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TRANSPORT W TRUDNODOSTĘPNYM TERENIE Z WYKORZYSTANIEM  

BEZZAŁOGOWEJ PLATFORMY LĄDOWEJ 

 

Ciągły rozwój cywilizacji, chęć eksploracji przez człowieka nieznanych obszarów oraz konieczność prowadzenia przez 

niego rozmaitych działań (badania geodezyjne, geologiczne, konserwacja linii energetycznych, dbanie o obszary leśne, misje 

ratownicze) powoduje, że coraz częściej prace te wykonywane są w trudnodostępnym terenie. Niejednokrotnie jest on niedo-

stępny dla konwencjonalnych pojazdów, stanowiących powszechnie dostępne środki transportu. To z kolei powoduje, że chcąc 

sprostać postawionym celom, ludzie mogą dostać się w wyznaczone miejsce jedynie pieszo, samodzielnie (lub z wykorzysta-

niem zwierzyny jucznej). Przenoszą oni w ten sposób sprzęt konieczny do przetrwania w niesprzyjającym środowisku oraz 

wyposażenie niezbędne do wykonania zadanej pracy. Podejście to jest mało efektywne oraz przy wykonywaniu zadań w obsza-

rach niebezpiecznych może nieść ze sobą zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. W referacie przedstawiono alternatywną 

metodę prowadzenia transportu na obszarach trudnodostępnych z wykorzystaniem bezzałogowej platformy lądowej BPL. Opi-

sano problemy jakie są z tym związane, stawiane wymagania oraz sposoby ich spełnienia. Ponadto przedstawiono projekt 

BPL, która może być wykorzystana jako alternatywny środek transportu. Zaprezentowano jej dane techniczne oraz możliwości 

transportowe. 

 

WSTĘP 

Coraz częściej ludzie wykonują różnorodne działania w nie-
sprzyjających, trudnych warunkach terenowych. Ponieważ obszary 
te są niedostępne dla konwencjonalnych pojazdów, niejednokrotnie 
muszą oni dotrzeć tam pieszo. Zabierają ze sobą wyposażenie 
konieczne do przetrwania w trudnych warunkach, narzędzia nie-
zbędne do wykonania pracy lub przyrządy pomiarowe do przepro-
wadzenia badań (geodezyjnych, geologicznych itp.). Zazwyczaj 
masa ich wyposażenia jest znaczna, a gabaryty często przeszka-
dzają w sprawnym i bezpiecznym przemieszczaniu się (rys.1).  

 

 
Rys. 1. Przykład pieszego transportu w terenie górzystym [6] 

 
Wykorzystywanie przy transporcie wyłącznie siły mięśni (trans-

port ręczny), powoduje szybkie zmęczenie osób czynnie w nim 
uczestniczących. To z kolei doprowadzić może do sytuacji stano-
wiących zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Długotrwałe obciążenie 
ludzi, nawet dopuszczalnymi, przez regulacje prawne masami 
w dalszej perspektywie skutkuje degradacją ich zdrowia. 

1. NORMATYWY PRAWNE  

Ograniczenia prawne dotyczące maksymalnych mas jakie mo-
gą być transportowane przez człowieka ręcznie zawarte zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 
marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcz-
nych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późniejszy-
mi zmianami). Wdrożyło ono europejską dyrektywę 90/269/EWG z 
dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemiesz-
czania ciężarów. Ręczne prace transportowe – to każdy rodzaj 
transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub 
materiałów przez jedną lub więcej osób oraz ich przemieszczanie 
poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, 
przenoszenie, przesuwanie oraz przetaczanie [5]. Zatem zakres 
objęty definicją jest bardzo szeroki i dotyczy każdego przypadku, 
gdy człowiek przenosi jakikolwiek ładunek wyłącznie wspierając się 
własną siłą. 

Masa całkowita przenoszonego ładunku przez jedną osobę 
w przypadku pracy stałej nie może przekraczać 30 kg, a pracy 
dorywczej 50 kg (nie częściej niż cztery razy na godzinę). Niedo-
puszczalne jest przy tym ręczne przenoszenie przedmiotów o masie 
przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość 
przekraczającą 25 m. Przedstawione normy dotyczą wyłącznie 
mężczyzn, i w przypadku kobiet są jeszcze bardziej restrykcyjne. 

Ograniczenia prawne powodują, że prowadzenie transportu 
w trudnodostępnym terenie (np. górzystym), w sposób zgodny 
z prawem, jest trudne do osiągnięcia. Należy zatem opracować 
alternatywny system, który: 
– w istotny sposób zwiększy efektywność transportu prowadzo-

nego w trudnym terenie; 
– zmniejszy ryzyko uszkodzenia zdrowia i życia osób dotychczas 

bezpośrednio przenoszących ładunki. 
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2. KONCEPCJA ALTERNATYWNEGO SYSTEMU 
TRANSPORTOWEGO  

Analizy przeprowadzone w Zakładzie Maszyn Inżynieryjnych 
i Robotów Instytutu Budowy Maszyn WAT wykazały, że możliwe jest 
zwiększenie efektywności transportu prowadzonego w trudnodo-
stępnym terenie dzięki wyposażeniu ludzi w bezzałogowe platformy 
lądowe BPL (roboty). Platformy te stanowić będą środki transportu-
jące ładunki. Opracowana koncepcja zakłada, że załadunek jak 
i rozładunek następować będzie w sposób ręczny. Schematycznie 
łańcuch transportu przedstawiono na rysunku 2. 

 

 
 Rys. 2. Uproszczony schemat alternatywnego systemu transporto-
wego z wykorzystaniem Bezzałogowej Platformy Lądowej 
 

Wdrożenie takiego modelu transportu wymaga dysponowania 
BPL, której poziom mobilności (zdolności pokonywania przeszkód 
terenowych) będzie porównywalny z tym jaki jest w stanie osiągnąć 
człowiek w podobnych warunkach terenowych. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI BPL 

Wspieranie przez BPL człowieka w działaniach transportowych 
wymaga jej zdolności do przemieszczania się w podstawowych 
obszarach terenowych, uznanych za krytyczne, na których zasto-
sowanie tego typu rozwiązania jest szczególnie istotne. Należą do 
nich:  
– tereny górskie; 
– obszary zalesione; 
– tereny podmokłe oraz grunty cechujące się niską nośnością. 
Dla każdego z wytypowanych obszarów określono występujące na 
nich przeszkody terenowe (rys.3) oraz możliwe ukształtowanie 
terenu, a następnie zgrupowano je w przeszkody typowe do których 
zaliczono: 
– ściankę pionową – odzwierciedlającą wszystkie nierówności 

terenowe o znacznej wysokości, pokonywane prostopadle np. 
ścianki skalne, tarasowe ukształtowanie terenu, wysokie korze-
nie drzew; 

– wąskie przeszkody pionowe – którymi mogą być np. zwalony 
pień drzewa, fragmenty skał, duże kamienie; 

– wąskie przeszkody typu rów; 
– teren stopniopodobny – odzwierciedlający przeszkody typu 

korzenie drzew, kamienie oraz zbocza o różnym nachyleniu. 
Określone obszary oraz typowe przeszkody terenowe, które 

BPL pełniąca funkcją środka transportującego powinna móc spraw-
nie pokonywać, narzuciły szereg wymagań technicznych i funkcjo-
nalnych dotyczących jej układu napędowego i zawieszenia: 
– prędkość jazdy podczas poruszania się po niewielkich nierów-

nościach i relatywnie płaskim terenie BPL powinna dorównać co 
najmniej chwilowej prędkości jaką osiągnąć może człowiek ob-
ciążony ładunkiem 30 kg (ok. 15 km/h); 

– podczas poruszania się w terenie, w którym występują znaczne 
nierówności i incydentalne przeszkody BPL powinna rozwijać w 
sposób stabilny „pełzające” prędkości jazdy (ok. 2 km/h); 

ponadto jej układ bieżny powinien: 

 
Rys. 3. Przykłady przeszkód terenowych występujących na obszarach uznanych za krytyczne 
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– kopiować nierówności terenowe; 
– zapewnić zdolność pokonywania przeszkód terenowych; 
– umożliwić rozwijanie wysokich sił przyczepności i uciągu; 
– zapewnić wysoki zapas stateczności wywrotnej podczas jazdy 

na wzniesieniach i przy pokonywaniu przeszkód terenowych; 
– zmniejszać obciążenia dynamiczne; 
– minimalizować drgania nadwozia; 
– zapewnić równomierny rozkład nacisków na podłoże; 
– minimalizować przechyły nadwozia pod wpływem sił bezwład-

ności. 
Spełnienie tak postawionych wymagań może być zrealizowane 

dzięki opracowaniu właściwej koncepcji oraz projektu BPL. 

4. KONCEPCJA BPL  

Przeprowadzone badania wstępne oraz analizy potencjalnych 
możliwości wykorzystania, jak również sprecyzowane wymagania 
umożliwiły opracowanie koncepcji (rys.4) Bezzałogowej Platformy 
Lądowej dedykowanej do realizacji zadań transportu w trudnodo-
stępnym terenie oraz głównych wytycznych do jej projektu.  

 

 
Rys. 4. Koncepcja BPL dedykowanej do transportu w trudnodo-
stępnym terenie: a) widok ogólny wraz z ładunkiem; b) BPL na tle 
człowieka o wzroście 1,80 m 

 
Koncepcja zakładała zaprojektowanie platformy zdolnej do 

przejęcia czterokrotnego maksymalnego dozwolonego prawem 
ładunku jaki może przenieść mężczyzna w trakcie wykonywania 
pracy dorywczej (200 kg). Jednocześnie jej masa i wymiary ze-

wnętrzne nie mogą przeszkadzać w sprawnym i efektywnym poru-
szaniu się w wytypowanych obszarach. Dlatego ostatecznie przyjęto 
koncepcje trzyosiowej, sześciokołwej platformy o skręcie burtowym, 
której masa własna wynosić będzie ok. 400 kg, a jej szerokość 
całkowita nie powinna przekroczyć 1 m. Uwzględniając dostępną do 
zabudowy przestrzeń, podatność obsługową oraz wyniki wstępnych 
badań symulacyjnych, zdecydowano o zastosowaniu w robocie 
zawieszenia z wahaczami wzdłużnymi (rys. 5). Pożądany czas 
nieprzerwanej pracy, bez uzupełniania źródła energii, powinien 
wynosić ok. 8h (przeciętny czas pracy człowieka podczas jednej 
zmiany). 

 

 
Rys. 5. Schemat struktury podwozia BPL 

 
Z uwagi na to, że układ napędowy opracowywanego rozwiąza-

nia powinien być zdolny do przenoszenia znacznych obciążeń 
dynamicznych, zdecydowano, że zostanie zastosowany w tym 
wypadku hydrostatyczny układ napędowy [1, 2, 3, 4]. Główne 
aspekty jakie przemawiają za jego wykorzystaniem to: 
– łatwość kształtowania układu przenoszenia napędu od silnika 

spalinowego do kół bieżnych, 
– możliwość uzyskania bezstopniowej zmiany przełożenia, 
– wykorzystywanie korzystnego obszaru pracy silnika spalinowe-

go, 
– eliminacja rozłączalnych sprzęgieł, skrzyń biegów, przekładni 

rozdzielczych za silnikiem napędowym, 
– eliminacja przekładni rozdzielczych za skrzyniami biegów, do 

napędu urządzeń dodatkowych wykorzystując energię hydrau-
liczną cieczy, 

– możliwość realizowania napędu odwróconego, 
– zabezpieczenie silnika napędowego przed przeciążeniem, 
– możliwość realizowania jazdy z automatyczną zmianą przełoże-

nia. 
Przyjęta koncepcja (rys.6) struktury układu napędowego zakła-

da, że każde koło napędzane będzie osobno z wykorzystaniem 
zamontowanego w nim silnika hydraulicznego stałej chłonności. 
W efekcie możliwe będzie uzyskanie trzech przełożeń. W przypadku 
równoległego połączenia silników hydraulicznych, zmiana przełoże-
nia uzyskiwana będzie poprzez odłączenie silników parami na 
każdej osi. Prędkości jazdy na poszczególnym przełożeniu regulo-
wana będzie płynnie, poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika 
napędzającego pompy oraz wydajności jednostkowej pomp hydrau-
licznych.  
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Rys. 6. Schemat przyjętej koncepcji hydrostatycznego układu na-
pędowego BPL do pokonywania trudnodostępnego terenu 

5. PROJEKT BPL 

Wstępne założenia oraz przyjęta koncepcja platformy umożliwi-
ły przystąpienie do prac projektowych. Obejmowały one dobór 
głównych podzespołów układu napędowego oraz wytrzymałościowe 
kształtowanie konstrukcji. 

W efekcie przeprowadzonych analiz do układu napędowego 
dobrano: 
– wysokoprężny silnik spalinowy KUBOTA D722 o mocy 14,9 kW; 
– wielotłoczkową pompa typu tandem Poclain serii PM10 o teore-

tycznej wydajności jednostkowej 14,32 cm3/obr; 
– dzielniki przepływu firmy Rexroth RTM Traction module o roz-

miarze 16; 
– gerotorowe silniki hydrauliczne dedykowane do montażu bez-

pośrednio w kole firmy Danfoss serii OMPW o chłonności jed-
nostkowej 160 cm3/obr. 
Podczas obliczeń przyjęto dwa skrajne punkty pracy układu 

napędowego: 
– punkt nr 1 – podczas prostopadłego wjazdu platformy na wznie-

sienie o nachyleniu 60% z prędkością jazdy wynoszącą 1m/s, 
po podłożu o współczynniku oporów toczenia równym f=0,08; 

– punkt nr 2 – podczas jazdy po płaskim utwardzonym podłożu o 
współczynniku oporów toczenia równym f=0,02 z maksymalną 
prędkością jazdy wynoszącą 15 km/h. 

Naniesione punkty pracy na charakterystykę wybranego silnika 
hydraulicznego przedstawiono na rysunku 7. 

Dobór głównych elementów układu napędowego, ogumienia, 
określenie wymaganej pojemności zbiorników paliwa i oleju hydrau-
licznego itp. pozwoliło na wykonanie szczegółowej analizy masowo 
– przestrzennej. W jej wyniku dokonano wstępnego rozmieszczenia 
głównych komponentów oraz określono położenie środków masy 
własnej platformy, ładunku oraz platformy z ładunkiem (rys.8). 

 

 
Rys. 7. Charakterystyka dobranego silnika hydraulicznego OMPW 160 z naniesionymi przyjętymi punktami pracy układu napędowego 
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Rys. 8. Schemat platformy oraz jej główne wymiary: 1 – silnik spali-
nowy wraz ze zbiornikami paliwa i oleju hydraulicznego, 2 – zespół 
pomp hydrostatycznego układu napędowego, 3 – akumulator ener-
gii elektrycznej wraz z dzielnikami przepływu, 4 – ładunek 

 
Główne wymiary platformy zestawiono w tabeli 1. 
 

Tab. 1. Główne wymiary BPL 

Parametr/wymiar Wartość 

Masa własna platformy mP [kg] 400 

Masa ładunku mŁ [kg] 200 

Szerokość platformy b [m] 1.00 

Rozstaw między przednią i środkową osią  
a [m] 

0.52 

Rozstaw między przednią i tylną osią c [m] 1.04 

Odległość między przednią osią, a osią wahań 
przedniego wahacza e [m] 

0.26 

Średnica koła d [m] 0.41 

Szerokość koła bK [m] 0.17 

Położenie środka masy platformy 
SCP [m] 

hSCp 0.43 

LSCp 0.36 

Położenie środka masy ładunku 
SCŁ [m] 

hSCŁ 0.64 

LSCŁ 0.15 

 
Zidentyfikowane obciążenia zewnętrzne umożliwiły przystąpie-

nie do prac projektowych, ukształtowania wytrzymałościowego 
konstrukcji oraz szczegółowych rozwiązań układu napędu oraz 
sterowania. Efektem końcowym jest projekt Bezzałogowej Platformy 
Lądowej dedykowanej do realizacji zadań związanych z transportem 
prowadzonym w trudnodostępnym terenie. Jej wizualizację przed-
stawia  rysunek 9. 

 
Rys. 9. Wizualizacja ostatecznego projektu Bezzałogowej Platformy 
Lądowej do transportu w trudnodostępnym terenie: a) widok izome-
tryczny; b) widok od przodu 

 
Główne dane techniczne opracowanego rozwiązania zebrano 

w tabeli 2. 
 

Tab. 2. Parametry techniczne zaprojektowanej BPL 

Masa własna 400 kg 

Dopuszczalny ładunek 200 kg 

Układ napędowy Hydrostatyczny 6 x 6  

Układ skrętu Burtowy 

Rodzaj paliwa Olej napędowy 

Silnik spalinowy KUBOTA D722 E3B 

Moc maksymalna silnika 
spalinowego 14,9 kW / 3600 obr/min 

Moment maksymalny silnika 
spalinowego 46 Nm / 2600 obr/min 

Maksymalna prędkość obro-
towa silnika spalinowego 3600 obr /min 

Pojemność zbiornika paliwa 18 L 

Pojemność zbiornika oleju 
hydraulicznego 24 L 

Układ zawieszenia Zależny, sterowana przednia  
i środkowa oś 

Prędkość maksymalna  15 km/h 

Układ sterowania Zdalny w systemie teleoperacji 

Ogumienie 16x6,50 - 8 

 
Pionowy skok kół, wpływający m.in. na zdolność do pokonywa-

nia przeszkód terenowych wynosi 24 cm. Nominalnie ruch zawie-
szenia jest wymuszany nierównościami podłoża. W przypadku 
znacznych nierówności oraz pojedynczych przeszkód jest możliwe 
aktywne wymuszenie ruchu kół przedniej oraz środkowej osi. Przy-
kładową sekwencję pokonywania przeszkody terenowej w postaci 
murku przedstawiono na rysunkach 10. 
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Rys. 7. Sekwencje pokonywania przeszkody terenowej typu „mu-
rek” przez Bezzałogową Platformę Lądową 

PODSUMOWANIE 

Zakrojona na coraz szerszą skalę działalność człowieka powo-
duje, że coraz częściej konieczne jest przetransportowanie ładun-
ków, czy towarów w miejsca, w które może dotrzeć on tylko pieszo. 
Niejednokrotnie masa ładunków jakie są tam dostarczane poprzez 
transport ręczny przekracza normy określone przez regulacje praw-
ne. Dlatego też konieczne było zaproponowanie alternatywnej 
metody umożliwiającej na dostarczanie ładunków w trudnodostępne 
miejsca.  

Zespół Instytutu Budowy Maszyn zaproponował system w któ-
rym dostarczanie ładunków możliwe będzie z wykorzystaniem 
Bezzałogowej Platformy Lądowej, cechującej się zdolnością poko-
nywania przeszkód terenowych na poziomie dorównującym czło-
wiekowi.  

Na podstawie przyjętych założeń i sprecyzowanych wymagań 
zaprojektowano dedykowaną Bezzałogową Platformę Lądową, 
której dopuszczalna ładowność wynosi 200 kg. Jej konstrukcja 
zapewnia wysoki poziom mobilności, zwrotności i wysoką zdolność 
do pokonywania przeszkód terenowych.  

Zastosowanie systemu transportowego opartego o robota, 
bądź grupę robotą przyczyni się do zwiększenia efektywności reali-
zacji zadań transportu prowadzonego w trudnych warunkach tere-
nowych oraz zminimalizuje prawdopodobieństwo urazów zdrowot-
nych osób uczestniczących w tym procesie. 
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Transport in rough terrain  
with Unmanned Ground Vehicle use 

Continuous development of civilization, the human's will-

ingness to explore the unknown domains and the necessity of 

his various activities (geodetic and geological research, 

maintenance of power lines, care of forest areas, rescue 

missions) causes more and more these works are carried out 

in difficult terrain. Often it is inaccessible to conventional 

vehicles, which are commonly available means of transport. 

This in turn causes that in order to achieve this aim, people 

can get to the designated place only on foot, independently 

(or with the use of animals). They transport in this way the 

necessary to survive in a hostile environment and to perform 

the work equipment. The approach is not effective and in the 

performance of tasks in dangerous areas may carry with 

them danger to human health and life. The paper presents the 

alternative method of carrying out transport in difficult ter-

rains with the use of unmanned ground vehicle UGV. It de-

scribes the problems that are associated with this, imposed 

requirements and ways to meet them. Furthermore it presents 

the UGV project, which can be used as an alternative means 

of transport. Presented its specifications and transport capa-

bilities .  
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