Tetra drone inspectie
Omschrijving ontwikkelingsproject
Geautomatiseerde inspectie van infrastructuur met behulp van drones

Motivatie
o

Automatisch inspecteren van infrastructuur aan de hand van camerabeelden
opgenomen vanuit een drone. We mikken hierbij voornamelijk op de sectoren energie
(vb. windturbines) en civiele structuren (bruggen, tunnels, etc.).
Verlagen van de inspectietijd van infrastructuur (vb. windturbines, kranen, bruggen, etc.).
Reduceren van de energie die nodig is voor een inspectie.
Verbeteren van de kwaliteit van de inspectie (met een betere dekkingsgraad van de
beelden over de structuur en een focus op mogelijke probleemzones).
Verhogen van de efficiëntie om de beelden van de inspectiecampagne te interpreteren
en mogelijke schade te detecteren.

o
o
o
o

Ontwikkeling
1. Een methode gebaseerd op virtuele realiteit die toelaat om de te
inspecteren gebieden aan te duiden.
2. Een optimalisatiealgoritme dat aan de hand van een CAD model
van de structuur het meest efficiënte traject bepaalt voor een
maximale afdekkingsgraad. Dit traject wordt real-time aangepast
bij wijzingen van het werkelijke pad (vb. door wind). Een methode
om de kwaliteit van de inspectie te berekenen en visualiseren.
3. Een techniek om de resultaten van de inspectiecampagne weer
te geven in 3D (op een beeldscherm of een virtual reality bril).
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