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Przenośniki taśmowe to główne maszyny wykorzystywane w transporcie materiałów sypkich. Eksploatacji 

zarówno w kopalniach podziemnych, jak i odkrywkowych często towarzyszy poważne uszkodzenie części 

wirujących [1]. Łożyska w rolkach nośnych są elementami krytycznymi, których awarie mogą powodować 

zatrzymanie rolek i nagrzewanie się taśmy, a następnie pożar. Ich diagnostyka jest utrudniona przez ręczne 

kolektory danych ze względu na duże odległości pomiędzy kolejnymi punktami poddawanymi kontroli. 

Montaż czujników stałych również nie jest możliwy na ogromnej liczbie rolek. Inspekcja bezzałogowymi 

dronami to obecnie światowy trend, który wymaga nowych metod diagnostyki [2]. W niniejszych badaniach 

reprezentujemy wizyjne podejście do kontroli rolek poprzez bezstykowy pomiar prędkości obrotowej jako 

parametr diagnostyczny łożysk. Metoda zakłada wykorzystanie wideo nagranego przez dronu poruszającego 

się wzdłuż przenośnika i dalszą analizę. Algorytm przetwarzania wideo polega na śledzeniu zmian 

występujących w obrębie krążnika podczas wykonywania kolejnych obrotów. Zakładając nieidealne 

wykonanie krążnika bądź elementów pośredniczących, powstające w czasie obrotów zmiany występować będą 

przy regularnej częstotliwości. Celem śledzenia zmian w obrębie pojedynczej klatki wideo pobierana jest 

jedno-pikselowa kolumna przecinająca krążnik. Operacja ta ponawiana jest w obrębie każdej kolejnej klatki, 

które następnie sklejane są w pojedynczą macierz reprezentującą sygnał opisujący częstotliwość zmian 

położenia danego zarysu (w tym przypadku – krawędzi krążnika). Tak uzyskana macierz jest następnie 

poddawana obróbce wykorzystującej znane metody umożliwiające określenie częstotliwość sygnału. Do 

prawidłowego działania metody wymagana jest odpowiednio duża rozdzielczość, która umożliwi skuteczne 

śledzenie zmian w obrębie położenia krawędzi krążnika. Dodatkowo, zależnie od rzeczywistej prędkości 

samego krążnika konieczne jest zastosowanie kamery o odpowiednio wysokiej częstotliwości nagrywania. 

Przy podobnym obciążeniu odchyłki prędkości obrotowych sąsiednich rolek mogą być skutecznym 

wskaźnikiem pogorszenia się stanu łożysk, przewyższającym technikę termowizyjną alarmującą tylko tuż 

przed awarią [3]. Opracowane podejście z wykorzystaniem dronów do diagnostyki zmniejsza czas i koszty 

inspekcji. 
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