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1. Wprowadzenie

Bezmagazynowy sposób wzno-

szenia obiektów g ównie dotyczy 

realizacji robót masowych na budo-

wie, tj. ziemnych, betonowych 

i monta owych, a tak e wielu prac 

wyko czeniowych, m.in. przy stoso-

waniu wielkowymiarowych elemen-

tów elewacyjnych lub przy wykony-

waniu wylewek z zapraw cemen-

towych. W takim przypadku, przy 

System sterowania procesami 

budowlanymi przy bezmagazynowym 

funkcjonowaniu budowy
Dr in . Andrzej Wi ckowski, Politechnika Krakowska, Kraków

rezygnacji z magazynowania przy-

obiektowego nie wyst puj  nak ady 

na tworzenie, utrzymanie i likwida-

cj  tymczasowych sk adowisk oraz 

nie jest realizowany, co najmniej 

jeden roz adunek i jeden za adunek 

ka dej jednostki dostarczanego 

lub wywo onego materia u. Tym 

powa nym korzy ciom ekonomicz-

nym i pro rodowiskowym s  jed-

nak przeciwstawione straty wynika-

j ce z intensywnego oddzia ywania 

nierównomierno ci pracy budowy 

i transportu. Bowiem przy rezygna-

cji z zapasu mi dzyoperacyjnego 

nawet niewielkie spó nienia dostaw 

lub odwozu materia ów zazwyczaj 

powoduj  konieczno  oczekiwa  

brygad na budowie, a opó nienia 

przy roz adunkach lub za adunkach 

bezpo rednio wyd u aj  czasy 

przestojów i powoduj  wyst po-

wanie kolejek oczekuj cych samo-

chodów.
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do niezw ocznego zastosowania 

dodatkowych rodków lub innych 

rozwi za  technologiczno-organi-

zacyjnych umo liwiaj cych napra-

w  istniej cego stanu.

Zasada efektywno ci oparta na wie-

lokryterialnym podej ciu uwzgl d-

nia [2, 3]:

– skrócenie czasu realizacji robót 

i zmniejszenie liczby pracowników 

przy nowoczesnych maszynach 

i urz dzeniach o wi kszych wydaj-

no ciach oraz precyzyjniejszym 

dzia aniu, jak te

– szerokie wykorzystanie telema-

tyki i automatycznych systemów 

nadzoru oraz sterowania proce-

sami.

Zasada ekonomii przewiduje eko-

nomiczne zorientowanie pe nych 

ci gów dzia a  od stanu aktualne-

go do oczekiwanego.

Zasada ekologii ukierunkowana 

priorytetowo na ochron  rodowi-

ska i zasobów naturalnych przewi-

duje [1, 7]:

– wprowadzenie zintegrowanego 

systemu monitoringu i nadzoru 

stanu rodowiska, z uwzgl dnie-

niem terenów budów i pracuj cego 

sprz tu oraz transportu przy pro-

ekologicznym zarz dzaniu i bie -

cym sterowaniu ruchem,

oraz szacowane parametry, ist-

nieje mo liwo  realizacji dzia a  

wg koncepcji „najlepsza okazja” 

i niskie koszty [1].

Zasada informacji, szczególnie 

„informacji wysokiej jako ci”, tj. 

wiedzy okre lanej i dostarczanej 

na bie co, umo liwia zwi ksze-

nie skuteczno ci zarz dzania, 

koordynacji, synchronizacji i nad-

zoru. Podstawowe znaczenie maj  

– aktualizowane w czasie – bazy 

danych i wiedzy opieraj ce si  

na automatycznych systemach 

identyfikacji i pomiarów empirycz-

nych, np. z zastosowaniem Radio 

Frequency Identification (RFID), 

Stereo-Vision System (S-VS), 

Global Positioning System (GPS), 

[4, 5].

Zasada inteligencji w zarz dza-

niu, nadzorze i sterowaniu umo -

liwia funkcjonowanie modeli przy 

wy szym poziomie nieokre lono-

ci i braku wiedzy o procesach 

zachodz cych w obiekcie stero-

wanym. Przyk adem mo e by  

zwi kszony okres wykonywania 

cz ci robót, zagra aj cy planowa-

nemu terminowi uko czenia ca e-

go zadania. W takim przypadku 

informacja o opó nieniu wi kszym 

ni  krytyczne stanowi podstaw  

Likwidacja zapasu przyobiekto-

wego stanowi cego funkcj  bu -

fora kompensuj cego niekorzyst-

ne od dzia ywanie nierównomier-

no ci pracy budowy i transportu 

mo e by  z agodzona rozwi za-

niem systemowym. Poni ej zosta  

przedstawiony, tzw. system bez-

magazynowej realizacji procesów 

(SBR) z automatycznym monito-

ringiem i inteligentnym nadzo-

rem, s u cy do wspomagania 

synchronizacji pracy jednostek 

budowy (JB) i jednostek transpor-

tu (JT). SBR w kontek cie plano-

wania i zarz dzania organizacj  

(rozumianej, jako firma, przed-

si biorstwo, grupa) jest ukierun-

kowany do warstwy produkcji, 

w szczególno ci do procesów 

realizowanych na budowie, przy 

funkcjonowaniu w warunkach 

czasu rzeczywistego.

2. Ogólne uwarunkowania 
realizacyjne

Celem przedsi biorstw budow-

lanych w dzia alno ci bie cej 

i w du ym horyzoncie czasowym 

jest zachowanie ich funkcjono-

wania, z zapewnieniem standar-

dów efektywno ci, ekonomii, bez-

piecze stwa i jako ci pracy oraz 

wykonawstwa robót, przy minimal-

nym niekorzystnym oddzia ywaniu 

na otoczenie, m.in. przez ograni-

czenie zu ycia surowców i mate-

ria ów, obci enia dróg ruchem 

pojazdów oraz emisjami.

Realizacja tak sformu owanego 

ogólnego celu przy systemowym 

podej ciu winna spe nia  zasady:

– integracji, informacji, inteligencji,

– efektywno ci, ekonomii, ekologii.

Zasada integracji stwarza najlepsze 

mo liwo ci realizacji celu. Dotyczy 

bowiem równocze nie dzia a  

planistycznych, inwestycyjnych, 

zarz dzania, nadzoru i sterowania. 

Integracja, bazuj c na globalnej 

i lokalnej perspektywie, charaktery-

zuje si  mo liwo ci  elastycznego 

oddzia ywania w ca ym obszarze 

zastosowa . Wówczas, wykorzy-

stuj c przewidywane cechy zja-

wisk losowych przysz ych realizacji 

STEROWANIE BEZPO REDNIE 

SYSTEM MONITORINGU I NADZORU

  WARSTWA 2 

  WARSTWA 1 

      Baza celów       Baza strategii        Baza metod 

PLANOWANIE 

KOORDYNACJA, ZARZ DZANIE 

  WARSTWA 4 

ADAPTACJA, OPTYMALIZACJA 

HARMONOGRAMOWANIE SZCZEGÓ OWE 

  WARSTWA 3 

      Baza wiedzy       Baza danych 

e

~

I

N

T

E

G

R

A

C

J

A 

PROCESY BUDOWLANE I TRANSPORTOWE 

Rys. 1.  Integracja elementów systemu bezmagazynowej realizacji procesów
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G ówne elementy systemu bez-

magazynowej realizacji procesów 

w wielowarstwowym uk adzie funk-

cjonalnym organizacji przedstawio-

no na rysunku 2.

3.1. Warstwa e~CENTRUM

e~CENTRUM stanowi warstw  

obs ugi informacyjnej hierarchicz-

nego systemu planowania i zarz -

dzania organizacji (firmy, przed-

si biorstwa, grupy) budowlanej. 

e~CEN TRUM poza obs ug  warstw 

i podsystemów zawiera funkcje 

wspomagania decyzji oraz stanowi 

komunikator usprawniaj cy prowa-

dzenie bezpo redniej komunika-

cji wewn trznej i zewn trznej oraz 

przekazuj cy informacje do prze-

widzianych u ytkowników i steruj -

cy e-dost pno ci .

e~CENTRUM przynale y do war-

stwy najwy szej, charakteryzuj -

cej si  szerokim spektrum funkcji 

nywanych procesów oraz zrealizo-

wanych komunikatów.

3. System bezmagazynowej 
realizacji procesów

Do wspomagania zarz dzaniem 

projektami produkcyjnymi mo e 

mie  zastosowanie tzw. system bez-

magazynowej realizacji procesów. 

SBR jest zintegrowany w warstwie 

e~CENTRUM z ca  organizacj  

(firm ) i w kontek cie jej systemo-

wych zada  ma miejsce realizacja, 

w szczególno ci planowanie i ste-

rowanie bezpo rednie procesami 

produkcyjnymi. SBR jest przewi-

dziany do zastosowania w istniej -

cych e-systemach, g ównie jedno-

stek wykonawczych budownictwa. 

Funkcjonowanie SBR w rodowisku 

Internetu i przy u ywanych progra-

mach pozwala na jego atw  obs u-

g  oraz bezzak óceniow  prac . 

– sozoekonomiczne, pro rodowi-

skowe wyceny obiektów budow-

lanych z uwagi na pe ny cykl ich 

wyst powania.

3. Hierarchiczny system ste-
rowania prac  budowy i trans-
portu

W sytuacji ró nej intensywno ci 

wykonawstwa robót, jak te  przy 

zmieniaj cych si  czasach prze-

jazdów po drogach (zale nie 

od warunków incydentnych lub 

pory dnia) dla zminimalizowania 

nieproduktywnych przestojów isto -

tna jest ci g a synchronizacja pro-

dukcji na budowie z dostawami albo 

wywozem materia ów. Wymaga 

to systematycznej adaptacji i esty-

macji danych z warstwy nadrz d-

nej planowania i zarz dzania 

oraz z realizacji produkcji (rys. 1).

W takich warunkach rozwi zania 

optymalne odpowiednie do tech-

nologii i aktualnych ogranicze  

wykonawczych oraz celów i stoso-

wanych metod stanowi  podstaw  

harmonogramowania szczegó o-

wego i diagnoz dla sterowania bez-

po redniego realizacj  procesów 

w czasie rzeczywistym na budowie 

i w transporcie. Ponadto niezb d-

ny jest ci g y monitoring i nadzór 

nad wykonawstwem jako automa-

tycznie dzia aj cy system, który 

gwarantuje pe ne i bie ce dostar-

czanie potrzebnych informacji oraz 

danych z realizacji.

W tym z o onym a cuchu zale no-

ci, systematycznie koordynowa-

nych, jest wykorzystywana ogrom-

na baza danych, wiedzy i narz -

dzi zarówno z wcze niejszych 

realizacji, jak i aktualizowanych 

na bie co. Wyst puje problem 

zintegrowania informacji cyfrowych 

pochodz cych z ró nych miejsc 

i róde . St d istotne znaczenie 

w sprawnym funkcjonowaniu ca e-

go systemu ma e~INTEGRACJA. 

Umo liwia ona konieczny, natych-

miastowy i bezproblemowy dost p 

do danych, w wi kszo ci struktu-

ralnie zoptymalizowanych i zsyn-

chronizowanych w kontek cie 

rozwi za  wielu wcze niej wyko-
Rys. 2.  System bezmagazynowej realizacji procesów budowlanych SBR
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z e~CENTRUM istnieje mo liwo  

interwencyjnego wnoszenia awa-

ryjnych (uzasadnionych) korekt 

przez obs ug , tj. kierownika robót 

(majstra lub odpowiedzialnego 

pracownika) na ogó  zlokalizowa-

nej w pobli u miejsca wykonywa-

nia operacji. S  w niej zawarte 

niezb dne uzasadnienia i decyzje 

w celu ich potwierdzenia dla dzia-

a  operacyjnych. Praca cz owieka, 

jest ograniczona do nadzoru i kon-

troli nad automatycznym sterowa-

niem produkcj  z e~CENTRUM 

o bie cym dostosowywaniu roz-

wi za  do aktualnych warunków 

realizacji.

Z e~CENTRUM, na bie co s  

przekazywane wszystkie niezb dne 

analizy i wyniki. Najpierw z systemu 

bada  powtarzaj cego si  procesu 

wzajemnego oddzia ywania „What?/

How?” w celu uzyskania odpowie-

dzi na pytanie: „co?” jest potrzebne 

obecnie i w przysz o ci oraz „jak?” 

mo na to osi gn  w funkcjonal-

nych ograniczeniach i preferencjach 

warstw nadrz dnych.

Równocze nie s  udost pnione 

analizy bezmagazynowej pracy 

zespo ów z o onych z jednostek 

budowy – JB i transportu – JT 

okre laj ce koszty – K, wydajno ci 

– Q i czasy realizacji – t oraz m.in. 

prawdopodobie stwa przestojów 

aparatu obs ugi – p
o
 i zg osze  – 

p
os

, rednie liczby oczekuj cych 

jednostek – q, z uwagi na strumie-

nie obiegu –  i obs ugi – , liczby 

zastosowanych jednostek transpor-

towych N, faktyczne czasy trwania 

zmian roboczych – D, obs ugi sta-

nowiska roboczego – st, przerwy 

normowe – pn, ewentualne straty 

czasu – s i w – inne warunki.

Sterowanie dla spe nienia warun-

ków t
o
  T

d
 przy Kmin i N

o
, tj. dla zako -

czenia prac w terminie t
o
 wyst pu-

j cym nie pó niej ni  chwila T
d
 

– zaplanowanego zako czenia 

jest realizowane, np. dla wariantu 

rozwi zania B
i
, przy minimalnym 

koszcie Kmin i z zastosowaniem 

N
o
 – jednostek transportowych. 

Przedstawione w formie graficznej, 

w uk adzie wspó rz dnych K, N, t, 

zbiory rozwi za  dopuszczalnych 

oraz poszukiwanie najkorzystniej-

szych rozwi za  dla przypadków 

krytycznych. W rezultacie analiz 

i oblicze  zostaje okre lona nomi-

nalna praca budów i realizacji 

poszczególnych robót.

Wreszcie do przeprowadzania 

szczegó owych analiz technologii 

procesów produkcji przy bezma-

gazynowej pracy jednostek budo-

wy JB i transportu JT w syste-

mie SBR wykorzystuje si  g ów-

nie sieci kolejkowe oraz metod  

reprezentacji modelu obs ugi 

rmo. Umo liwiaj  one w warstwie 

e~CENTRUM przeprowadzenie 

szczegó owych bada  wspó pracy 

JT i JB z uwagi na rzeczywiste pro-

cesy obiegu i obs ugi oraz wyst -

puj ce ograniczenia realizacyjne. 

Na podstawie oblicze  analitycz-

nych sieci kolejkowych lub nume-

rycznych rmo okre lane s  cha-

rakterystyki modeli obs ugi oraz 

zmienno  strumieni wydajno ci 

i kosztów realizacji produkcji.

Serwer e~CENTRUM z zastosowa-

nym oprogramowaniem, nienastr -

czaj cym k opotów w obs udze, 

np. z serii Microsoft – InfoPath, 

Orfice Accouting, Outlook Ex -

press, MsProject, w szczególno-

ci Primavera, Excel oraz indy-

widualnym lub innym umo liwia 

odpowiedni  preparacj  danych 

i wiedzy z istniej cej bazy oraz 

przesy anych na bie co z pomia-

rów empirycznych i raportowania, 

np. z systemu RFID. Mo liwe jest 

przedstawianie rezultatów oblicze  

w postaci wywodów analitycznych 

z wynikami ko cowymi oraz w for-

mie graficznej, prostych do odczy-

tu harmonogramów, sieci zale -

no ci i wykresów. Rezultaty obli-

cze  dla warunków estymowanych 

i zaktualizowane oraz powykonaw-

cze analizy kontrolne s  na bie -

co przesy ane przede wszystkim 

do warstwy DYSPOZYTOR oraz s  

dost pne dla wszystkich przewi-

dzianych u ytkowników.

3.2. Warstwa DYSPOZYTOR

W warstwie DYSPOZYTOR – 

akceptacji automatycznego stero-

wania bezpo redniego produkcj  

podejmowania decyzji, gdzie 

wychodz c od strategicznych 

celów, przy wielokryterialnych 

metodach bada  i analiz s  inte-

growane preferencje dla podsys-

temów i poszczególnych warstw 

poprzez odpowiedni  koordyna-

cj  i reprezentacj  kompromisów 

pomi dzy konfliktowymi kryteria-

mi i wymaganiami innych syste-

mów oraz otoczenia. Planowanie 

stanowi tu ci g dychotomicznych 

wyborów w kontek cie ogólnych 

ogranicze , bada  i predykcji roz-

wojowych. Zarz dzanie, dotyczy 

podleg ych zasobów, szczególnie 

w okoliczno ciach wyj tkowych 

(awarie, niestandardowe ogra-

niczenia i mo liwe rezerwy) oraz 

narz dzi rozstrzygaj cych, a tak e 

inteligentnego monitoringu i nadzo-

ru. Obejmuje równie  suport decy-

zyjny i strategiczne oddzia ywania, 

g ównie w zakresie preferencji dla 

nowoczesnych rozwi za  tech-

nologiczno-organizacyjnych oraz 

technicznych, np. ukierunkowane 

na automatyczne sterowanie wielo-

fazow  obs ug  wspó pracuj cych 

jednostek lub zastosowania S-VS 

z automatami produkcyjnymi.

Obs uga informatyczna dla potrzeb 

warstwy adaptacyjnej i optyma-

lizacyjnej równie  jest realizowa-

na w e~CENTRUM. Zatem przy 

zastosowaniu narz dzi i metod 

ma miejsce diagnozowanie warun-

ków budownictwa, utrudnie  i oto-

czenia oraz estymacja zapotrzebo-

wania na produkcj . W tym kon-

tek cie nast puje dostrajanie para-

metrów modeli dolnych warstw 

i oddzia ywanie bierne poprzez 

zarz dzenia zabraniaj ce lub ogra-

niczaj ce oraz polecenia, rekomen-

dacje i informacje, np. w kontek cie 

dost pno ci materia ów, sprz tu, 

produkcji pomocniczej, zago-

spodarowania i zapleczy budów. 

Ponadto jest realizowana wielokry-

terialna optymalizacja przep ywów, 

rozdzia u i alokacji zasobów oraz 

synchronizacja dzia alno ci podle-

g ych wykonawców i koordynacja 

z innymi podsystemami, jak rów-

nie  okre lanie standardów funk-

cjonowania budów i ich zespo ów 
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nia przez automatyczny system 

Radio Frequency Identification 

RFID [4]. Wyniki pomiarów s  

na bie co badane i przesy ane 

w zakresie wspó pracuj cych ele-

mentów systemu oraz do warstw 

DYSPOZYTOR i e~CENTRUM. 

Gromadzone s  dane empirycz-

ne o przybyciach, czasach cze-

kania, za adunkach/roz adunkach 

oraz o chwilach opuszczania 

budowy przez poszczególne jed-

nostki transportowe. Podobnie 

jest ledzone i rejestrowane funk-

cjonowanie jednostek wykonaw-

czych na budowie z wyró nieniem 

poszczególnych elementów czasu 

robót przygotowawczych, pracy 

efektywnej, przerw i nieprawid o-

wo ci w okresach dysponowanych 

zmian roboczych.

System RFID z anten  i kame-

r  zamontowanymi przy bramie 

wjazdowej identyfikuje jednostki 

transportowe poprzez umieszczo-

ne na nich chipy i po spe nieniu 

warunków otwiera zapor  i umo li-

wia wjazd. Podobne wspó pracuj -

ce systemy, zainstalowane w miej-

scu wykonywania robót ledz  

przebieg procesów produkcyjnych 

(i wspó pracy JB z JT). Zebrane 

informacje s  przetwarzane w sys-

temie i równocze nie przesy ane, 

jak wy ej.

W miejscu wykonywania robót 

równolegle mo e by  zastosowa-

ny Stereo-Vision System S-VS, [5, 

6]. S-VS dzi ki parom równocze-

nie pracuj cych kamer opisuje 

trójwymiarow  form  przestrzeni 

znajduj cej si  przed nimi. Daje 

to mo liwo  automatycznego 

sterowania (bez operatora) prac  

maszyn (koparek, adowarek, ura-

wi i suwnic monta owych) i urz -

dze  budowlanych (automatów 

spawalniczych lub uk adaj cych 

mieszank ). Oczywi cie rozwi za-

nia z bezza ogowymi automatami 

w wielu przypadkach nie s  jeszcze 

wykorzystywane, ale w systemie 

SBR mog  mie  zastosowanie.

3.4. Przyk ad zastosowania SBR

Dla usprawnienia realizacji robót 

budowlanych, w szczególno ci 

na nieprzestrzeganie dyscypliny

pracy – s. W tych przypadkach 

bie ce rozbie no ci wskazuj  

na konieczno  niezw ocznych 

sprawdze  w miejscu wykonywania 

robót dla zweryfikowania przyczyn 

oraz oceny nieprawid owo ci i ich 

pilnej likwidacji, jak równie  pod-

j cie w a ciwych dzia a  napraw-

czych, zgodnie ze wskazanymi 

rozwi zaniami.

Decyzje i sterowanie z e~CEN-

TRUM s  przekazywane do reali-

zacji w warstwie PRODUKCJA przy 

czym zmiany wyst puj  jedynie 

w przypadkach awaryjnych, przy 

uzasadnionych korektach wykona-

nych przez nadzoruj cego w war-

stwie DYSPOZYTOR.

3.3. Warstwa PRODUKCJA

Praca zespo u jednostek bu do wy 

JB i transportu JT, zgodnie z decy-

zjami SBR e~CENTRUM ewentu-

alnie skorygowanymi w warstwie 

DYSPOZYTOR jest przewidzia-

na do sterowania i monitorowa-

dla wielu wariantów zespo ów B
1
,.., 

B
i
,…, B

I
 wspó pracuj cych jedno-

stek JB i JT pozwalaj  na atw  

ocen  prawid owo ci bie cego 

rozwi zania w istniej cych warun-

kach i akceptacj  aktualnie zasto-

sowanego, ekonomicznie najko-

rzystniejszego wariantu, przy K
o
, 

N
o
 i t

o
.

Wykresy produkcji – P w kontek cie 

planowanego post pu robót – P
d
 

(zgodnego z przyj tymi harmono-

gramami) i faktycznego zaawanso-

wania realizacji – P
r
 charakteryzuj  

ewentualne rozbie no ci.

Podobnie w skali czasu inne wykre-

sy sprawdzaj ce z uwagi na: D, 

st, pn, s, ilustruj  wcze niejsze 

i bie ce odchylenia wzgl dem 

warto ci planowanych. Wynikaj  

one z przyczyn realizacyjnych, 

np. z faktycznych czasów trwa-

nia zmian roboczych – D, z okre-

sów prac przygotowawczych, bie-

cych i zako czeniowych – st, 

przerw na odpoczynek i potrze-

by naturalne – pn oraz z uwagi 

Rys. 3.  adowarka automat Yamazumi-4: a – podczas pracy, b – trygonometria 
S-VS, c – przestrzenny model kolumnowy, d – obrazy widziane z lewej i prawej 
kamery, wg [5]
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nych warunków realizacji u atwia-

j  akceptacje zaproponowanych 

decyzji.

Ponadto mo na stwierdzi , e po -

dobnie, jak w przyk adzie pracy 

adowarki-automatu (z okre laniem 

po o e  punktów w trójwymiarowej 

przestrzeni i uto samianiem obra-

zów przez Stereo-Vision System)

– wspomaganie przez SBR zapew-

nia integracj  i koordynacj  auto-

matycznego sterowania maszy-

nami budowlanymi w kontek cie 

celów i prawid owego funkcjono-

wania ca ej organizacji.
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PRZYPISY
1  Jednostk  budowy (JB) nazywa si  – wraz 

ze sprz tem – brygad  lub wyodr bnion  jej 

cz  albo mniejszy zespó , nawet operatora, 

która przy pomini ciu magazynowania 

mi dzyoperacyjnego realizuje bezpo redni , 

indywidualn  wspó prac  z wieloma b d  

jednym rodkiem transportowym. Jednostki 

budowy to, np. operator z kopark , zespó  

betoniarski z pomp  lub brygada monta owa 

z urawiem. Ka da JB ci le wspó pracuje 

z N – jednostkami transportowymi (JT), gdzie 

N = 1,…,n. Jednostka transportowa, tzn. 

pojazd samochodowy bez przyczepy lub 

zespó  pojazdów sk adaj cy si  z pojazdu 

samochodowego i przyczepy/naczepy, która 

na bie co wywozi lub dostarcza potrzebne 

materia y.

wanych z bli niaczych kamer prze-

mieszczaj cych si  wraz z „maszy-

n -automatem”, rys. 3d. Kraw d  

czo owa, od której np. adowarka 

ma nabiera  materia  z pryzmy 

zostaje ustalona przez lini  prze-

ci cia warstwicy (znajduj cej si  

15 do 20 cm nad poziomem tere-

nu) z powierzchni  wygenerowa-

nego modelu kolumnowego.

Na podstawie Global Positioning 

System, na bie co jest okre lana 

lokalizacja stanowisk kamer i kie-

runki wzgl dem g ównego uk adu 

wspó rz dnych. Zatem stworzo-

ny model kolumnowy z atwo ci  

zostaje odniesiony do uk adu ogól-

nego.

W celu zapewnienia wspó pracy 

systemu S-VS z poszczególnymi 

warstwami organizacji, np. firmy 

budowlanej mo e by  zastosowany 

System Bezmagazynowej Ralizacji 

Procesów. SBR bowiem umo liwia 

integracj  i koordynacj  automa-

tycznego sterowania maszynami 

budowlanymi przez S-VS w kontek-

cie celów i prawid owego funkcjo-

nowania ca ej organizacji.

4. Podsumowanie

System bezmagazynowej realiza-

cji procesów (SBR) wspomagaj cy 

planowanie, adaptacj , optymali-

zacj , sterowanie i w szczególno-

ci operacyjny nadzór nad produk-

cj  ma zastosowanie w istniej -

cych e-systemach g ównie jedno-

stek wykonawczych budownictwa. 

SBR w warstwie e~CENTRUM, 

w kontek cie celów ca ej organi-

zacji integruje zadania jej poszcze-

gólnych warstw, w szczególno ci 

s u y do badania i automatycz-

nego sterownia bezpo redniego 

prac  jednostek budowy i trans-

portu funkcjonuj cych z pomini -

ciem sk adowania przyobiektowe-

go materia ów.

W warstwie DYSPOZYTOR praca 

cz owieka jest ograniczona do nad-

zoru i kontroli automatycznego 

sterowania procesami przez SBR. 

Dost pne uzasadnienia analitycz-

ne i w formie graficznej na bie-

co dostosowywane do aktual-

przy automatyzacji wykonawstwa 

procesów mog  mie  zastoso-

wanie system bezmagazynowej 

realizacji procesów oraz Radio 

Frequency Identification i Stereo-

Vision System. W tym przypadku 

SBR s u y do integracji i koordyna-

cji systemów RFID i S-VS z funkcja-

mi poszczególnych warstw, misj  

i celami ca ej organizacji.

Przyk adem wykorzystania stereo-

wizji do sterowania adowark  auto-

matem jest zastosowanie systemu 

S-VS. Przetwarzane obrazy przez 

Stereo-Vision System umo liwiaj  

np. bezobs ugowe funkcjonowanie 

„ adowarki-automatu Yamazumi-4”, 

rys. 3a [5]. Dzi ki zamontowanym 

na kabinie adowarki dwóm bli nia-

czym kamerom stereowizyjnego 

systemu s  opisywane poszcze-

gólne punkty ukszta towania prze-

strzeni znajduj cej si  przed nimi, 

przy wykorzystaniu podstawowej 

zasady trygonometrycznej, rys. 3b. 

Punkt p wyznaczaj  wektory p
1
 i p

2
 

z miejsc obserwacyjnych kamer 

c
1
 i c

2
 odleg ych od siebie o d. 

Lokalizacj  punktu p okre laj  kie-

runki p
1
 i p

2
, st d:

p =  p
1
, p =  p

2
.

Poniewa   i  s  ustalonymi mno -

nikami, zatem mo na zapisa :

 p
1
 =  p

2
 + d .

W powy szej relacji d jest znane, 

a wektory p
1
 i p

2
 wynikaj  z pomia-

ru, st d mno niki  i  ulegaj  

eliminacji.

Zatem, w trójwymiarowej prze-

strzeni po o enie ka dego punk-

tu jest uto samiane na podsta-

wie pomiarów z jednej i z drugiej 

kamery oraz zasady trygonome-

trii. Otrzymane w 3D parametry 

punktów powierzchni zewn trz-

nej ukszta towania terenu i formy 

obiektów s  podstaw  do stworze-

nia kolumnowego modelu odpo-

wiadaj cego obserwowanej cz -

ci przestrzeni, rys. 3c. Tworzony 

model jest na bie co modyfiko-

wany i rektyfikowany odpowiednio 

do zmian obrazów aktualnie uzyski-


