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BEZZAŁOGOWA PLATFORMA WIELOWIRNIKOWA DEDYKOWANA DO ZADAŃ 
DIAGNOSTYCZNYCH W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH
MULTIROTOR UAV FOR STRUCTURAL DIAGNOSTICS

WSTĘP

Bezzałogowe platformy latające, znane również jako drony z roku na rok zyskują na popularności. Obecnie, platformy te znajdują zastosowanie w wielu branżach takich jak:
wojsko, transport, zabezpieczenia, telekomunikacja, tworzenie modeli wirtualnej rzeczywistości, fotografia. W budownictwie używane są zwykle w inspekcjach obiektów,
geodezji lub do tworzenia chmur punktów. Znane są także próby wykorzystania maszyn bezzałogowych jako części systemu BIM (Building Information Modelling) jako
systemu koordynacji i nadzoru prac budowlanych. Diagnostyka konstrukcji może generować wiele trudności. Utrudniony dostęp do elementów konstrukcji, zwłaszcza
mostów może wymuszać konieczność użycia kosztownego sprzętu i specjalnie wyszkolonego personelu. Wraz z kosztami powstaje również niebezpieczeństwo dla
pracowników pracujących na wysokości, a dane diagnostyczne uzyskane w takich warunkach mogą nie być wiarygodne. Co więcej, diagnostyka wzmocnień FRP może być
niemal niemożliwa do wykonania wizualnie. Zaproponowane rozwiązanie czyni diagnostykę łatwiejszą i bezpieczniejszą w wykonaniu. Nie wymaga brygad personelu i
pozwala inspektorowi na samodzielne wykonanie tego odpowiedzialnego zadania oraz transfer wyników do modelu BIM.

Wnioski

•Platforma bezzałogowa może stanowić duży krok w rozwoju łatwych i precyzyjnych metod 
diagnostycznych
•Zaprezentowane rozwiązanie wymaga dalszego rozwoju w celu zwiększenia autonomiczności i 
zapewnienia bardziej dokładnych odczytów
•Platforma bezzałogowa może zostać użyta do diagnozowania defektów w materiałach FRP, 
niewidocznych gołym okiem
•W dalszej perspektywie platforma może zostać wyposażona w kamery wysokiej rozdzielczości i 
wilgotnościomierze, aby dostarczać więcej danych diagnostycznych. 

Conclusions

•UAV platform can be a large step in making structural diagnostics easier and more precise
•Presented idea needs to be developed further to be more autonomous and provide more accurate 
readings
•UAV platform can be used to detect defects in FRP that are not visible with naked eye
•Future iterations of diagnostics platform can provide even more data if mounted with high resolution 
cameras or hygrometers 

Testy wstępne/ PRELIMINARY TESTS
Test
Dla potrzeb testu systemu hydraulicznego stworzono mniejszą platformę czterowirnikową. Testy przeprowadzono na Wydziale Budownictwa pod drewnianą płytą imitującą realne warunki pracy
platformy pod konstrukcją. System pneumatyczny podłączono do sterowanego manualnie kompresora. Testy przeprowadzone przez licencjonowanego pilota maszyn bezzałogowych zakończyły się
sukcesem. Dowiedziono, że można latać pod konstrukcją bez większych trudności oraz udowodniono działanie systemu pneumatycznego.

Tests
For testing of pneumatic systems, a small four rotor UAV was created. Tests were carried out at Civil Engineering faculty laboratory under a wooden slab which imitated a real part of a structure. The 
pneumatics were connected to a manually operated compressor. Carried out by a licensed UAV operator, the first test was successful, ending with UAV flying under the structure with no interference and 
proving it’s ability to attach to flat surfaces using pneumatic systems.

Rys. 4/ Image 4. Platforma testowa/Testing UAV

Rys. 1 Model CAD platformy
Image 1. CAD model of UAV
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INTRODUCTION
Unmanned aerial vehicles, commonly known as drones, are becoming increasingly popular all over the world. Nowadays, UAVs find use in 
multiple branches of industry like military, transport, security, insurance, telecommunications, creating of virtual reality models, photography. In civil 
engineering they are used mainly for structural inspections, in geodesy, creating point clouds. Attempts were made to make use of UAVs also as a 
part of BIM (Building Information Modeling) system for coordination and overseeing at the construction site. Structural diagnostics might create a 
variety of difficulties. Accessing higher or difficult to reach part of structure, especially bridges can require expensive special equipment or a 
qualified worker. While generating additional costs it can also be dangerous and even then, diagnostics results might not be enough for further 
analyses. Furthermore, diagnostics of FRP strengthening is impossible to do visually. The solution proposed in the paper makes structural 
diagnostics easier and reliable so safer for the structure. It does not require a whole crew of workers and allows inspector to perform this 
responsible diagnostic oneself and transfer the results to BIM model automatically. 

Rys. 5/ Image 5 Platforma w czasie testu/UAV during test

Rys. 2 Model CAD mocowań systemu pneumatycznego
Image 2. CAD of pneumatic sustem supports

KONSTRUKCJA PLATFORMY
Wielowirnikowce [1-4] posiadają zdolność pionowego startu i lądowania (VTOL), która zwiększa ich elastyczność działania. Tego rodzaju
zdolność jest kluczowa do działania w terenie miejskim i trudno dostępnym, gdzie misji nie można przeprowadzić z użyciem płatowców.
Zaprojektowany dron oparty jest na konstrukcji ośmiowirnikowca z ramą z włókien węglowych (Rys.1). Dodatkowo na pokładzie zamontowano
układ pneumatyczny (Rys.2) który umożliwia podczepienie się do badanej konstrukcji. Moduł diagnostyczny składa się z kamery termowizyjnej o
rozdzielczości 160x120px i nagrzewnicy o mocy 3kW. Udźwig drona wynosi około 5kg. Zasilany jest baterią 10000 mAh LiPo i sterowany z
jednostki autopilota Pixhawk 2.1. Złożony prototyp platformy przedstawia rysunek 4. System pneumatyczny zaprojektowany dla procedury
dokowania zamontowany jest na uchwytach zamodelowanych i wydrukowanych w 3D na drukarce Anet E10. Całość systemu składa się z 4
przyssawek i pomp próżniowych połączonych z kompresorem. Schemat systemu pneumatycznego przedstawia rysunek 3.

UAV CONSTRUCTION
Multirotors [1-4] have the capability of vertical take-off and landing (VTOL), which increases their operational flexibility. Such ability is crucial in 
urban and restricted terrain environments, and missions that cannot be completed using speedy fixed-wing aircrafts. The designed UAV is based 
on an 8-rotor carbon fibre frame (Fig. 1). As an additional equipment it carries a pneumatic set (Fig.2) which allows attaching the platform to 
examined structure. Diagnostic module parts consist of thermal camera with resolution of 160x120px and a 3kW heater. Carrying capacity of the 
UAV is about 5 kg . It is powered by 10000 mAh LiPo battery and managed by Pixhawk 2.1 flight control system. The assembled prototype of the 
UAV is shown in Fig. 4.Pneumatic system designed for docking procedure is mounted on 3D modelled poles printed from Anet E10 3D printer. The 
entire pneumatic system consists of 4 suction cups cooperating with vacuum pumps, which are connected with a compressor. Schemes of 
pneumatic systems are shown in Fig.3.

Rys. 3 Schemat układu pneumatycznego
Image 3. Schemes of pneumatics system


