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Wykorzystanie multikopterów  
do transportu osób 

 
 

Piotr Mazur, Jerzy Chojnacki 
 

Przedstawiono trendy konstrukcyjne zautomatyzowanych 
multikopterów przeznaczonych do transportu osób w codziennej 
komunikacji. Są to drony z napędem elektrycznym, z wyposażeniem 
umożliwiającym loty autonomiczne. Zaprezentowane konstrukcje 
multikopterów zapewniają bezpieczeństwo osbom, które nie posiadają 
specjalistyczych kwalifikacji czy licencji. 
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Wstęp 

Od początku rozwoju cywilizacji, człowiek zmagał się z 
problematyką przemieszczania się, czyli transportu osobowego. 
Zdolność szybkiej zmiany miejsca pobytu warunkował większe 
możliwości zdobywania dóbr, pożywienia czy również 
warunkował możliwości przeżycia. Rozwój środków transportu 
osobowego był niezbędny aby sprostać wymaganiom 
stawianym przez gospodarkę, system ochrony zdrowia, 
edukację i każdej innej gałęzi działalności ludzi [1] 

Środki transportu w naturalny sposób podzieliły się na 
transport masowy (grupowy) opierający się na infrastrukturze 
pozwalającej na przemieszczenie grup ludzi pomiędzy głównymi 
węzłami komunikacyjnymi (zarówno w ramach ośrodków 
miejskich jaki i międzymiastowej, między krajowej czy 
międzykontynentalnej) oraz na transport indywidualny, osobisty, 
pozwalający na niezależne przemieszczanie się pojedynczych 
osób. 

Transport indywidualny jako najbardziej komfortowy i 
pozwalający na pełną niezależność oraz ze względu na łatwą 
dostępność do indywidualnych środków transportu (samochody, 
skutery, rowery) jest coraz bardziej popularny. Zjawisko to 
niesie za sobą problem lawinowo rosnącej ilości pojazdów i 
niewydolnej infrastruktury drogowej. W obliczu problemów 
związanych z transportem osobistym i publicznym, dużą 
nadzieję budzą indywidualne środki transportu korzystające z 
miejskiej przestrzeni powietrznej, a więc nie wymagające 
infrastruktury drogowej. Statki powietrzne, wykorzystywane do 
codziennego transportu, powinny być łatwe w obsłudze, 
niewymagające specjalnych szkoleń, kwalifikacji czy uprawnień, 
posiadające zaawansowaną automatykę, gwarantującą 
bezpieczeństwo poprzez zastosowanie redundantnego napędu 
oraz możliwość bezkolizyjnego poruszania się wielu pojazdów w 
danej przestrzeni powietrznej poprzez inteligentne korzystanie z 
przestrzeni powietrznej. Istotną cechą takich pojazdów, która 
pozwoli na ich masowe użycie jest niska cena, dostępna dla 
przeciętnego mieszkańca. Nadzieję na taki system 

przemieszczania się osób stwarzają wizje a nawet projekty 
pojazdu przystosowanego do indywidualnego transportu ludzi: - 
niepilotowanego przez człowieka statku łatającego.  

 

1. Multikoptery, podstawy technologiczne  
Szybki rozwój elektroniki, w tym dostępność 

precyzyjnych sterowników, układów inercyjnych, GPS oraz 
wysoko sprawnych silników bezszczotkowych pozwoliły na 
produkcje niewielkich multirotorów, nazwanych również 
wirnikowcami lub multikopterami,  

W multirotorach silniki montowane są w układzie 
quadro, hexa lub okto (odpowiednio 4, 6 lub 8 rotorów). 
Układy sześcio i ośmiośmigłowe zapewniają redundancję 
napędu, w przypadku awarii jednego lub nawet dwóch 
silników, pozwalają na dalszy, bezpieczny lot. Przykładem 
jest przedstawiony na rysunku 1 bezzałogowy multikopter 
AGRODRON®, pracujący w układzie quadro, klasy 960, 
MTO - 8 kg, wyposażony w system pełnej automatyki lotu z 
funkcjami bezpieczeństwa podczas przemieszczania się w 
powietrzu [2]  

 
Rys. 1. Multikopter bezzałogowy AGRODRON®  
 

Multikoptery zasilane są wysokowydajnymi 
bateriami. Pozwalają one na osiągnięcie 30-60 minutowego 
lotu (w zależności od masy pojazdu i warunków 
pogodowych). Zainstalowane w nich układy automatyki lotu 
umożliwiają stabilizację pojazdu we wszystkich osiach a 
systemy pozycjonowania satelitarnego (GNSS - Global 
Navigation Satellite System) dają możliwość wykonywania w 
pełni autonomicznych lotów pomiędzy wybranymi punktami.  
Multikoptery wykorzystywane są coraz pwszechniej do 
filmowania, pozyskiwania zdjęć dla celów geodezy jnych i na 
potrzeby rolnictwa precyzyjnego oraz akcji poszukiwawczych 
i monitorowania ruchu drogowego [3, 4, 5]. Planuje się 
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również wykorzystanie multikopterów do transportu towarów 
i leków z dostawą bezpośrednio do indywidualnego odbiorcy 
[6]. W tym przypadku pojawia się problem zabezpieczenia 
przesyłki lub drona z przesyłką przed przejęciem przez 
osoby niepowołane. 
 

2. Multikoptery osobowe 
Technologie wykorzystywane na szeroką skalę w pojazdach 

bezzałogowych są obecnie na tyle zaawansowane i niezawodne, 
że podejmuje się obiecujące próby wykorzystania multirotorów do 
transportu osób. Do tego celu projektuje się a nawet już produkuje 
multikoptery osobowe. Konstrukcje ich różnią się: 
− temperatury i ciśnienia oleju smarowego na dopływie do 

silnika,  
− zaawansowaniem zainstalowanej automatyki i 

możliwościami autonomii lotu 
− Ilością pasażerów, którą mogą zabrać, 
− komfortem podróżowania.  

Rzeczą, która je łączy jest troska konstruktorów o 
bezpieczeństwo i o czystość ekologiczną. 

Tak jak w tradycyjnym ruchu drogowym, kwestia 
bezpieczeństwa jest kluczowym elementem warunkującym 
szansę rozwoju tej technologii transportu. Bezpieczeństwo w 
odniesieniu do multikopterów można podzielić na dwa aspekty  
− bezpieczeństwo zapewniane przez sam pojazd - 

redundancja w przypadku awarii silników, systemów 
kontroli lotu i układów zasilania, która pozwala na 
bezpieczną kontynuację lotu, 

− bezpieczeństwo ruchu - zabezpieczenie przed kolizjami 
pomiędzy wieloma poruszającymi się pojazdami w 
ograniczonej przestrzenie powietrznej w tym również 
bezpieczeństwo osób postronnych, znajdujących się na 
ziemi [7].  

Wprowadzenie do eksploatacji małych, osobowych 
multikpterów prowadzi za sobą problemy prawne. Przestrzeń 
powietrzna zarządzana jest przez krajowe instytucje (w Polsce-
Urząd Lotnictwa Cywilnego [8], Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej [9]). Loty niektórych strefach są zabronione lub 
ograniczone. Dotyczy to miejsc o znaczeniu strategicznym dla 
kraju, gospodarki, tereny wojskowe. Loty pasażerskie wymagają 
koordynacji z naziemnymi ośrodkami kontroli (TWR, Wieże 
Kontroli Lotów). 
Ważną kwestią jest też problem uprawnień do poruszania się 
multikopterami. Rozwój transportu osobistego za pomocą 
dronów pasażerskich byłby ograniczony dostępnością dla 
przeciętnego mieszkańca. Im bardziej zaawansowane 
rozwiązania sposobu poruszania się statku latającego, 
polegające miedzy innymi na autonomii lotu tym wymagania co 
do uprawnień są niższe.  
 

2. Przegląd rozwiązań dronów osobowych 
Prace nad stworzeniem multikopterów do transportu ludzi 

ukierunkowane są szczególnie nad konstrukcjami, w których 
źródłem energii są baterie elektryczne. Jedna z pierwszych takich 
maszyn, o której wiadomo, że już przeszła próby latania jest 
multikopter EHang 184. EHang 184 jest zaawansowanym 
technicznie, jednoosobowym oktopterem (w układzie napędowym 
podwójnego quadro - dwa przeciwnie obracające się silniki w 
jednej osi), zapewniającym komfortowe warunki podróżowania. 

Dzięki rozbudowanej autonomii lotu, należy on do kategorii AAV 
(Autonomous Aerial Vehicle) [10]. Pojazd pozwala na całkowicie 
autonomiczny lot z punku A do punktu B, wraz z automatycznym 
startem i lądowaniem. Trasa może być planowana przez 
użytkownika na wygodnym tablecie sterującym. Kabina jest 
zamykana, zapewniając ponadprzeciętny komfort podróżowania 
[11]. Waga multikoptera netto - 250 kg, baterie zastosowane w 
nim pozwolą na lot trwający 25 minut (pojemność baterii 17 kWh), 
minimalny czas szybkiego ładowania baterii 1 godzina, 
maksymalna całkowita moc ośmiu silników razem to 152 kW, 
dopuszczalna maksymalna waga pasażera z bagażem - 100 kg, 
przeciętna prędkość podróżna - 60 km/h [12].  
 

 
Rys. 2. Multikopter EHang 184  
 

Volocopter VC-200 D-MYVC nad którym prace prowadzi 
konsorcjum e-Volo jest 2-osobowym multikopterem o 18 
wirnikach wyposażony w instrumenty sterujące i 
oprogramowanie pozwalające pełną autonomię lotów. Do tej 
pory konsorcjum zbudowało prototyp, który pozwala na 
testowanie nowych rozwiązań i próbne loty [13].  
 

 
Rys. 3. Multikopter VC-200 konsorcjum e-volo [13] 
 

Podstawowym źródłem energia Volocoptera są wymienne 
akumulatory, ale rozważana jest możliwość zastosowania 
napędu hybrydowego. Producent podaje, że nawet w przypadku 
awarii kilku silników Volocopter może dalej latać i lądować 
bezpiecznie. Ostatecznym zabezpieczeniem, mającym 
gwarantować bezpieczeństwo lotu jest spadochron, który 
umożliwia bezpieczne wylądowanie całego multikoptera w 
nagłych wypadkach. Czas lotu z napędem elektrycznym wynosi 
20 minut.  Przy sumarycznej wadze pojazdu wraz z pasażerami 
nie przekraczającej 450 kg Volocopter potrzebuje około 45 kW 
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mocy do unoszenia się. Maksymalna prędkość lotu Volocoptera 
może dochodzić do 100 km/h. Obecna konstrukcja Volocoptera 
dojżewała przez wiele lat. Idea wykorzystania wirnikowca do 
lotów pasażerskich, zrodziła się w kwietniu 2010 roku a dopiero 
listopadzie 2015 roku przeprowadzono z sukcesem pierwsze 
testowe loty prototypu [14].  
 

 
Rys. 4. Próbne loty w ramach programu e-volo [14] 
 

Przedstawiony na rysunku 5 AirMule, nad którym prace 
prowadzi Tactical Robotics Ltd., jest przykładem 
autonomicznego multikoptera przeznaczonego przede 
wszystkim do transportu ludzi, głównie rannych lub towarów, dla 
celów wojskowych. Wyposażony w pojedyńczy silnik, pozwala 
na transport 500 kg ładunku w zasięgu 50 kilometrów, co przy 
ciągłej operacji umożliwia przetransportowanie  6000 kg w ciągu 
24 godzin. AirMule może pracować w trudnych warunkach 
pogodowych, przy prędkości wiatru do 40 węzłów. W przypadku 
awarii napędu, pojazd korzysta z awaryjnego spadochronu [15]. 

 

Rys. 5. Woskowy dron AirMule [15] 
 

MyCopter jest projektem zrzeszającym wiele instytucji 
naukowych (m.in. Max Planck Institute for Biological 
Cybernetics, University of Liverpool, Karlsruhe Institut) 
mających na celu wyprodukowanie pojazdu PATS (Personal 
Aerial Trasnportation Systems). Personal Aerial Vehicle (PAV) 
przeznaczony będzie do podróżowania pomiędzy domem a 
miejscem pracy. Projekt zakłada pełną lub częściową autonomię 
lotu, bez konieczności kontroli tradycyjnego ruchu naziemnego. 
Co więcej, powinien pozwalać na poruszanie się poza 
zamkniętymi strefami powietrznymi bez zakłócania 
dotychczasowego zagospodarowania przestrzeni powietrznej, a 
w przyszłości powinien zostać włączony do kontrolowanego 
ruchu lotniczego [16]. 

 

 Rys. 6. Wizja multikoptera myCopter [16] 
 
MyCopter w założeniach ma zawierać nowatorskie systemy 
autonomii, omijania przeszkód i poruszania się w formacjach.  
 

Przedstawiony na rysunkach 7 i 8 multicopter Ambulans 
firmy Argodesign jest pojazdem w fazie koncepcyjnej, 
przeznaczonym do transportu osób w stanie zagrożenia życia. 
Wyposażony w urządzenia podtrzymujące życie pacjenta, 
pozwala na szybkie dotarcie do miejsca wypadku lub katastrofy, 
zabranie na pokład pacjenta wraz z ratownikiem medycznym lub 
lekarzem i przetransportowanie go do szpitala [17]. 
 

Rys. 7. Multikopter ambulans Argodesign w czasie akcji 
ratunkowej [17] 
 
Quadrokopter Argodesign równiez posiada zasilanie 
elektryczne. Wyposażony jest w sprzęt pozwalający na 
wykonywanie lotów autonomicznych, ale z możliwością 
sterowania ręcznego podczas startu i lądowania, jeżeli wymaga 
tego trudny teren lub sytuacja.  

Wykorzystanie dronów do transportu ludzi w przyszłości 
będzie wynikiem ztłoczonych komunikacyjnie miast, gdzie 
stworzenie wielopoziomowego transportu miejskiego z 
uwzględnieniem przestrzeni powiwetrznej może okazać się 
sposobem na rozwiązanie problemu. 



       technika 
 

388    AUTOBUSY    7-8/2017 

 Rys. 8. Ambulans Argodesign podczas podchodzenia do 
lądowania na szpitalnym lądowisku [17] 
 

Wnioski 
Przedstawione rozwiązania pokazują potrzebę rozwoju 
technologii tak aby multikoptery weszły do codziennego użytku. 
Ograniczeniem są źródła energii dronów, bezpieczeństwo oraz 
komfort podróżowania. Znacznym problemem wydaje się 
wprowadzenie multikopterów osobistych do strefy powietrznej 
miast oraz ich bezkolizyjne poruszanie się, a także infrastruktura 
pozwalająca na start i lądowanie w zatłoczonych miastach.  
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Using of multicopters to transport humans 
 

The construction trends of multicompters, designed for people 
transportation in daily communication, are presented. These copters 
are driven from electricity battery and have an equipment that enables 
autonomously flights. Presented UAV designs provide security for 
people who do not have specialized qualifications or licenses. 

Key words: multicopters, autonomous vehicles, transport of 
people. 

 


