magistrali CAN. Do podstawowych zadań 
sterownika SC050-020 należy transformowanie nastaw zadawanych 
przez operatora przy pomocy joysticków na stosowne sygnały elek-
tryczne, sterujące elektromagnesami proporcjonalnymi wielosekcyj-
nego rozdzielacza hydraulicznego PVG32 firmy Danfoss. Poszcze-
gólne sekcje tego rozdzielacza umożliwiają bezpośrednie sterowa-
nie napędami hydrostatycznymi symulatora koparki jednonaczynio-
wej.  

 
Rys. 8. Operacje realizowane przez komputer zbudowanego sys-
temu  
 

Sterownik SC050-020, oprócz wymienionych zadań, odpowia-
da także w systemie za wyznaczanie i wdrażanie ograniczeń doty-
czących maksymalnej prędkości ruchu obrotowego nadwozia 
względem podwozia. Gdy łyżka znajduje się w znacznej odległości 
od markera, nie ingeruje on w nastawy zadawane przez operatora. 
Jednak w sytuacji gdy odległość ta jest mała, bez względu na na-
stawy operatora, nie dopuszcza on do przekroczenia określonych 
limitów prędkości. W granicznej sytuacji, gdy system wizyjny stwier-
dzi osiągnięcie przez narzędzie koparki pozycji docelowej, sterownik 
SC050-020 całkowicie unieruchamia mechanizm obrotu nadwozia. 

Po zbudowaniu systemu przeprowadzono szereg testów, któ-
rych celem było sprawdzenie jego możliwości. Testy prowadzono 
przy różnych warunkach oświetlenia i przy różnych prędkościach 

obrotu nadwozia względem podwozia. Przykładowe zdjęcie wyko-
nane przez kamerę systemu w czasie testów oraz przebieg jego 
analizy pokazano na rys. 9.  

 

 

 

 
Rys. 9. Wyniki kolejnych etapów analizy zdjęcia, dokonywanej 
przez komputer zbudowanego systemu; a) Oryginalne zdjęcie po 
transformacji na zdjęcie w odcieniach szarości; b) Wynik operacji 
binaryzacji fragmentu zdjęcia wybranego do analizy; c) Wizualiza-
cja, wyznaczonych w procesie analizy obrazu, prostych określają-
cych pozycję markera i pozycję bocznej ścianki łyżki. Na zdjęciu 
widoczne są też punkty, pomiędzy którymi algorytm wyliczył odle-
głość. 

 
Dla zadawanych warunków oświetlenia i prędkości ruchu zaw-

sze udawało się znaleźć takie parametry przekształceń obrazu 
wyjściowego, przy których system potrafił prawidłowo ocenić poło-
żenie łyżki koparki względem markera. Parametry te wyszukiwano 
metodą kolejnych prób. Niestety znalezione optymalne wartości 
parametrów do wykorzystania przy analizie zdjęć, wykonanych przy 
danym oświetleniu i pewnej dynamice ruchu nadwozia, okazywały 
się nieodpowiednie przy analizie zdjęć, zrobionych przez system w 
skrajnie odmiennych warunkach. Autorom nie udało się znaleźć 
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uniwersalnych parametrów przekształceń zdjęć, które w każdych 
warunkach pozwalałyby na poprawną ocenę sytuacji. Poprawna 
interpretacja zdjęć, w bardzo dużym stopniu, zależała od wartości 
przyjętego progu dla operacji progowania, wykorzystywanej przy 
binaryzacji obrazów.  

PODSUMOWANIE 

Z uwagi na fakt, że wykorzystywane obecnie metody określania 
orientacji koparki względem podłoża są stosunkowo drogie, poszu-
kuje się w tym zakresie nowych rozwiązań. Jeden z dyskutowanych 
aktualnie pomysłów zakłada używanie w tym celu systemów wizji 
maszynowej. Aby sprawdzić realność tego pomysłu, autorzy zbu-
dowali prototyp systemu do wspomagania operatora w procesie 
zmiany orientacji nadwozia koparki względem podłoża. Przy budo-
wie tego systemu wykorzystano system wizyjny, składający się z 
jednej kamery. Zastosowane w zbudowanym systemie algorytmy 
analizy obrazu są stosunkowo proste. 

Przeprowadzone badania eksperymentalne wykazały, że po-
mysł określania orientacji koparki przy pomocy systemu wizyjnego 
jest, jak najbardziej, realny. Niestety zbudowany przez autorów 
system potrafił prawidłowo pracować tylko przy niezmiennych wa-
runkach oświetlenia. Dlatego planowane są dalsze prace badawcze, 
których celem będzie udoskonalenie zbudowanego urządzenia.  
Rozważa się np. wyposażenie systemu we własne źródło światła 
oraz zastosowanie sztucznej inteligencji do automatycznego kory-
gowania sposobu analizy zdjęć dostarczanych z kamery w zależno-
ści od aktualnego oświetlenia otoczenia narzędzia roboczego ko-
parki.  
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An operator assistance vision system for adjustment  
of excavator body orientation with respect to the ground 

Disadvantages of modern systems for estimation of exca-

vator body orientation with respect to the ground have been 

pointed out in the article. The authors claim that in the future 

systems of this type will be replaced with far cheaper ones 

based on the machine vision technology. Such thesis might be 

stated, since numerous vision systems have already been 

successfully implemented in work machines’ and industrial 

vehicles’ control systems. Examples of such systems have 

been presented. A prototype operator assistance vision sys-

tem for adjustment of excavator body orientation with respect 

to the ground has been developed by the authors as well. The 

system was built and verification tests were carried out using 

adequate test stand. The obtained test results have been dis-

cussed in the following paper. 
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