Us∏ugi logistyczne

Laser czy miarka ?
VMS – Laserowe Systemy Pomiarowe
Automatyczne wymiarowanie, pomiar obj´toÊci oraz okreÊlenie u∏o˝enia ∏adunków w procesie przewozowym
jest metodà na optymalne wykorzystanie posiadanej przestrzeni i Êrodków.
Stosowane do takich zadaƒ systemy
VMS (Volume Measurement System) dostarczajà pe∏nej informacji o wielkoÊci,
kszta∏cie i u∏o˝eniu transportowanych
obiektów. Do grona u˝ytkowników nale˝à zarówno znani operatorzy na rynku kontenerowych terminali prze∏adunkowych, jak równie˝ liczàce si´ firmy
pocztowe i kurierskie.
Wszystko na swoim miejscu
Zrozumia∏e dà˝enie firm do obni˝enia kosztów eksploatacji, tak˝e w dziedzinie logistyki, prowadzi do post´pujàcej automatyzacji szeroko poj´tych procesów transportowych. Z problemem
efektywnego klasyfikowania transportowanych lub sk∏adowanych ∏adunków
pod wzgl´dem gabarytów spotykamy
si´ w wielu sektorach gospodarki. Poczynajàc od ruchu kontenerów w wielkich,
mi´dzynarodowych terminalach prze∏adunkowych portów morskich, kolejowych i lotniczych, a koƒczàc na dystrybucji ró˝norodnych przesy∏ek pocztowych i kurierskich, mamy do czynienia
z potrzebà dysponowania pe∏nà wiedzà
o rzeczywistym przep∏ywie ca∏ej masy
∏adunków.
Idea sprawnego wymiarowania
obiektów w czasie rzeczywistym znalaz∏a swojà realizacj´ w postaci kompletnych systemów VMS firmy SICK.
Swojà skutecznoÊç i przydatnoÊç systemy VMS potwierdzi∏y w wielu udanych
zastosowaniach, przede wszystkim
przy informacyjnym wspomaganiu automatycznego transportu ∏adunków
i to zarówno tych bardzo du˝ych, jak
i tych stosunkowo niewielkich. Na
przyk∏ad, jednà z wa˝nych zalet wykorzystania systemu pomiaru obj´toÊci jest mo˝liwoÊç bezpoÊredniego
uzyskania danych statystycznych
o rzeczywistym wolumenie zarówno
ca∏oÊci przewozów lub, jak kto woli,
z podzia∏em na odbiorców.

Jakie to proste, nieprawda˝?
Podstawowym elementem wykonawczym systemów VMS sà laserowe skanery pomiarowe LMS (Laser Measurement
System) (rys. 1). Ich zasada dzia∏ania jest
prosta i opiera si´ na pomiarze czasu
przelotu impulsu Êwietlnego. Jednak
w praktyce, aby zrealizowaç pomys∏
w sposób przemys∏owy, wymagane jest
sprawne opanowanie zaawansowanych
technologii optoelektronicznych.
W ogólnym u˝ytkowaniu urzàdzenia
LMS pozwalajà na monitorowanie powierzchni w kszta∏cie pó∏kola o promieniu do 80 metrów. Zasada dzia∏ania
urzàdzenia polega na tym, ˝e impulsowo emitowana ze skanera wiàzka pomiarowa przemiata pole widzenia od 0
do 180 stopni kàtowych z rozdzielczoÊcià, np. 0,25 stopnia kàtowego. JednoczeÊnie dla ka˝dego kàtowego po∏o˝enia wiàzki laserowej mierzony jest czas
powrotu echa impulsu i tym samym wyznaczana jest odleg∏oÊç od przeszkody.
W rezultacie, w ciàgu zaledwie 13 milisekund trwania cyklu od 0 do 180 stopni, uzyskujemy komplet informacji
o po∏o˝eniu i wymiarach wykrytych
obiektów w polu widzenia skanera.
W sk∏ad pe∏nego systemu VMS wchodzà dwa skanery LMS wraz ze specjalnymi uchwytami pozwalajàcymi na ich precyzyjne ustawienie wzgl´dem siebie oraz
komputer przemys∏owy ze specjalistycznym oprogramowaniem (rys. 2). Ca∏y system jest w pe∏ni autonomiczny i aktywny, co czyni go niewra˝liwym na wp∏yw
czynników Êrodowiskowych, a tak˝e nie
wymaga dodatkowego oÊwietlenia.
Skanery pomiarowe rozmieszcza si´
w jednej p∏aszczyênie nad linià transportowà w ten sposób (rys. 3), aby ka˝dy z nich monitorowa∏ przypisanà mu
stron´ ∏adunku. Taki uk∏ad pozwala na
obs∏ug´ zarówno prostych, pojedynczych obiektów, jak równie˝ uk∏adów
∏adunków o obrysach sumarycznie bardziej skomplikowanych.
W efekcie pracy systemu VMS u˝ytkownik uzyskuje wiedz´ o:
• wysokoÊci, szerokoÊci i d∏ugoÊci ∏adunku

Rys. 1. LMS: „oko” systemu VMS

• rzeczywistej obj´toÊci
• obj´toÊci magazynowej (box volume)
• kàcie obrotu, np. palety.
Wymiary mierzonych bezdotykowo
obiektów mogà si´gaç 3000 mm dla
wysokoÊci i szerokoÊci oraz 7500 mm
w przypadku d∏ugoÊci. Uk∏ad zaprojektowany jest do pracy z szybkoÊciami do
2 m/s. Przy zachowaniu powy˝szych parametrów otrzymujemy dane z dok∏adnoÊcià nie gorszà ni˝ 15 mm dla ka˝dego rozmiaru. Obni˝enie pr´dkoÊci ∏adunku pozwala uzyskaç lepsze warunki
pomiaru, a co za tym idzie tak˝e jeszcze
lepszà dok∏adnoÊç. Automatyczna rozró˝nialnoÊç kolejnych obiektów w ciàgu
transportowym jest mo˝liwa, jeÊli za-

Rys. 2. Elementy systemu VMS

Rys. 3. Schemat uk∏adu VMS
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przemys∏owych urzàdzeƒ pozwala dobraç optymalne rozwiàzanie do ka˝dego
zadania i warunków pracy z wszystkimi
systemami kodów kreskowych. Nawet
odczyt dowolnie u∏o˝onych etykiet przy
sortowaniu baga˝ów lotniczych nie stanowi problemu. Âwiadczy o tym ju˝ ponad 330 aplikacji w portach lotniczych
ca∏ego Êwiata. Najbardziej rozbudowane
pod wzgl´dem mo˝liwoÊci (przy wymiarach zaledwie 117x117x94mm), czytniki
serii 490 z funkcjami m. in. SMART,
Rys. 4. Czytnik CLV490
umo˝liwiajà automatyczny odczyt standardowej wielkoÊci kodów z odleg∏oÊci
ponad 2m, dowolnie obróconych, cz´Êciowo zabrudzonych lub przes∏oni´tych.
Do przesy∏ania wyników mo˝emy pos∏u˝yç si´ transmisjà poprzez dowolny
interfejs szeregowy, np. RS-485 lub na
˝yczenie dostarczony zostanie inna mo˝liwoÊç, np. typu fieldbus lub Ethernet.
Jako urzàdzenia laserowe skanery pomiarowe posiadajà 1 klas´ bezpieczeƒstwa, czytniki kodów kreskowych 2 klas´
bezpieczeƒstwa, co czyni je ca∏kowicie
bezpiecznymi w u˝ytkowaniu bez jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeƒ. Mocne obudowy klasy IP65 i IP67 a tak˝e mo˝liwoÊç pracy bez dodatkowych modu∏ów
grzejnych lub ch∏odzàcych w zakresie
Rys. 5. Dystrybucja towarów
temperatur od -30 0C do +50 0C, umo˝lipewnione sà minimalne odst´py wi´k- wiajà bezproblemowe zastosowania
sze od oko∏o 100 mm.
w trudnych warunkach zewn´trznych.
Dwie funkcje na 1 stanowisku

Innym ju˝ si´ op∏aca

Podstawowe funkcje systemu VMS mo˝emy rozszerzyç o zintegrowanà autoidentyfikacj´ w oparciu o stacjonarne
czytniki kodów kreskowych firmy SICK.
Du˝a ró˝norodnoÊç modeli i wersji tych

Klasyfikacja wymiarowa paczek, palet
lub kontenerów transportowych jest
przyk∏adem zadaƒ, gdzie r´czne czynnoÊci sà niezbyt precyzyjne, ma∏o wydajne
i kosztowne a czasami wr´cz niewykonalne. Automatyczny system
VMS jest standardowym rozwiàzaniem, którego w∏àczenie
w system transportowy zapewnia zwi´kszenie
wydajnoÊci,
zmniejsza iloÊç
czynnoÊci oraz
pomy∏ek przy za∏adunku i dystrybucji, a tym samym w efekcie
poprawia konkurencyjnoÊç dziaRys. 6. Klasyfikacja kontenerów w celu wykorzystania przestrzeni magazynowej
∏alnoÊci.
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Rys. 7. Zestaw „pocztowy”

Zastosowanie automatycznego pomiaru rzeczywistej obj´toÊci ró˝norodnie
za∏adowanych palet (rys. 5) w jednej ze
znanych firm dystrybucyjnych pozwoli∏o osiàgnàç oszcz´dnoÊci rz´du 20%.
W przypadku lotniczych terminali cargo systemy VMS doskonale sprawdzi∏y si´
przy klasyfikacji kontenerów dla potrzeb
optymalnego wykorzystania dost´pnej
przestrzeni magazynowej (rys. 6). Identycznà rol´ pe∏nià w terminalach portów
morskich i kolejowych. Przy okazji zapewniona jest skuteczna lokalizacja wszelkich
wystajàcych elementów mogàcych zak∏óciç proces manewrowania i za∏adunku.
Charakterystycznà cechà rozwiàzania
technicznego przy pracy z tak du˝ymi
obiektami jest poruszajàca si´ bramka
skanujàca wzd∏u˝ nieruchomego kontenera. Przy jego d∏ugoÊci, np. 6700mm ca∏y
proces pomiaru trwa mniej ni˝ 25 sekund!
Z kolei przy dystrybucji paczek i przesy∏ek kurierskich wykorzystano specjalnà wersj´ VMS pracujàcà z pr´dkoÊcià
ok. 2 m/s wspólnie z dynamicznym modu∏em wa˝àcym i stacjonarnym czytnikiem kodów kreskowych (rys. 7).
Podsumowujàc, system wymiarowania obiektów VMS jest sprawdzonym narz´dziem, pozwalajàcym na Êwiadome
i efektywne zarzàdzanie ∏aƒcuchem logistycznym z wykorzystaniem ró˝nych
Êrodków transportu.
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