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En ny generation af indendørs droner 
er under udvikling og kan om få 
år begynde at indtage fabrikker, 
hospitaler og byggepladser. Ikke 

fjernstyrede, ikke enkeltvis, men i intelligente, 
autonome sværme.

De implicerede teknologier får stigende fo-
kus, både globalt og i Jylland, hvor en gruppe 
virksomheder og forskere er gået sammen 
om et større forskningsprojekt. Formålet er at 
gøre dronerne i stand til at navigere selvstæn-
digt i komplekse indendørsmiljøer, mens de 
samarbejder om opgaver på fuldautomatisk 
vis. Nogle af de nødvendige teknologier findes 
allerede og skal blot sættes sammen på nye 
måder. Andre skal udvikles fra bunden.

»Der er et stort, uudnyttet luftrum i fabrik-
ker, på byggepladser og hospitaler. Nu flytter 
vi opgaverne op i luften, i stedet for at have 
dem på gulvet. Inden for to-tre år kommer vi 
med et proof of concept, der viser, at det her er 
muligt,« siger Thomas Nielsen, kommunika-
tionsansvarlig hos den jyske drone-producent 
Sky-Watch, som er en af de involverede 
virksomheder.

Forskningsprojektet hedder UAVWORLD. 
Store danske og internationale produkti-
onsvirksomheder deltager i projektet som 
brugere, og det er der en grund til: Når 
dronerne er klar, vil de måske kunne udføre 
mange opgaver på fabrikker mere 
effektivt end både mennesker 
og traditionelle robotter. 
Det forestiller Izabela 
Nielsen sig i hvert fald. 
Hun er forsker i pro-
duktionsteknologi på 
Aalborg Universitet 
og involveret i 
UAVWORLD-
projektet.

»Vores tanke er, at dronerne skal blive en 
integreret del af den eksisterende produktion 
på fabrikkerne. For eksempel kan dronerne 
fodre maskiner. Når du har besluttet dig for, 
hvad du vil producere i dag, vil computersy-
stemet lægge en plan for, hvor dronerne skal 
flyve hen og med hvilke dele. Det hele vil 
ske automatisk. Og hvis en drone svigter, vil 
systemet automatisk lægge en ny plan for de 
resterende droner.«

Hun og Thomas Nielsen nævner også 
mange andre anvendelsesmuligheder. Andre 
droner vil kunne scanne støbeforme for fejl, 
hente værktøj, registrere kemiske udslip og 
alt muligt andet. På hospitalerne vil sygeple-
jersker om nogle år måske sende droner af 
sted efter forbindinger, i stedet for selv at løbe 
rundt med dem. Droner i drivhuse vil kunne 
spraye og inspicere afgrøder. Brandmænd vil 
kunne sende droner ind i bygninger for at lede 
efter asbest. Og meget mere.

OVERDRIVER de involverede potentialet?
Tilsyneladende ikke. Michael Linden-

Vørnle, leder af DTU Space DroneCenter, ser 
tilsvarende anvendelsesmuligheder:

»Der er rigtig mange anvendelsesmulig-
heder. Der udvikles meget, meget små 
systemer, der kan komme ind overalt. 
Der er et kapløb om at lave den 
mindste drone, og der findes allerede 
systemer, der er mindre end en enkrone. Det 
er én af de ting, vi er meget interesserede i. De 
kan bruges til indendørs overvågning og op-
timering af produktionsflow, og de kan have 
sensorer, så de kan registrere meget præcist, 
hvis der for eksempel opstår brand. De kan 
med tiden måske få karakter af en personlig 
assistent – en dronemakker – og blive lige så 
uundværlige, som smartphones er i dag: Hvis 
du spørger folk i dag, om de kan klare sig 
uden smartphones, så tror de, du er idiot.«

At indendørs droner pludselig har fået 
så meget fokus skyldes, at den væsentligste 
teknologiske forudsætning er ved at være på 
plads: Hvor små droner for få år siden var 
en slags fjernstyrede modelfly, er nutidens 
versioner fuldblods robotter med effektive 
autopiloter, der gør dem i stand til at navigere 
uden menneskelig intervention. Det fortæller 
Kjeld Jensen, robotforsker ved SDU.

»I de senere år har der været en kraftig 
udvikling inden for autopiloter – altså det, 
der adskiller en fjernstyret modelflyver fra 
en drone. Man sætter en flight controller ind 
mellem senderen på jorden og motorerne på 
dronen. Og når du fortæller dronen, hvad den 

skal gøre, så går den 
i autonom tilstand. I 

dag kan du få droner for 
få tusinde kroner, som 
automatisk kan flyve en 
rute, som du har plottet 

ind i Google Maps, optage 
en masse video og lande igen. 

Og hvis du mister kontakten 
til den, så flyver den selv hen til 

det sted, hvor den startede, og lander igen,« 
fortæller han.

Autopiloterne gør, at dronerne nu kan bru-
ges til automatisering af alverdens opgaver.

»Udviklingen accelererer kraftigt, nu hvor 
autopiloterne er blevet så gode,« siger Kjeld 
Jensen og fortsætter:

»Indtil for få år siden har vi robot-
forskere ikke rigtig tænkt på at løfte blikket 
opad, når vi ledte efter løsninger til opgaver, 
som krævede mobile robotter. Men droner 
har vist sig at være et overraskende godt 
værktøj til at løse en lang række opgaver både 
udendørs og indendørs.«

Han ser et stort potentiale for indendørs 
droner blandt andet i landbrug og på fabrik-
ker.

I skrivende stund findes effektive indendørs 
droner endnu ikke nogen steder i verden, 
fortæller Weekendavisens kilder. Det skyldes 
flere ting. For det første virker GPS-signalerne 
– som nutidens autopiloter er afhængige 
af – ikke indendørs. For det andet er de 
små droner slet ikke gode nok til at undvige 
uforudsete forhindringer endnu. For det 
tredje mangler man endnu at udvikle den 
sværmintelligens, der skal gøre dronerne i 
stand til at samarbejde med hinanden og med 
maskinerne omkring sig.

DET er netop disse udfordringer, forskerne 
og virksomhederne i UAVWORLD-projektet 

vil bidrage til at løse. Det er endnu 
uafklaret, præcis hvordan systemet 
skal bygges op, men der foreligger 

en klar skitse. Planen er, at dronerne 
i første omgang skal operere i flokke 

på omkring fem-seks stykker. De bliver 
formentlig udstyret med fire eller otte rotorer 
hver, og de kommer til at lette vertikalt og 
flyve horisontalt. Størrelsen bliver på ned til 
10 centimeter i diameter. 

Dronerne bliver udstyret med radiomod-
tagere, og i de bygninger, de skal operere i, 
installeres en række radiosendere. Via radio-
signaler skal menneskelige operatører og com-
putere diktere dronernes færden. Dronerne 
vil også tale med små bokse i bygningen via 
ultralyd. Boksene vil modtage en konstant 
strøm af ultralydsignaler og sende dem videre 
til en computer, der beregner dronernes 
position i et tredimensionelt koordinatsystem 

i realtid. Beregningerne vil blive spyttet 
videre til dronerne, så 

dronerne hele tiden 
kan orientere sig, 

og så de ved, 
hvor deres 

dronekolleger er 
henne. 
Dronerne skal 

også have systemer indbygget, der forhindrer 
kollisioner. »Dét er en kunstig bevidsthed om, 
at der er andre ting i rummet end ’mig selv’,« 
fortæller Sky-Watchs Thomas Nielsen om 
systemerne. Sansningen til disse systemer vil 
formentlig foregå ved hjælp af laser-pulser – 
eller sonar, der fungerer via ultralyd. 

Effektive antikollisions-systemer findes 
allerede i større militærdroner, i passagerfly 
og i biler. Men der går nogle år, før vi får dem 
at se i små droner, forklarer Niels-Christian 
Gjerrild, der er direktør i RESEIWE, endnu 
en virksomhed, som er involveret i projektet. 

»Hvis man ser på de store droner som 
for eksempel Northrop Grummans Global 
Hawk (en kæmpestor militærdrone, red.), så 
er deres sensorer for tunge og for dyre. Vi skal 
have vægten og prisen sænket dramatisk. Og 
måske bliver der også nogle intelligensmæssige 
udfordringer. Men hvis små droner får den 
her teknologi indbygget, vil det løse mange 
problemer.«

SIDST men ikke mindst er planen, at de 
kommende indendørsdroner skal nyde godt 
af den accelererende udvikling inden for svær-
mintelligens: Snart bliver flokke af droner og 
andre robotter i stand til at tænke som én. 

Thomas Nielsen fortæller: 
»Sværmintelligens er noget af det hotteste i 
droneverdenen lige nu. Hvis du kan sidde en 
mand i et kontrolcenter og styre 15 droner, så 
vil det være langt mere fordelagtigt, end hvis 
du skal bruge 15 mand til at styre 15 dro-
ner. Eller forestil dig, at du kan sende 1.000 
droner ind gennem en bygning og få målt, 
om der er noget udslip. Når først vi har åbnet 
æsken, vil udviklingen tage fart.«

Hent lige en forbinding

»På hospitalerne vil 
sygeplejersker om nogle år 
måske sende droner af sted 
efter forbindinger, i stedet 
for selv at løbe rundt med 
dem.«

Dronehjælp. »Der er et stort, uudnyttet luftrum i fabrikker, på byggepladser og 
hospitaler. Nu flytter vi opgaverne op i luften, i stedet for at have dem på gulvet.« 
Dronerne rykker indendørs.
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