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ANALIZA I MODELOWANIE PROCESU SORTOWANIA STRUMIENIA 
MAŁOGABARYTOWYCH ŁADUNKÓW JEDNOSTKOWYCH 

Streszczenie 
 

Praca dotyczy problemu modelowania i analizy zjawisk dynamicznych występują-
cych w procesie automatycznego sortowania ładunków jednostkowych (prostopadło-
ściennych obiektów – paczek pocztowych) transportowanych na przenośnikach. Roz-
dział potoku ładunków na nowe drogi transportowe wykonywany jest za pomocą mani-
pulatorów bezchwytakowych wkomponowanych w przenośnikowy system transporto-
wy, oddziałujących na obiekty pchnięciem. Struktury kinematyczne manipulatorów 
powinny być dostosowane do zakładanego natężenia przepływu potoku obiektów i ich 
cech fizycznych. Od urządzeń rozdzielczych oczekuje się precyzyjnego i niezawodnego 
realizowania zaplanowanych czynności manipulacyjnych na obiektach oraz nie powo-
dowania ich uszkodzeń. 

Wskazania i zalecenia niezbędne podczas projektowania nowych rozwiązań mani-
pulatorów oraz określenie zakresów zastosowań istniejących urządzeń sortujących uzy-
skano na podstawie analizy wyników optymalizacji numerycznych. W badaniach wyko-
rzystano modele teoretyczne procesu sortowania, które zawierają opracowania zjawisk 
fizycznych występujących podczas interakcji pomiędzy obiektem a elementami wyko-
nawczymi manipulatorów. Siły reakcji o charakterze udaru pojawiające się pomiędzy 
obiektem a członem roboczym manipulatora zdefiniowane są za pomocą zmodyfikowa-
nego nieliniowego modelu Kelvina. Właściwości cierne obiektu modelowane są nieli-
niowym współczynnikiem tarcia wykorzystując krzywą B-sklejaną trzeciego stopnia. 
Proces sortowania traktowany jest jako sekwencja dyskretnych etapów ruchu występu-
jących kolejno po sobie, aż do umieszczenia ładunku w miejscu przeznaczenia. Etapy, 
na które można podzielić proces ciągły, to wyodrębnione istotnie różniące się między 
sobą stany kinematyczno-dynamiczne ruchu ładunku, wynikające z jego bieżącego 
oddziaływania i usytuowania względem elementów wykonawczych urządzenia roz-
dzielczego. 

Właściwości fizyczne manipulowanych obiektów, niezbędne z uwagi na przyjęte 
modele, wyznaczono podczas badań doświadczalnych. Właściwości cierne obiektów 
badano za pomocą metody przeciwbieżnych pól sił tarcia, a właściwości sprężysto- 
-tłumiące – za pomocą metody swobodnego spadku obiektu z wysokości na nieod-
kształcalne podłoże oraz sprężystą belkę. Przeprowadzone badania doświadczalne sta-
nowią ponadto weryfikację eksperymentalną potwierdzającą słuszność przyjętych zało-
żeń w modelowaniu zjawiska tarcia suchego i niesprężystego uderzenia ciał.  

Przedstawione w pracy rozważania teoretyczne oraz wyniki badań eksperymental-
nych rozszerzają możliwości doskonalenia konstrukcji i eksploatacji urządzeń sortują-
cych wkomponowanych w przenośnikowy system transportowy. 
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ANALYSIS AND MODELLING OF SORTING PROCESS 
OF SMALL-SIZED UNIT LOADS’ STREAM 

Summary 
 

The dissertation concerns modelling and analysis of dynamic phenomena occur-
ring in automatic sorting process of unit loads (cubiform objects – postal parcels) trans-
ported on conveyors. The distribution of load stream into new shipment directions is 
realized by means of non-prehensile manipulators, of conveyor transportation system 
that act on the objects by a push. Manipulators’ kinematic structures should be adjusted 
according to the assumed volume flow of the objects and their physical properties. One 
expects that the sorting devices ensure precise and reliable realization of the planned 
manipulation actions avoiding any damage of the objects. 

The indications and recommendations necessary for the design of new manipulator 
solutions, as well as the information on the application ranges of the existing sorting 
devices, is determined through the analysis of results of numerical optimization.  
In these investigations, one uses theoretical models of the sorting process which contain 
the description of physical phenomena occurring during the interaction between the 
object and the working elements of manipulators. The reaction forces, having the char-
acter of an impact, which appear between the object and the working link  
of manipulator, are defined by a modified Kelvin model. The friction proprieties of the 
object are modelled by a non-linear coefficient of friction using a B-spline curve  
of third degree. The sorting process is treated as a sequence of discrete stages  
of the movement, which occur one after the other until the load reaches its location  
in the destination place. The stages, into which one can divide the considered continu-
ous process, are distinct kinematic-dynamic states of the load, significantly different 
from one another, resulting from current interactions of the object and depending on its 
location relative to the sorting device. 

The physical proprieties of the manipulated objects, indispensable from the point 
of view of the assumed models, are determined during experimental tests. The friction 
proprieties of the objects are investigated with the use of method of backward friction 
force fields, while the elastic-damping properties are examined by means of free fall 
method consisting in dropping the object down from a height on a rigid ground or an 
elastic beam. Moreover, these tests give the possibility of experimental verification to 
confirm the correctness of the assumptions accepted in modelling the phenomena of dry 
friction and inelastic impact of bodies. 

The theoretical considerations and the results of investigations presented in this 
work, extend the possibilities of improving the construction and exploitation of the 
sorting devices working in conveyor transportation systems. 
 




