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WYKORZYSTANIE DRUKU PRZESTRZENNEGO W BUDOWIE 

BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO 

 

W artykule zaprezentowano ciekawą koncepcję modelu i wytwarzania bezzałogowego statku powietrznego. Gwałtowny roz-

wój bezzałogowych konstrukcji od statków powietrznych poprzez przemysł samochodowy a na przemyśle zbrojeniowym kończąc 

wymusza na producentach tego typu urządzeń konieczność poszukiwania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i 

materiałowych. Artykuł prezentuje nie tylko koncepcję nowatorskiego spojrzenia na konstrukcję współczesnego drona ale i próbę 

wykorzystania technologii wydruku przestrzennego w konstruowaniu i naprawianiu tego typu urządzeń. Możliwość połączenia 

technologii szybkiego prototypowania i wytwarzania z ideą urządzeń bezzałogowych daje nam szersze możliwość zastosowania 

tego typu urządzeń oraz perspektywę wykorzystania nowych materiałów i technologii w popularyzowaniu nowoczesnych gałęzi 

nauki i przemysłu. 

 

WSTĘP 

W dobie współczesnych zmian i gwałtownego rozwoju technicz-
nego świata nikogo już nie dziwi widok bezzałogowych statków po-
wietrznych popularnie zwanych dronami. Dron - UAV (ang. unman-
ned air vehicle), to statek powietrzny, który nie wymaga obecności na 
swoim pokładzie załogi, oraz nie posiada możliwości zabrania na 
swój pokład pasażerów. Statek ten pilotowany jest bezpośrednio 
przez operatora znajdującego się na Ziemi lub wykonuje lot autono-
miczny. Istnieje wiele odmian aparatów latających, począwszy od ta-
nich zabawek w marketach, a skończywszy na zaawansowanych 
technologicznie platformach wykorzystywanych przemysłowo i bo-
jowo. Ich wykorzystanie w życiu codziennym stale rośnie i niemal 
każdego dnia możemy zaobserwować nowe rozwiązania techniczne 
ukazujące nam zaskakujące możliwości bezzałogowców. Bardzo cie-
kawym przykładem takiego wykorzystania jest dron, który jest latają-
cym defibrylatorem, mogącym nieść pomoc w reanimacji nieprzytom-
nych ludzi w zasięgu kilku kilometrów zaledwie w kilka minut od 
startu. Warto też zwrócić uwagę na to, iż powstał już pierwszy wielo-
wirnikowiec mogący autonomicznie przewozić pasażerów. Jest to 
jednak kwestia sporna szczególnie w perspektywie przepisów, ponie-
waż takie urządzenie nie jest już bezzałogowe w myśl definicji przy-
toczonej wcześniej. Niemniej jednak analizując przykłady wykorzy-
stania dronów i mając na uwadze tempo rozwoju technologicznego 
ciężko wyobrazić sobie, gdzie jeszcze w przyszłości nie zagoszczą 
tego typu urządzenia. 

Wraz z rozwojem nauki i techniki coraz popularniejszy staje się 
również druk przestrzenny, który na przestrzeni ostatnich kilku lat stał 
się szeroko wykorzystywany w nauce i przemyśle. Przy obecnych ce-
nach drukarek 3D i dostępie do zestawów, do samodzielnego mon-
tażu niemal każdy może posiadać takie urządzenie w swoim domu. 
Oczywiście istnieją różne klasy jakości takiego sprzętu, a jego ceny 
sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych. Niemniej jednak gwałtowny 
wzrost popularności druku trójwymiarowego spowodował, że jest on 
wykorzystywany w coraz to nowych dziedzinach życia.  

Dzięki właściwościom jakimi charakteryzuje się wydruk 3D, czyli 
stosunkowa duża wytrzymałość przy małej masie własnej zasadnym 
jest wykorzystanie go w produkcji bezzałogowych aparatów latają-
cych. Komputerowe wsparcie projektowania i wytwarzania pozwala 

na sprawne modelowanie części, które mogą zostać szybko wydru-
kowane i zamontowane bez wykonywania pracochłonnych obróbek 
materiałów. Szczególnie ważne jest to przy budowie bardziej skom-
plikowanych dronów jakimi są konstrukcje z ruchomymi ramionami. 

1. BUDOWA DRONA Z SILNIKAMI W UKŁADZIE PO-
PRZECZNYM 

1.1. Zasada działania  

Układ bicoptera, tzn. zastosowanie silników na ruchomych ra-
mionach w układzie poprzecznym jest nowatorskim podejściem do 
tematu konstruowania i budowania dronów. Tego typu układ kon-
strukcyjny nie jest szeroko stosowany ze względu na liczne problemy 
podczas budowy, z którymi trzeba się zmierzyć, aby takie urządzenie 
było w stanie sprawnie latać. W przeciwieństwie do tradycyjnych wie-
lowirnikowców sterowanie pochyleniem odbywa się nie za pomocą 
zmiany ciągu, lecz dzięki symetrycznemu wychylaniu ramion, na któ-
rych mocowane są silniki. W podobny sposób odbywa się sterowanie 
obrotem wokół osi pionowej, z tym że ramiona wychylają się wów-
czas w przeciwne strony. Stabilizacja i wykonywanie przechyleń od-
bywa się za pomocą regulacji obrotów silników, które działają nieza-
leżnie. Dodatkowym elementem, który w znacznym stopniu wpływa 
na kontrolę pochyleń jest statecznik poziomy ze sterem wysokości. 
Aby zsynchronizować wszystkie elementy sterujące tzn. silniki i ser-
womechanizmy potrzebny jest mikrokontroler z wbudowanymi żyro-
skopami i akcelerometrami oraz wgranym odpowiednio przystosowa-
nym oprogramowaniem. Jednak dopiero kalibracja sprzętu i praco-
chłonna konfiguracja ustawień pozwalają uzyskać stabilnym lot.  

1.2. Napęd i wyposażenie elektroniczne 

Dron wyposażony jest w cztery silniki Emax MT5210 ze śmigłem 
18x5,5”. MT5210 jest to silnik wolnoobrotowy, 290 obrotów na minutę 
na volt dlatego charakteryzuje się wyjątkowo dużym stosunkiem 
ciągu do zużycia prądu. Moc maksymalna to 610W. Silnik celowo jest 
bardzo płaski dla lepszego wyważenia i zmniejszenia drgań. Masa 
własna to 231g, a maksymalny uzyskiwany ciąg przy zastosowaniu 
śmigła 18x5,5” wynosi aż 3460g, przy poborze prądu o natężeniu 
24,3A.  
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Regulator obrotów ABC-Power Simon K 40A. Dzięki regulato-
rowi (4 sztuki) możliwe jest sterowanie całym zakresem obrotów sil-
nika. Możliwy jest maksymalny ciągły przepływ prądu o natężeniu 
40A, chwilowy do 50A. Częstotliwość pracy specjalnie została zwięk-
szona do 400Hz, aby zwiększyć dokładność. Ponadto niestandar-
dowe oprogramowanie Simon K jest dedykowane do obsługi wielo-
wirnikowców. Regulator posiada także wbudowany BEC, czyli wyj-
ście prądowe o napięciu 5V do zasilania układu sterowania. 

Serwomechanizm Hitec 5625MG. Serwomechanizm (2 sztuki) 
jest urządzeniem elektronicznym, które umożliwia precyzyjne ruchy 
popychacza. Zastosowane serwo przy napięciu 6V posiada moment 
9,4kg/cm a prędkość obrotu o 60 stopni to zaledwie 0,14s. Jest ono 
sterowane sygnałem cyfrowym, dzięki czemu częstotliwość pracy 
jest kilkukrotnie większa w stosunku do analogowego, a co za tym 
idzie zwiększa się dokładność. 

Serwomechanizm Hitec 85MG. Zastosowany został do sterowa-
nia wychyleniem steru wysokości. Charakteryzuje się niską masą i 
stosunkowo dużym momentem.  

Płytka zasilająca. Jest to układ scalony umożliwiający sprawne 
połączenie wszystkich podzespołów, bez konieczności lutowania du-
żej liczby kabli. Dodatkowo posiada wbudowane dwa wyjścia o na-
pięciu 12V i 5V mogące posłużyć jako zasilanie oświetlenia ledo-
wego, lub modułu kamery. 

Mikrokontroler CC3D stanowi element centralny, w którym zbie-
rane i analizowane są dynamicznie wszystkie dane z akcelerome-
trów, żyroskopów i pozostałych modułów. Wypracowane informacje 
zwrotne przekazywane są do urządzeń wykonawczych czyli regula-
torów i serwomechanizmów. Kontroler może pracować w trybach peł-
nej stabilizacji lub ręcznego sterowania.  

 

 
Rys. 1. Schemat blokowy połączenia elektroniki 

 
Nadajnik i odbiornik Graupner MX-12. Jest to sześciokanałowy 

zestaw służący do komunikacji operatora z system sterowania. Po-
zwala na kierowanie lotem, wydawanie komend oraz zmianę trybów 
pracy kontrolera. 

Pakiet zasilający 6S LiPol 5000mAh stanowią dwa połączone 
równolegle litowo-polimerowe sześcio celowe (22,2V) pakiety o łącz-
nej pojemności 10000mAh są źródłem prądu dla wszystkich podze-
społów bezzałogowca. Do pakietu dołączony jest niewielki miernik 
napięcia wraz z sygnalizacją informującą o niskim napięciu oraz wy-
świetlaczem wskazującym napięcie każdej celi pakietu. 

1.3. Główne elementy konstrukcji 

Całość konstrukcji bicoptera można podzielić na kilka mniej-
szych podzespołów: 
– Rama; 
– Obudowa ze statecznikiem; 
– Ramiona. 

W pierwszej fazie budowy powstał projekt 3D wykonany w opro-
gramowaniu Solidworks pozwalający na wprowadzenie wszelkich 
zmian i natychmiastowe poprawianie błędów. Dzięki temu możliwe 
było dokładne dobranie wymiarów i dopasowanie wszystkich części 
w celu uniknięcia problemów przy montażu. 

Najważniejszym elementem wytrzymałościowym całej konstruk-
cji jest rama nośna. Łączy ona ze sobą ramiona, obudowę oraz elek-
tronikę. W trójwymiarowym modelu zostały przewidziane wszelkie 
otwory montażowe oraz ażurowania, które pozwoliły zmniejszyć 
masę. 

 

 
Rys. 2. Model CAD drona stworzony w oprogramowaniu SolidWorks. 

 
Gotowy, przeanalizowany projekt został podzielony i przekon-

wertowany na poszczególne części dające się zapisać w postaci do-
kumentacji płaskiej. Odpowiedni format .dxf, w którym zostały zapi-
sane wszystkie elementy pozwolił na ich wycięcie za pomocą frezarki 
numerycznej CNC. Dzięki temu jakość wykonania była znacznie wyż-
sza niż podczas ręcznego wycinania. Materiał z jakiego zostały przy-
gotowane części to laminat szklano-epoksydowy G10 o grubości 
2mm zapewniający bardzo dużą wytrzymałość. Ponadto dla zwięk-
szenia sztywności konstrukcji zastosowane zostały dwa dźwigary 
przechodzące w poprzek ramy, których zadaniem jest przenoszenie 
obciążeń generowanych przez ramiona. Wszystkie elementy posia-
dają zazębienia, dzięki którym montaż ogranicza się jedynie do spa-
sowania otworów z wypustami oraz skręceniu górnej i dolnej po-
wierzchni przy pomocy zestawu tulejek o długości 30mm i śrub imbu-
sowych M3. 

 

 
Rys. 3. Mocowanie tulejek łączących elementy ramy. 
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Kolejnym etapem było wykonanie obudowy drona. Została ona 
wykonana z pianki o grubości 3mm i 6mm łączonej klejem polimero-
wym i żywicą epoksydową. W zamyśle kadłub miał swoim kształtem 
przypominać sylwetkę rekina. Cała piankowa konstrukcja pokryta zo-
stała cienką warstwą laminatu epoksydowo-szklanego. Dodatkowo 
wzmocniony został przedział wewnętrzny, przewidziany do zamonto-
wania ramy i zasilania. Ponadto wykonana została wzmocniona 
klapka umożliwiający swobodny dostęp do wnętrza kadłuba. 

Następnie po wyschnięciu warstwy laminatu powierzchnia zo-
stała oszlifowana i oczyszczona. Nałożona została warstwa podkładu 
akrylowego za pomocą aerografu, a po wyschnięciu i wykończeniu 
całość została pomalowana trzema warstwami czarnego sprayu. W 
ostatnim etapie do modelu przykręcony został statecznik poziomy 
wraz ze sterem wysokości, który został wykonany tą samą technolo-
gią jak pozostała część kadłuba. Element został zamocowany za po-
mocą trzech śrub M3., które zapewniają trwałe połączenie. Do steru 
zamocowanego na dwóch zawiasach dołączony jest orczyk wraz z 
popychaczem umożliwiający sterowanie. Dodatkowo przymocowane 
zostało również węglowe podwozie zbudowane z rurek węglowych o 
średnicach 8mm i 22mm. 

 

 
Rys. 4. Obudowa wraz z podwoziem i statecznikiem. 

 
Najbardziej skomplikowanym elementem do wykonania okazały 

się ramiona. Ich budowa musiała również zostać poprzedzona spo-
rządzeniem projektu 3D w celu zweryfikowania wymiarów i możliwo-
ści podłączenia. Elementem nośnym jest bardzo wytrzymała i 
sztywna rurka węglowa o średnicy 30/27mm i długości 330mm. Na 
końcu rurki zamontowane zostały specjalne mocowania składające 
się z platform laminatowych i plastikowych objemek z wibro-izolato-
rami. Takie złożenie stanowi bazę umożliwiającą przykręcenie silni-
ków i zamontowanie regulatorów. 

 

 
Rys. 5. Mocowanie silników i regulatorów do rury węglowej 

 
W drugim końcu rurki zamontowany został kluczowy element 

czyli piasta z dwoma łożyskami kulkowymi, w których umieszczona 
została oś będąca śrubą imbusową M8. Między łożyskami zastoso-
wana została węglowo-aramidowa tuleja dystansowa, a całość wraz 
z elementami mocowanymi w ramie została skręcona nakrętką samo-
kontrującą.  

2. PROJEKT I WYKONANIE ELEMENTÓW  
DRUKOWANYCH 

2.1. Modelowanie części w środowisku CAD 

W modelowaniu poszczególnych elementów statku powietrz-
nego wykorzystano oprogramowanie SolidWorks.  

Piasta, która ma stanowić element mocowany w rurce ramienia 
została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić łatwy montaż 
łożysk oraz ich odpowiednią pracę. Ponadto przewidziane zostały 
rowki na kable zasilania i sygnału sterowania silnikami. 

 

 
Rys. 6. Projekt piasty wykonany w programie SolidWorks. 

 
Elementy podwozia składające się z trzech osobnych części tj. 

mocowanie do obudowy, trójnik scalający płozę z rurką węglową oraz 
zakończenie płozy zostały zaprojektowane, tak aby wymiarami odpo-
wiadały średnicom przewidzianych rurek oraz umożliwiały łatwy mon-
taż. Łączenie tych elementów jest trwałe, wykonane za pomocą kleju, 
natomiast całość przykręcana jest do kadłuba śrubami M3. 

 

 
Rys. 7. Projekt mocowania wydrukowanych elementów podwozia. 

 
Osłony silników zostały zaprojektowane przede wszystkim, aby 

zmniejszać opory aerodynamiczne generowane przez strugi powie-
trza zaśmigłowego. Ponadto stanowią one osłonę dla silników i regu-
latorów. W ich projekcie przewidziana została funkcja chłodzenia 
elektroniki. Natomiast wymiary zostały tak dobrane, aby możliwy był 
łatwy montaż i kompatybilność z elementami zabudowanymi na ra-
mieniu. Osłona składa się z dwóch połówek skręcanych za pomocą 
śrub M3. 

 

 
Rys. 8. Model osłony silników zaprojektowany w oprogramowaniu 
CAD 
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2.2. Wydruk przestrzenny i montaż  

Wykonane elementy zaprojektowane w środowisku CAD zostały 
przekonwertowane do formatu .stl, który umożliwia ich odczyt i sfor-
matowanie w oprogramowaniu obsługującym drukarkę. Taki software 
daje możliwość umieszczenia modeli 3D w przestrzeni roboczej dru-
karki. Ponadto dostępne są zaawansowane opcje pozwalające na 
odpowiedni dobór wypełnienia, dokładności, zastosowania dodatko-
wych podpór czy raftu. Wyświetlana jest również szacowana masa 
obiektu oraz przewidywany czas druku. Wykorzystana drukarka to 
MakerBot Replicator Z18, charakteryzującą się dużą powierzchnią 
roboczą oraz łatwością obsługi.  

 

 
Rys. 9. Model części CAD przygotowany do wydruku w oprogramo-
waniu drukarki MakerBot. 

 
Wszystkie elementy wydrukowane za pomocą drukarki 3D mu-

siały zostać oczyszczone przed przystąpieniem do etapu montażu. 
Jest to spowodowane głownie tym, że oprogramowanie samo dodaje 
podpory, które umożliwiają nakładanie rozgrzanego filamentu w miej-
scach, które nie mają naturalnego podparcia. Dzięki temu podczas 
projektowania nie ma konieczności ręcznego tworzenia dodatkowych 
wsporników. Dodawane podpory są wykonywane w taki sposób, aby 
umożliwić ich łatwe usunięcie po wykonaniu wydruku. Materiałem wy-
korzystywanym do wykonania wydruku elementów drona było PLA 
(Polilaktyd) w technologii wydruku FDM (Fused Deposition Mode-
ling). 

 

 
Rys. 9. Wydrukowany element osłony silnika przed oczyszczeniem i 
po oczyszczeniu z materiału podporowego. 

 
Kolejnym elementem wydrukowanym na drukarce 3D była pia-

sta która w pierwszej kolejności została oczyszczona z elementów 
podporowych, następnie zamontowano łożyska oraz oś z pozosta-
łymi elementami. Całość została zainstalowana w rurce ramienia i za-
bezpieczona przed wysunięciem za pomocą śruby M3. 

 

 
Rys. 10. Mocowanie osi z łożyskami w wydrukowanej piaście. 

 
Osłony silników po uprzednim oczyszczeniu zostały dopaso-

wane do silników i skręcone przy pomocy dwóch śrub M3. Następnie 
po odpowiednim usytuowaniu osłon względem ramienia zostały na-
wiercone otwory w rurce umożliwiające ich przykręcenie 

 

 
Rys. 11. Montaż Wydrukowanych osłon silników. 

 
Również elementy podwozia zostały oczyszczone z pozostało-

ści po wydruku, a następnie trwale przyklejone do rurek węglowych. 
Całość została przykręcona do kadłuba za pomocą śrub M3.  

 

 
Rys. 12. Mocowanie elementów podwozia do kadłuba statku po-
wietrznego. 

3. PORÓWNANIE KOMPONENTÓW DRUKOWANYCH  
Z LAMINATOWYMI. 

Najlepszym przykładem pokazującym zalety druku 3D jest wy-
konanie piasty pod łożyska. Taki element w porównaniu do laminato-
wego odpowiednika charakteryzuje się porównywalną masą, która 
wynosi 25g mimo, iż wypełnienie filamentem wynosiło aż 100%. 
Zmniejszając ten parametr poniżej 50% można zmniejszyć masę na-
wet do około 15g. Wytrzymałość PLA w takim zastosowaniu jest wy-
starczająca, dlatego nie ma potrzeby stosowania trwalszych materia-
łów, takich jak np. kompozyt węglowy. Jakość i dokładność wykona-
nia również jest dużo lepsza, a jest to szczególnie istotny czynnik 
przy mocowaniu łożysk na wcisk. Ponadto czas produkcji i praco-
chłonność jest kilkukrotnie mniejsza z tego względu, iż do wykonania 
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takiego elementu z laminatu wymagane jest uprzednie przygotowa-
nie odpowiedniej formy. Czas przygotowania jednej piasty to około 3 
godziny druku plus 10 minut na jej oczyszczenie, natomiast ręczna 
budowa laminatowego odpowiednika łącznie z wykonaniem formy i 
schnięciem żywic to ponad 24 godziny. Dodatkowo problematyczne 
jest wykonanie rowków pod kable, które muszą zostać wycięte do-
piero w gotowym elemencie. Takie nacięcie jest niedokładne ze 
względu na to, że wykonuje się je ręcznie. 

 

 
Rys. 13. Porównanie piasty wydrukowanej (kolor czerwony) z lami-
natową(kolor czarny). 

 
Kolejnym elementem zastąpionym wydrukiem przestrzennym 

jest zestaw elementów mocowania podwozia. Zastosowane ele-
menty umożliwiają łatwy demontaż wymagany np. w czasie trans-
portu. Ponadto wydrukowane części wyglądają bardziej estetycznie 
niż zalaminowane ze sobą rurki. Wytrzymałość i masa zaprezento-
wanych elementów jest porównywalna. W przypadku uszkodzenia ta-
kie elementy mogą zostać wydrukowane jeszcze raz i przygotowane 
do montażu w ciągu kilku godzin. Dzięki tym wymienionym zaletom 
nie ma wątpliwości, że wykorzystanie druku przestrzennego jest moż-
liwe i zasadne w tego typu elementach konstrukcyjnych. 

 

 
Rys. 14. Podwozie statku powietrznego z elementami drukowanymi 
i laminatowymi 

PODSUMOWANIE 

Pierwsze prototypy drukarek 3D powstawały już w ubiegłym 
wieku, lecz ich cena oraz jakość wydruków pozostawiała wiele do ży-
czenia. Obecnie możliwe jest bardzo precyzyjne wykonywanie obiek-
tów z różnych materiałów, głównie tworzyw sztucznych takich jak 
ABS, czy PLA, ale też metalu. Daje to wiele możliwości zastosowania 
druku przestrzennego w budowie bezzałogowych aparatów latają-
cych. Wykonywane elementy z PLA charakteryzują się stosunkowo 
dużą wytrzymałością, szczególnie przy odpowiednim wykonaniu pro-

jektu. Masa takiego obiektu może zostać ograniczona poprzez zasto-
sowanie mniejszego wypełnienia, oczywiście ma to wpływ na zmniej-
szenie wytrzymałości, ale niektóre elementy nie są szczególnie nara-
żone na obciążenia, wówczas można zyskać na zmniejszonym cię-
żarze. Kolejnym atutem jest dokładność i precyzja wydruków, która 
jest stosunkowo duża. Należy jednak podczas projektowania zwrócić 
uwagę na to, iż trzeba wprowadzić korektę wymiarów o około 0,5mm. 
Spowodowane jest to tym, że nakładana ścieżka filamentu także po-
siada swoją niewielką szerokość, którą należy uwzględnić. Był to bar-
dzo ważny punkt przy projektowaniu np. piast w których zostały za-
mocowane łożyska, ponieważ muszą one dokładnie przylegać do 
krawędzi piast. 

Zdecydowanym atutem przemawiającym za wdrożeniem druku 
3D do produkcji dronów jest mała pracochłonność, duża szybkość 
oraz niski koszt wykonania w porównaniu do tradycyjnych metod kon-
struowania i wytwarzania. W masowej produkcji istnieje możliwość 
wykonywania form, tworzenia odlewów itp. ze względu na opłacal-
ność przy dużej ilości produkowanych elementów. Jednak w budowie 
prototypów jest to świetne narzędzie usprawniające i wspomagające 
proces konstruowania i budowy. Ponadto idealnie nadaje się do szyb-
kiego tworzenia zamienników niektórych elementów, które np. uległy 
awarii, czy zniszczeniu. 
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The article presents an interesting concept of both a model 

and construction of an UAV. There has been a rapid develop-

ment of unmanned devices in fields such as aviation, auto in-

dustry and military industry, which forces manufacturers of 

the devices to continue to search for new solutions both in 

terms of construction, technologies and materials. The article 

demonstrates not only an innovative look into the construction 

of a modern drone but also the use of 3D printing technology 

in constructing and repairing of those type of devices. The pos-

sibility of linking both fast prototyping and manufacturing 

along with the concept of unmanned devices gives us higher 

chances of benefiting from them as well as the prospect of ap-

plying new materials and technologies to popularize new 

branches of science and industry.  
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