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CONTROL AND MONITORING SYSTEM IMPROVEMENT AT HYDRAULIC 
EXCAVATORS –ABSTRACT: After presenting of the main trends in hydraulic excavators, 
references especially for bucket control position systems used in excavators are made. 
Correlations between the position angles of the boom, the arm and the bucket are established, 
such that rectilinear trajectories of the cutting edge of the bucket in the following cases to be 
obtained: the digging of a vertical wall, the digging of a horizontal surface, the digging of a flat 
surface tilted with a certain angle towards the horizontal. The relations established are necessary 
in order to achieve automatic control of work equipment with the assurance greater productivity 
and reduced deviations at finishing excavation works executed  with hydraulic excavators. 
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REZUMAT: După prezentarea principalelor tendinţe în domeniul excavatoarelor hidraulice, se 
fac referiri mai ales la sisteme de control a poziţiei cupei utilizate la excavatoare . Se stabilesc 
corelaţiile necesare  între unghiurile de poziţie ale braţului, mânerului şi cupei, astfel încât să se 
obţină traiectorii rectilinii ale muchiei tăietoare a cupei în următoarele cazuri: săparea unui perete 
vertical, săparea unei suprafeţe orizontale, săparea unei suprafeţe plane înclinate cu un unghi 
oarecare faţă de orizontală. Relaţiile stabilite sunt necesare  în vederea realizării comenzii 
automate a echipamentului de lucru, cu asigurarea unei productivităţi sporite şi a unor   abateri 
reduse la lucrări de săpare de finisare executate cu excavatorul. 

Cuvinte cheie: excavator hidraulic, echipament de lucru, sistem de comandă, sistem de 
monitorizare,  controlul poziţiei cupei 

1.INTRODUCERE 

Analizând stadiul de dezvoltare al excavatoarelor 
hidraulice pe plan mondial, se desprind următoarele 
tendinţe: 
– extinderea utilizării electronicii, inclusiv a 
microcontrolerelor şi computerelor la sistemele de 
acţionare ale excavatoarelor;  
– perfecţionarea sistemelor electro-hidraulice,  pentru 
a se asigura optimizarea regimului de lucru al 
motorului diesel, pompelor hidraulice şi al 
motoarelor hidraulice; 
– selectarea mai multor regimuri de lucru funcţie de 
condiţiile de lucru (fig.2) 
– reglarea automată  a pompelor şi motorului diesel 
pentru diferite moduri de lucru (producţie maximă la 
săpare, săpare cu consum redus de combustibil, 
săpare de finisare, ridicarea sarcinilor, lucrări de 
demolare, deplasare cu viteze reduse, medii sau 
mari); 
– reducerea turaţiei motorului diesel la turaţia de 
relanti şi trecerea automată a pompelor pe regimul de 

debit minim, atunci când nu funcţionează nici un 
mecanism; 
– trecerea automată a pompelor pe regimul de debit 
minim înainte de deschiderea supapelor de siguranţă.  
– controlul principalilor parametri ai maşinii în 
timpul funcţionării, cu afişarea valorilor acestor 
parametri la panoul de comandă (fig.2);  
– posibilitatea efectuării diagnozei pe baza valorilor 
măsurate, stabilindu-se starea tehnică a maşinii la un 
moment dat; 
– controlul automat al poziţiei cupei în timpul 
funcţionării şi obţinerea traiectoriei dorite a cupei 
printr-o singură comandă (fig. 3, fig 4); 
– extinderea miniexcavatoarelor; 
– creşterea gradului de universalitate al 
excavatoarelor, mai ales la cele de mică capacitate; 
– creşterea securităţii muncii, reducerea poluării 
mediului şi perfecţionarea maşinii din punct de 
vedere ergonomic; 
– creşterea siguranţei în funcţionare datorită 
protecţiei automate a componentelor sistemului; 
– creşterea productivităţii şi a preciziei de săpare.  
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2. PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE 
ACŢIONARE ŞI COMANDĂ AL 

EXCAVATORULUI HIDRAULIC 

La excavatoarele moderne se asigură controlul 
funcţionării motorului diesel şi a pompelor hidraulice 
cu unui sistem electronic, care realizează optimizarea 
parametrilor pentru diferite condiţii de lucru. 
Excavatorul este prevăzut cu microcontroler (fig.1) şi 
un software special conceput pentru excavatoare, 
sistem  care asigură reglarea automată atât a 
motorului diesel, cât şi a pompelor hidraulice pentru 
acţionarea echipamentului de lucru şi pentru rotirea 
platformei. Pentru comanda regulatoarelor pompelor 
se utilizează supape proporţionale cu comandă 
electrică, care primesc semnale de la microcontroler. 

Acelaşi microcontroler transmite semnale de 
comandă şi la sistemul de reglare a pompei de 
injecţie a motorului diesel. Microcontrolerul primeşte 
semnale de la senzorii montaţi pe maşină şi de la 
dispozitivele de selectare a regimului de lucru. Este 
posibilă şi efectuarea diagnozei stării tehnice a 
maşinii, utilizând un panou special cu display şi 
tastatură (fig. 2). 
         Firmele producătoare au dat diferite denumiri 
acestor sisteme de comandă asistate de calculator 
pentru  excavatoare, ca de exemplu: Litronic la firma 
Liebherr, Hidrau Mind la firma Komatsu, Computer 
Aided Power Control System (CAPS) la firma JCB, 
Computer Aided Power Optimization (CAPO) la 
firma Hyundi, Pump Managing System (PMS) la 
firma O&K etc. 

 

 
 

               Fig.1. Schema sistemului de acţionare şi comandă la excavatoare hidraulice moderne 

3. SISTEME  DE CONTROL A  POZIŢIEI 
CUPEI 

S-au introdus pe excavatoare atât sisteme, care 
afişează la postul de comandă poziţia cupei la un 
moment dat, cât şi sisteme mai complexe, care 
realizează controlul automat a pozitiei cupei 
excavatorului în vederea realizării unei traiectorii 
rectilinii (fig.3, fig.4). În cazul comenzii manuale 
traiectoria rectilinie a muchiei tăietoare a cupei se 
obţine cu dificultate şi necesită o calificare înaltă a 
operatorului. Controlul automat a pozitiei cupei 

excavatorului în vederea realizării unei traiectorii 
rectilinii necesită: 
– comanda simultană a trei mecanisme (mecanismul 
de manevrare a braţului, mecanismul de manevrare a 
mânerului şi mecanismul de manevrare a cupei) cu 
corelarea mişcărilor acestora; 
– senzori care indică poziţia cupei; 
– regulator care emite semnale de comandă în 
vederea obţinerii traiectoriei dorite a cupei.  
La excavatoare se utilizează mai multe sisteme pentru 
măsurarea exactă a poziţiei organului de lucru şi 
dirijarea precisă a acestuia: sisteme cu traductoare de 
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unghi, sisteme cu laser , precum şi sisteme de 
poziţionare cu unde radio (de tip  GPS). 
  

 

Fig.2.Exemplu de panou de comandă la excavatoare 
hidraulice moderne (Komatsu) 

 

Fig.3. Deplasarea muchei tăietoare a cupei pe o traiectorie 
rectilinie înclinată la executarea unui taluz 

 

Fig.4. Deplasarea muchei tăietoare a cupei pe o traiectorie 
orizontală la lucrări de finisare 

 

    

Fig.5. Montarea traductoarelor de unghi pe excavator 

3.1.Sisteme cu traductoare de unghi 

Pe echipamentul de excavator (fig.5) se montează  
traductoare de unghi: pentru înclinarea cupei (poz. 2), 
pentru înclinarea mânerului (poz.3), pentru înclinarea 
braţului (poz.4) şi opţional pentru înclinarea cupei în 
plan transversal (poz.1).  
De asemenea pe platforma rotitoare a excavatorului se 
montează senzorul  6, care indică înclinarea maşinii în 
plan longitudinal, în plan transversal, precum şi unghiul 
de rotire al platformei rotitoare. 
Pe baza semnalelor transmise de senzorii de poziţie ai 
braţului, mânerului şi cupei se determină deplasările 
unghiulare relative dintre componentele excavatorului şi 

utilizând un program de calcul corespunzător, se 
determină poziţia muchiei tăietoare a cupei, care se 
afişează pe un ecran montat în cabină (poz.5). Se asigură 
astfel o creştere a preciziei de execuţie a lucrărilor de 
săpare cu excavatoare hidraulice cu o cupă, precum şi o 
creştere a productivităţii . 

3.2. Sisteme cu laser 

Un emiţător laser generează un plan de referinţă (fig.6) 
faţă de care se stabileşte poziţia cupei cu ajutorul 
senzorului  laser montat mânerul  echipamentului de 
lucru şi cu ajutorul traductoarelor de unghi din figura 5 
(DigPilot).  
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Fig.6. Controlul poziţiei cupei cu laser 

Se asigură astfel o precizie sporită de execuţie a 
lucrărilor de săpare cu excavatorul. 

3.3. Sisteme de poziţionare de tip GPS 

Poziţia maşinii şi a cupei se stabileşte cu ajutorul 
undelor radio emise şi recepţionate de aparate 
amplasate pe sateliţi, pe staţii fixe montate la sol, 
precum şi pe excavator, inclusiv pe braţ, mâner şi 
cupă. Se calculează poziţia muchiei tăietoare a cupei 
şi se afişează pe un ecran aflat in cabină (fig.7). 

 

 
 
Fig.7. Controlul poziţiei cupei cu sistemul GPS (Topcon) 
(1 - traductoare de unghi pentru maşina de bază, braţ, mâner şi 
cupă), display montat în cabină, 3 - antenă radio, 4 - antenă 
GPS, 5 - receptor GPS, 6 - senzor opţional pentru înclinarea 
cupei) 

Introducerea sistemelor de control a poziţiei cupei pe 
excavatoare se justifică din punct de vedere 
economic, deoarece în cazul comenzii manuale 
traiectoria rectilinie a muchiei tăietoare a cupei se 
obţine cu dificultate şi necesită o calificare înaltă a 

operatorului, iar precizia de execuţie a lucrării şi 
productivitatea sunt reduse. 
Pentru a realiza un sistem automat de control a 
poziţiei cupei la excavatoare, atât pentru afişare în 
cabină a poziţiei cupei, cât şi  în vederea realizării 
unor traiectorii rectilinii ale cupei,  este necesar ca în 
prealabil să se stabilească relaţii între unghiurile de 
poziţie ale braţului, mânerului şi cupei 
corespunzătoare acestor traiectorii. 

4.STABILIREA RELAŢIILOR ÎNTRE 
UNGHIURILE DE POZIŢIE ALE 

BRAŢULUI, MÂNERULUI ŞI CUPEI  

      In figura 8 se indică poziţia cupei la săparea unei 
suprafeţe plane verticale (poziţia “a”), orizontale 
(poziţia “b”) şi înclinate cu unghiul δ faţă de 
orizontală (poziţia “c”). In toate cazurile trebuie să se 
asigure poziţia corectă a cupei în timpul săpării şi 
anume unghiul de săpare ε să aibe o valoare apropiată 
de valoarea optimă (circa 40 grade). Ca urmare şi 
unghiul dintre dreapta O2O3 (ce uneşte articulaţia 
cupei cu muchea tăietoare a cupei) şi suprafaţa 
terenului rămâne constant (pentru construcţia cupei 
din figură acest unghi este 90 grade). 
Pentru comanda automată a realizării unei traiectorii 
rectilinii a muchiei tăietoare a cupei, trebuie stabilite 
corelaţii între unghiurile de poziţie ale 
echipamentului de lucru (unghiurile α, β, γ). 
Pentru o traiectorie rectilinie înclinată cu un unghi δ 
faţă de orizontală şi care trece prin punctul M(a,b) , 
folosind schema din figura 9, se obţin următoarele 
relaţii (Vlădeanu, 2011): 
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în care l1 = OO1, l2 = O1O2, l3 = O2O3. 
Rezolvând ecuaţia trigonometrică (1), se obţine 
relaţia  (3) între unghiurile de poziţie α şi β atunci 
când muchea tăietoare a cupei descrie  o traiectorie 
rectilinie înclinată cu un unghi δ faţă de orizontală: 
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Pentru cazul particular al unei traiectorii verticale  
(δ = π/2), la distanţa pe orizontală x0 faţă de articulaţia O 
a braţului   la maşina de bază, se obţine relaţia: 
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Fig.8.Unghiurile de poziţie  (α, β, γ, ε) la excavatorul cu cupă inversă. 

 

Fig.9. Schemă pentru determinarea relaţiei între unghiurile 
de poziţie în vederea obţinerii traiectoriei rectilinii a 
muchiei tăietoare a cupei. 

Pentru cazul particular al unei traiectorii orizontale  
(δ = 0), la distanţa y0 sub articulaţia O a braţului   la 
maşina de bază, se obţine relaţia: 
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Măsurând unghiurile de poziţie ale braţului, 
mânerului şi cupei (fig.8) cu sistemele indicate în 
capitolul precedent şi cunoscând dimensiunile 
echipamentului de lucru, se poate determina şi afişa 

pe ecranul din cabină poziţia muchiei tăietoare a 
cupei.           
Coordonatele muchiei tăietoare a cupei faţă de 
sistemul xOy se calculează cu relaţiile: 
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5.CONCLUZII 

        Sistemele de comandă asistate de calculator, 
utilizate la excavatoarele moderne, uşurează 
apreciabil munca conductorului, asigurând creşterea 
productivităţii, reducerea consumului de combustibil 
şi creşterea preciziei de execuţie a lucrărilor de 
săpare. Se asigură controlul permanent al adâncimii 
de săpare, al distanţei de săpare, precum şi a înclinării 
suprafeţei săpate prin indicarea pe ecranul din cabină 
a poziţiei cupei .  
În prezent funcţia de comandă automată la 
excavatoare hidraulice este limitată doar la unele faze 
ale ciclului de lucru, ca de exemplu: 
 -coborârea automată a cupei până în poziţia 
de început a săpării; 
 -comanda automată a rotirii platformei cu 
unghiul de rotire prestabilit; 
              -realizarea traiectoriei dorite a cupei (pe 
orizontală, pe verticală, pe direcţie înclinată) printr-o 
singură comandă . 
În viitor prin utilizarea tot mai largă a cuceririlor din 
domeniile de vârf ale tehnicii  (cibernetică, 
microelectronică, tehnica senzorilor, mecatronica, 
tehnica laser, comunicaţii prin sateliţi - GPS) în 
domeniul excavatoarelor, va creşte treptat gradul de 
automatizare al operaţiilor ciclului de lucru, cu 
tendinţa de utilizare a excavatoarelor-robot. 
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