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Krzysztof SICZEK, Grzegorz ŁUKASIEWICZ 

ZASTOSOWANIE DRONÓW DO PRZEMIESZCZANIA CIĘŻKICH URZĄDZEŃ 

 

W artykule dokonano przeglądu aktualnej klasyfikacji dronów. Przedstawiono model fizyczny i matematyczny platformy 

unoszonej przez trzy drony. Stwierdzono, że brak wymuszeń w kierunku poziomym nie zmienia wypadkowych przemieszczeń 

środka masy platformy. Zmiana częstotliwości lub amplitudy wymuszeń ruchu któregokolwiek dronu powoduje zmiany prze-

mieszczeń środka masy platformy.  

 

WSTĘP 

Dron jest najczęściej definiowany jako bezzałogowy statek lata-
jący/powietrzny [1]. Taki statek powietrzny, z definicji nie wymaga 
obecności załogi na pokładzie podczas lotu. Przy istniejących gaba-
rytach praktycznie nie ma możliwości zabierania pasażerów. Jego 
pilotaż odbywa się zdalnie przy pomocy panelu sterującego i/lub 
komputera. W niektórych konfiguracjach dron może wykonywać loty 
autonomicznie.  

Drony obecnie mają zastosowanie wojskowe i cywilne. Dron 
cywilny czy rekreacyjny jest podobny do zdalnie sterowanego samo-
lotu, ale występują  pomiędzy nimi pewne różnice. Siły zbrojne 
wykorzystują je do obserwacji i rozpoznania, a wtedy skład wyposa-
żenia dronów wchodzą głowice optoelektroniczne. Uzbrojone i 
przeznaczone do wykonywania działań bojowych statki powietrzne 
są określane jako Unmanned combat air vehicle (UCAV).  

Cywilne wykorzystanie dronów obejmuje strefę badań trudno 
dostępnych miejsc np. obszarów podbiegunowych, wysokogórskich. 
Przykładem może być pomiar warstwy ozonowej, czy liczenie stad 
dzikich zwierząt. 

Wykorzystanie dronów do kontroli bezpieczeństwa pracowni-
ków podczas prac budowlanych przedstawiono w [3], a w energety-
ce w pracy [2]. 

Komercyjne wykorzystanie dronów obecnie dotyczy przede 
wszystkim kręcenia filmów i wykonywania fotografii z lotu ptaka. 
Można obecnie napotkać wykorzystanie dronów przy ślubach, 
sesjach plenerowych czy filmach reklamowych. Drony cieszą się 
powodzeniem u osób uprawiających sporty ekstremalne i jednocze-
śnie kręcących filmy. Dzięki specjalnej aplikacji na telefonie, opasce 
czy kasku, dron może podążać za sportowcem i kręcić (dokumen-
tować) jego poczynania. Planuje się wykorzystanie dronów do celów 
kurierskich. 

Bardzo szybko rozwijającym się obszarem zastosowań dronów 
jest rekreacja, gdzie – mikro-drony służą jako forma zabawy, po-
dobnie jak zdalnie sterowane modele samolotów. 

Do uniesienia ciężkiego obiektu można użyć grupy dronów. 
Sterowanie taką grupą jest trudne gdy występują zakłócenia ruchu 
dronów. Wpływ takich zakłóceń na ruch środka masy obiektu połą-
czonego elastycznie z trzema dronami był celem przestawianej 
analizy.  

1. PODZIAŁ DRONÓW   

Obecnie można spotkać następujący podział w nazewnictwie: 
– RPV (Remote Piloted Vehicle) - to model sterowany za pomocą 

specjalnego kontrolera, 

– RC FPV (First Person View) – to zdalnie sterowane urządzenie, 
do którego podłączona jest kamera umożliwiająca oglądanie wi-
doków z poziomu pilota samolotu, 

– UAV – urządzenie, którym można sterować za pomocą kompu-
tera, czyli dron. Można z góry zaprogramować jego trasę przelo-
tu i egzekwować ją na drodze kontroli programowej. 
Klasyfikację dronów według masy podano w tabeli 1, a według 

maksymalnej wysokości nad poziomem morza, na której dron może 
operować w tabeli 2. 

 
Tab. 1. Klasyfikacja dronów według masy [4]  

Oznaczenie Masa Przykład BSP 

Bardzo ciężki [Super Heavy] > 2000 kg Global Hawk 

Ciężki [Heavy] 200 – 2000 kg A-160 

Średni [Medium] 50 – 200 kg Raven 

Lekki [Light] 5 – 50 kg RPO Midget 

Bardzo lekki [Micro] < 5 kg Dragon Eye 

 
Drony można podzielić także ze względu na ilość użytych wir-

ników na: 
– quadrocoptery – najpopularniejszy rodzaj dronów, wyposażo-

nych w cztery śmigła. Może być wykorzystany jako zabawka, 
sprzęt rekreacyjny lub w celach komercyjnych. 

– hexacoptery – są to już maszyny profesjonalne, mające 6 śmi-
gieł. Bardzo często wykorzystywane do nagrywania filmów z 
uwagi na możliwość udźwigu cięższego sprzętu. 

– octocoptery – są wyposażone w 8 wirników. tabeli 2. 
 

Tab. 2. Klasyfikacja dronów według masy [4]  
Kategoria Maksymalna wysokość n.p.m. Przykład BSP 

Niska < 1000 m Pointer 

Średnia 1000 – 10000 m Finder 

Wysoka > 10000 m Darkstar 

2. OGRANICZENIA WYKORZYSTANIA DRONÓW  
W POLSCE  

 W Polsce każda osoba może wykorzystywać drony, pod wa-
runkiem, że będą one latać w zasięgu wzroku użytkownika, poza 
przestrzenią powietrzną kontrolowaną oraz strefą D, P i R. Ponadto 
obowiązują następujące ograniczenia: 
– la dronów ważących powyżej 25 kg, konieczne jest uzyskanie 

pozwolenia umożliwiającego lot w kategorii specjalnej. Nadal 
jednak samolot musi poruszać się w zasięgu wzroku operatora. 
Ponadto urządzenie musi przejść badania techniczne. 

– soby, które zamierzają wykonywać odpłatne usługi, np zdjęcia z 
lotu ptaka, muszą uzyskać świadectwo kwalifikacji, wykupić 
ubezpieczenie OC oraz przejść badania lotniczo-lekarskie. 
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3. MODEL UKŁADU PLATFORMA - DRONY  

Model fizyczny układu platforma – drony pokazano na rysunku 
1. 

Model fizyczny układu platforma – drony składa się z trzech 
dronów i jednej platformy. Platforma i drony są traktowane jako ciała 
sztywne połączone ze sobą za pomocą łączników charakteryzują-

cych się określonymi współczynnikami sztywności k  i tłumienia c . 

Łączniki są połączone przegubowo w platformą i dronami i każdy 
posiada obrotowe trzy stopnie swobody względem trzech prostopa-

dłych osi. Masa dm  drona jest masą punktową umieszczoną w 

jednym końcu łącznika. Masa pm  platformy w kształcie trójkąta 

równoramiennego jest umieszczona w jego środku ciężkości. Ruch 
punktów odpowiadających środkom masy dronów są wymuszane 
ruchem harmonicznym o trzech składowych o różnych amplitudach, 
częstotliwościach i przesunięciach fazowych i działających wzdłuż 
trzech osi kartezjańskich. 

 

 
Rys. 1. Model fizyczny układu platforma – drony. Opracowanie 
własne.  
 

Ruch środka platformy wynika z bilansu sił bezwładności i sił 
powstających od kinematycznych wymuszeń ruchów poszczegól-
nych dronów i istniejącej więzi kinematycznej między dronami, 
łącznikami i platformą.  

Model matematyczny układu obejmuje równanie ruchu: środka 
masy platformy, środków mas dronów względem rogów platformy, 
rogów platformy względem jej środka ciężkości. 

Równania ruchu każdego punktu obejmują jego składowe 
przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia w kierunkach trzech 
wzajemnie prostopadłych osi układu kartezjańskiego, tj. Z, Y, X 
odpowiednio. Poszczególne składowe są opisane wzorami (1) – (9). 

 tkZkzzczm AdAAA sin   (1) 

 tkYkyycym AdAAA sin   (2) 

 tkXkxxcxm AdAAA sin   (3) 

 tkZkzzczm BdBBB sin   (4) 

 tkYkyycym BdBBB sin   (5) 

 tkXkxxcxm BdBBB sin   (6) 

 tkZkzzczm CdCCC sin   (7) 

 tkYkyycym CdCCC sin   (8) 

 tkXkxxcxm CdCCC sin   (9) 

gdzie:  

k   – sztywność łącznika między dronem i platformą, 

c   – współczynnik tłumienia między dronem i platformą, 

   – częstotliwość wymuszenia ruchu środka masy drona, 

CdCdCd XYZ ,,  – amplituda wymuszonego ruchu środka masy C 

drona w kierunku osi Z, Y, X. 
Dla uproszczenia obliczeń przyjęto, że sztywność i współczyn-

nik tłumienia każdego łącznika są takie same. Częstotliwość   

wymuszeń może być taka sama lub różna dla punktów A, B i C, a 
także w kierunku osi Z, Y i X.  

Przyjęto, że masa m  stanowi część masy M  platformy, we-

dług zależności (10): 
 

3/Mm   (10) 

Rozwiązanie każdego z równań (1)-(9) składa się z sumy roz-
wiązań jednorodnego i niejednorodnego równania różniczkowego. 

Przykładowo dla przemieszczenia Az  punktu A w kierunku osi Z 

rozwiązanie ma postać (11): 
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gdzie: 

mk /0    - częstotliwość drgań własnych swobodnych, 

mch /5.0  - częstotliwość drgań własnych tłumionych, 

 kca /tan   ,   22

0/2tan   ha  - kąty 

fazowe. 
Składowe przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia środka 

masy platformy w kierunku osi Z, Y, X są określone przez wyrażenia 
(12)-(14): 
 

  3/CBAS zzzz   , 

  3/CBAS yyyy   , 

  3/CBAS xxxx    

(12) 

 

  3/CBAS zzzz   , 

  3/CBAS yyyy   , 

  3/CBAS xxxx    

(13) 

  3/CBAS zzzz  , 

  3/CBAS yyyy  , 

  3/CBAS xxxx   

(14) 

 
Wypadkowe przyspieszenie, prędkość i przemieszczenie środ-

ka masy platformy są określone z zależności (15)-(17):  
 

     222

SSSS xyzv    (16) 

     222

SSSS xyza    (15) 

     222

SSSS xyzr   (17) 
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4. WYNIKI OBLICZEŃ  

Wyniki obliczeń przemieszczeń środka ciężkości platformy w 
kierunku osi X, Y, Z i wypadkowego dla jednakowych częstotliwości 

wymuszeń   =10 Hz i jednakowych amplitud ddd XYZ ,,   wy-

muszonego ruchu środków mas A, B i C dronów w kierunku osi Z, 
Y, X pokazano na rysunku 2. Zarówno przemieszczenie, prędkość 
(rys. 3) i przyspieszenie (rys. 4) wypadkowe mają charakter sinusoi-
dalny. 

 

 
Rys. 2. Przemieszczenia środka ciężkości platformy w kierunku osi 
X, Y, Z i wypadkowe w funkcji czasu, dla   = 10 Hz i jednakowych 

amplitud ddd XYZ ,,  = 0.01 m. Opracowanie własne.  

 

 
Rys. 3. Prędkości środka ciężkości platformy w kierunku osi X, Y, Z 

i wypadkowe w funkcji czasu, dla   = 10 Hz i jednakowych ampli-

tud ddd XYZ ,,  = 0.01 m. Opracowanie własne.  

 

 
Rys. 4. Przyspieszenia środka ciężkości platformy w kierunku osi X, 
Y, Z i wypadkowe w funkcji czasu, dla   = 10 Hz i jednakowych 

amplitud ddd XYZ ,,  = 0.01 m. Opracowanie własne. 

 
Zmiana częstotliwości wymuszeń w kierunku osi Z na   = 50 

Hz, przy niezmienionych amplitudach powoduje zmianę przebiegu 
przemieszczenia środka masy platformy (rys.5). Wzrastają prze-
mieszczenia wypadkowe środka ciężkości masy platformy do 0.025 
m. 

 

 
Rys. 5. Przemieszczenia środka ciężkości platformy w kierunku osi 

X, Y, Z i wypadkowe w funkcji czasu dla    = 10 Hz w kierunku osi 

X i Y oraz    =50 Hz w kierunku osi Z i dla jednakowych amplitud 

ddd XYZ ,,   = 0.01 m. Opracowanie własne. 

 
Dodatkowe trzykrotne zwiększenie amplitudy wymuszenia w 

kierunku osi Z powoduje wzrost wypadkowej amplitudy przemiesz-
czenia środka masy platformy do 0.06 m (rys. 6). 

 

 
Rys. 6. Przemieszczenia środka ciężkości platformy w kierunku osi 

X, Y, Z i wypadkowe w funkcji czasu dla   =10 Hz w kierunku osi X 

i Y oraz   =50 Hz w kierunku osi Z i dla jednakowych amplitud 

dd XY ,   = 0.01 m oraz dZ  =0.03 m. Opracowanie własne. 

 
Przy zachowaniu powyższych warunków usunięcie wymuszeń 

w kierunku osi X i Y nie zmienia amplitudy przemieszczenia wypad-
kowego środka masy platformy (rys. 7).  

 

 
Rys. 7. Przemieszczenia środka ciężkości platformy w kierunku osi 

X, Y, Z i wypadkowe w funkcji czasu dla    =50 Hz w kierunku osi 

Z i dla amplitudy  dZ  = 0.03 m. Opracowanie własne. 

WNIOSKI 

Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano następujące 
wnioski: 
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1. Brak wymuszeń w kierunku osi X i Y nie zmienia wypadkowej 
amplitudy przemieszczeń środka masy platformy. 

2. Zarówno zmiana częstotliwości jak i amplitudy wymuszeń ruchu 
któregokolwiek dronu powoduje zmiany amplitudy, częstotliwo-
ści i przebiegu amplitudy przemieszczeń środka masy platfor-
my. 

3. Konieczne są dalsze badania postaci przebiegów przemiesz-
czeń środka amplitudy dla różnych konfiguracji wymuszeń ruchu 
dronów unoszących platformę. 
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The use of drons to move heavy devices 

This article reviews the current classification of drones. 

A physical and mathematical model of platform lifted by 

three drones has been presented. It was found that the lack of 

extortions in the horizontal direction does not change the 

resultant displacements of the centre of mass the platform. 

Changing the frequency or amplitude of motion extortions of 

any drons result in changes in displacements of the centre of 

mass the platform. 
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