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Multispectrale mapping in combinatie met drones biedt wel degelijk mogelijkheden om
materialen en hun veroudering op geautomatiseerde manier te inventariseren.

Geautomatiseerde
materiaalherkenning
met
spectraalmetingen
Gebouwen onderhouden of
herstellen, is vaak een
moeilijke opdracht. Een
inventaris opmaken van
alle materialen en hun
veroudering, is een
noodzakelijke eerste stap.
De manier waarop dit
momenteel gebeurt, is
echter erg tijdrovend. Met
multispectrale mapping in
combinatie met drones ligt
de weg open om dit proces
te automatiseren en te
optimaliseren. Samen met
DIDEX en i-LUDUS
onderzocht het WTCB
binnen het project ‘Icarus’
het potentieel van deze
revolutionaire oplossing.
En dat is er wel degelijk
voor tal van gebouwen,
waaronder historische
panden.
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In totaal werden zes steensoorten gedetecteerd die de software nu op basis van textuur en kleur
kan herkennen en van elkaar kan onderscheiden.
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