
Dziêki symulatorowi u¿ytkownik mo¿e uczestniczyæ w procesie symulacji transportu 
³adunków za pomoc¹ suwnicy w środowisku VR prezentuj¹cym halê produkcyjno-
-magazynow¹ (rys. 1 i 2). 

Rys. 1. Widok środowiska VR – czêśæ produkcyjna

Symulator stosowany w szkoleniu umo¿liwia doskonalenie umiejêtności u¿ytkownika 
polegaj¹cych na wykonywaniu typowych czynności zwi¹zanych z obs³ug¹ suwnicy, 
tj. podejmowania ³adunków, operowania nimi w środowisku pracy i precyzyjnego 
wykonywania powierzonych zadañ, w tym odstawiania ³adunków.

Symulator umo¿liwia inicjowanie niebezpiecznych zjawisk dynamicznych, które mog¹ 
zaistnieæ podczas obs³ugi suwnicy, takich jak: utrata ³adunku, uderzenie ³adunkiem 
o obiekty środowiska lub u¿ytkowników dróg komunikacyjnych itp., 
czego ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie mo¿na przeprowadziæ w rzeczywistych 
warunkach. 

Rys. 3. Widok komputerowo generowanego obrazu ze środowiska – uderzenie pracownika na pasach 
transportowanym ³adunkiem

Zdarzenia wypadkowe wystêpuj¹ce podczas symulacji obs³ugi wirtualnej suwnicy

• uderzenie transportowanym ³adunkiem pracownika w trakcie pracy lub 
poruszania siê po środowisku (rys. 3)

• przygniecenie pracownika transportowanym ³adunkiem
• uderzenie hakowego podejmowanym ³adunkiem
• uderzenie transportowanym ³adunkiem w obiekty sta³e środowiska oraz 

przemieszczaj¹ce siê w jego obrêbie (pojazd ciê¿arowy, wózki jezdniowe) 
• zniszczenie ³adunku wskutek jego wypiêcia siê z haka podczas transportu

Scenariusze zadañ realizowane na symulatorze

• podejmowanie i transportowanie wskazanych ³adunków d³ugich za pomoc¹ 
elektromagnesów i koszy przy u¿yciu zawiesia z hakiem oraz ich odstawianie 
w dowolne miejsce środowiska

• transportowanie wybranych d³ugich ³adunków (wi¹zki prêtów, rur lub belek) 
do pojazdu ciê¿arowego i jego za³adunek

• transportowanie pustego lub pe³nego kosza z czêści produkcyjnej lub 
magazynowej do pojazdu ciê¿arowego i ustawienie go na skrzyni ³adunkowej 
lub do czêści magazynowej i odstawienie go na pole odk³adcze, wed³ug wskazania 
instruktora

Rys. 2. Widok środowiska VR – czêśæ magazynowa



SYMULATORW CIOP-PIB zaprojektowano i wykonano symulator wykorzystuj¹cy technikê 
VR do wspomagania szkoleñ operatorów suwnic pomostowych sterowanych 
z poziomu kabiny. Symulator wykonano w dwóch wersjach: przenośnej 
i stacjonarnej. 

Obie wersje zawieraj¹ jednakowe oprogramowanie komputerowe, które 
umo¿liwia symulacjê obs³ugi suwnicy w środowisku VR za pomoc¹ rzeczywistych 
paneli sterowniczych. Istotn¹ ró¿nic¹ w obu wersjach jest sposób wyświetlania 
obrazu ze środowiska. W wersji przenośnej obraz wyświetla siê na dwóch 
ekranach umieszczonych w goglach VR, które u¿ytkownik zak³ada na g³owê. 
Natomiast w wersji stacjonarnej obraz ze środowiska jest prezentowany na 
czterech ekranach umieszczonych przed i pod nogami u¿ytkownika oraz z boku.
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