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Wyzwania

Maszyny rolnicze – nowy produkt dla rolnictwa

• Kluczowe cechy:

• Operacja w trybie ciągłym (24H na dobę poprawiająca efektywność operacji

technologicznych )

• Bezpieczeństwo dla człowieka (szczególnie podczas zabiegów ochrony

chemicznej i nawożenia )

• Zmniejszenie gabarytów i ceny urządzeń w rolnictwie dzięki usunięciu

stanowiska operatora.
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Pomysł, 1/2

Przykładowe zastosowanie - System ATTB

• Opracowany w PIAP we współpracy z PIMR, WAT oraz firmą Hydromega S.A. system

autonomicznego transportu biomasy jest dedykowany dla potrzeb utrzymania unikalnych

obszarów błotno-bagiennych.

• Przeznaczeniem pojazdu jest autonomiczny transport pozyskanej masy zielonej z obszarów

bagiennych do miejsca składowania. PIAP jest autorem prezentowanego w niniejszej

prezentacji systemu oczujnikowania, kontroli, oraz sterowania.

• System przedstawiony poniżej może być przedmiotem adaptacji do innych zadań szczególnie w

rolnictwie tj. transportu autonomicznego w sadach i na polach uprawnych

• System sterowania może być adaptowany do potrzeb kontroli trakcji innych maszyn roboczych tj.

kosiarek, przewracarek i opryskiwaczy.

• We wszystkich tych miejscach, system posiada potencjał pozwalający na eliminację pracy

człowieka, a więc zwiększenie efektywności pracy, bezpieczeństwa oraz pozwala na budowę

przewagi konkurencyjnej polskiego rolnictwa.
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Pomysł, 2/2

System ATTB jest przykładem realizacji systemu autonomicznego

transportu na przykładzie transportu biomasy. 

Scenariusz realizowany przez system polega kolejno na:

• Przywołaniu pojazdu transportowego do pojazdu zbierającego

• Dojeździe pojazdu pojazdu transportowego do pojazdu koszącego w trybie samoczynnym

• Automatycznej zamianie pojemnika pełnego na pusty na przyczepie pojazdu zbierającego

• Powrót do miejsca składowania w trybie autonomicznym

• Rozładowanie pełnego pojemnika

Użytkownik 

może 

zdefiniować 

inne kryteria

Planowanie ścieżki ruchu pojazdu transportowego jest realizowane

na podstawie ograniczeń wynikających z minimalizacji uszkodzenia

terenu. Aby to osiągnąć przyjęto następujące kryteria:

• Minimalizacja ilości przejazdów przez dany punkt terenu

• Minimalizacja promienia skrętu

• Minimalizacja długości trasy

• Poniżej zaprezentowano slajdy prezentujące pracę systemu,

oraz film przedstawiający fazę dokowania.



Widok stacji RTK oraz oczujnikowania pojazdu ATTB

Dokowanie

Zadokowany pojazd transportowy ATTB



Faza dokowania pojazdu transportowego



Przeładunek kontenerów

Rozładunek

Przywołanie pojazdu transportowego z

pulpitu operatorskiego

Planowanie trasy po przywołaniu pojazdu
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Firma / Zespół 1/1

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP jest instytutem powstałym w 1965r.

- pierwszy w Polsce producent robotów przemysłowych (na licencji ASEA/ABB, 1976)

- pierwszy w Polsce producent robotów mobilnych (INSPECTOR, 1999)

- wypracowane rozwiązania tworzone są zgodnie z normą ISO 9001 

Obszary działalności:

- automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, 

- automatyzacja transportu międzyoperacyjnego 

- systemy kontroli jakości z wykorzystaniem techniki wizyjnej 

- roboty mobilne do zastosowań specjalnych 

- specjalistyczna układy oraz aparatura kontrolno-pomiarowa

- prototypowanie, technologii wytwarzania przyrostowego – druk 3D

- realizacji projektów w ramach współpracy międzynarodowej 

Zatrudnienie: ponad 280 osób
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Obecny etap i przyszłość rozwiązania, 1/2

• Rozwiązanie może być wdrożone w różnych konfiguracjach i na różnych 

urządzeniach, zatem czas implementacji będzie się różnił w poszczególnych 

przypadkach.

• Możliwy dalszy rozwój we współpracy z partnerem branżowym, z wykorzystaniem 

środków prywatnych lub dotacji.
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