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WSTĘP 

Drony czyli UAV (Unmanned air vehicles), a w czeskim tłumaczeniu ULC (bezzałogowe statki 

powietrzne) lub UAS (bezzałogowy system powietrzny), oferują szereg korzyści w 

monitorowaniu środowiska i ochrony (Ren i in., 2019). Badania koncentrują się na 

zastosowaniu UAV do monitorowania zanieczyszczeń powietrza pochodzących z palenisk 

indywidualnych poprzez monitorowanie stężeń typowych związków powstających podczas 

spalania paliw stałych (CO2, NO, NO2, CO, NH3, LZO, SO2, TZL – PM1, PM2,5, PM10  itd.).  

 

1 UA (BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY)  

Z punktu widzenia czeskiej terminologii lotniczej dron jest postrzegany jako samolot bez pilota 

na pokładzie, dlatego dron będzie określany jako UA (ustawa nr 49/1997 Sb. o civilním 

letectví: L2 - Zasady latania w Załączniku X). UA to rodzaj zautomatyzowanych samolotów z 

wbudowanymi systemami sterowania i pilotem radiowym. Z założenia drony lub jednostki UA 

są podzielone według liczby wirników na: kwadrokoptery (4 wirniki), heksakoptery (6 

wirników), oktokoptery (8 wirników), dodekakoptery (12 wirników) i heksadecakoptery (16 

wirników). UA reprezentują urządzenia, które wykazują wysoką stabilność na miejscu, są 

łatwe w utrzymaniu na określonej wysokości, mają duże pole manewrowe itp., co czyni je 

urządzeniami powszechnego użytku (Gupte at al., 2012; Colomina i Molina, 2014). Wraz z 

rozwojem nowych technologii i pojawieniem się nowych producentów UA, takich jak DJI 

(ShenZhen, Chiny), rynek niedrogich UA rozwinął się bardzo szybko, dzięki czemu są dostępne 

dla celów cywilnych. Statystyki pokazują, że liczba UA produkowanych na świecie rośnie 

każdego roku, a rynek szybko się rozwija. W 2015 r. ogólnoświatowa sprzedaż UA osiągnęła 

1,1 miliona, co stanowi trzykrotny wzrost od 2014 r., od kiedy to rynek urósł do 3,6 mld USD 

(Ren at al., 2019). 

 

2 WYMAGANIA PRAWNE DLA UA  

Bezzałogowe statki powietrzne (UA) mogą być eksploatowane wyłącznie za zgodą Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego (ÚCL), na podstawie zezwolenia na loty zgodnie z § 52 ustawy nr 

49/1997 DZ.U.  w sprawie lotnictwa cywilnego i dalszych zezwoleń na wykonywanie prac 

lotniczych i czynności lotniczych na użytek własny. Wymagania dotyczące obsługi 

bezzałogowych pojazdów są określone w rozporządzeniu lotniczym Ministerstwa Transportu 

L2 - Zasady lotów w Załączniku X. 

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ÚCL) dzieli użytkowników UA na dwie podstawowe grupy, a 

mianowicie użytkowników rekreacyjnych (tj. wykorzystanie drona do celów prywatnych) oraz 

wykorzystanie drona do celów zarobkowych, eksperymentalnych i badawczych. W przypadku 

pracy zarobkowej, eksperymentalnej i badawczej konieczne jest zarejestrowanie drona i pilota 

w ÚCL oraz zdanie praktycznego i teoretycznego egzaminu na pilota. Po pomyślnym zdaniu 

egzaminu, pilot otrzymuje zezwolenie na lot, a następnie może ubiegać się o zezwolenie na 
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wykonywanie prac lotniczych (Ustawa nr 49/1997 Sb. o lotnictwie cywilnym:L2- Zasady lotów 

w Załączniku X). 

W zależności od lokalizacji lotu pilot drona jest zobowiązany do zgłoszenia tej działalności do 

ÚCL,  właścicielom gruntów i innym instytucjom dotkniętym użytkowaniem drona. 

Zgodnie z przepisami samoloty bezzałogowe są podzielone na cztery kategorie według ich 

wagi - dla poszczególnych kategorii masy obowiązują zasady ich użytkowania. Pierwsza 

kategoria obejmuje maszyny o wadze do 0,91 kg. Rejestracja pilota w ÚCL nie jest konieczna 

do zarządzania nimi w celach rekreacyjnych i sportowych. Te same zasady dotyczą 

pozostałych dwóch kategorii, tj. dronów o wadze 0,91–7 kg i 7–25 kg. Do obsługi maszyn o 

masie powyżej 25 kg konieczne jest zdanie testów pilotażowych i zarejestrowanie 

bezzałogowych statków powietrznych w ÚCL (§ 52 ustawy nr 49/1997 Dz.U.. w sprawie 

lotnictwa cywilnego : L2 – Zasady lotów w Załączniku X). 

Ponieważ urządzenia nie należą do bezproblemowych, trzeba zachować bezpieczną odległość 

od osób, budynków i innych obiektów podczas obsługi bezzałogowego samolotu. Dozwolone 

odległości bezpieczeństwa zależą od masy drona. W przypadku bezzałogowych statków 

powietrznych o masie od 7 do 25 kg i > 25 kg obowiązują bezpieczne odległości 50-100-150 

m, co oznacza, że podczas startu i lądowania drona należy zachować odległość 50 metrów od 

osób. Podczas rzeczywistego lotu dron musi znajdować się w odległości co najmniej 100 m od 

osób i budynków oraz co najmniej 150 metrów od gęsto zaludnionego obszaru. W strefie CTR 

(zarządzany obszar lotniska) można latać co najmniej 5,5 km od punktu odniesienia lotniska i 

tylko na wysokość 100 metrów. Jeżeli konieczny jest start i eksploatacja bezzałogowych 

statków powietrznych o masie większej niż 0,91 kg w strefie CTR, należy uzyskać zezwolenie 

na jego start z ÚCL lub ŘLP (Kontroli Ruchu Lotniczego). Jednak  dron musi zawsze być 

obsługiwany poza strefą ochronną lotniska. 

Szczegółowe wymagania dotyczące eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych w CTR 

i ŘLP (strefa niezarządzanego portu lotniczego) pokazano na Rysunku 1 i Tabeli 1 (Ustawa 

nr 49/1997 Dz.U. ow sprawie o lotnictwa cywilnego., L2 - zasady lotów w Załączniku X). 

Od 2020 r. operator dronów będzie musiał zostać zarejestrowany w organach krajowych. 

Zasady dotyczą w generalnie wszystkich dronów, niezależnie od ich wagi. Jednak większość 

statków bezzałogowych zostanie zaszeregowana do tzw. rynku masowo produkowanych 

statków bezzałogowych, które będą musiały spełniać jedynie minimalne wymagania, takie jak 

rejestracja i identyfikacja elektroniczna. Operatorzy dronów o masie mniejszej niż 25 kg będą 

mogli latać bez uprzedniej zgody pod pewnymi warunkami. Takie warunki obejmują na 

przykład to, że dron nie może latać dalej niż 120 metrów, a operator zawsze utrzymuje drona 

w polu widzenia, itp. Poszczególne państwa członkowskie będą mogły zdefiniować tak zwane 

„strefy bezlotowe”, w których drony nie będą dozwolone. Te „strefy bezlotowe” mogą 

obejmować na przykład lotniska i / lub centra miast (https://ec.europa.eu). 
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Rysunek 1 Wymagania do eksploatacji bezzałogowych statków w strefach  CTR a ŘLP (Ustawa nr 49/1997 Dz.U. ow sprawie o lotnictwa cywilnego., L2 - zasady lotów 

w Załączniku X) 
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Tabela 1 Wymagania do eksploatacji bezzałogowego statku o różnej kategorii masy  

                  (§ 52 Ustawa nr 49/1997 Dz.U. ow sprawie o lotnictwa cywilnego., L2 - zasady lotów w Załączniku X). 

dopuszczalna masa startowa < 0,91 kg > 0,91 kg a < 7 kg 7 - 25 kg > 25 kg 

cel użytkowania 
Rekreacyj

no- 

sportowe  

zarobkowe, 

eksperyment

alne, 

badawcze 

Rekreacyj

no- 

sportowe 

zarobkowe, 

eksperyment

alne, 

badawcze 

Rekreacyj

no- 

sportowe 

zarobkowe, 

eksperyment

alne, 

badawcze 

Rekreacyj

no- 

sportowe 

zarobkowe, 

eksperyment

alne, 

badawcze 

Wymogi 

Ewidencja statku nie tak nie tak nie tak tak 

Ewidencja pilota nie tak nie tak nie tak tak 

Egzamin praktyczny i teoretyczny pilota nie tak nie tak nie tak tak 

zezwolenie na loty nie tak nie tak nie tak tak 

zezwolenie na prace lotnicze i działalność lotniczą na 

własne potrzeby 
nie można tak nie można tak nie można tak nie można tak 

Oznakowanie  UA: ID etykieta / ID etykieta + numer 

rejestaracyjny  
nie/nie tak/tak tak/nie tak/tak tak/nie tak/tak tak/nie tak/tak 

Minimalna odległość  (m): start, lądowanie/osoby, 

budynki/obszar zaludniony 
bezpieczna Bezpieczna, ale co najmniej 50/100/150 

Nadzór nie nie nie tak 

system "failsafe"  nie tak tak tak tak 

instrukcja obsługi UAS nie tak nie tak nie tak nie tak 

Zgłoszenie wydarzenia nie tak nie tak nie tak tak 

 



 

5 

 

3 MONITOROWANIE POWIETRZA ZA POMOCĄ UA ORAZ 

CZUJNIKÓW 

UA zapewnia natychmiastowe wyniki podczas monitorowania zanieczyszczenia powietrza. 

Jest to stosunkowo skromna, niedroga i bardzo skuteczna metoda, w porównaniu z 

konwencjonalnym finansowo bardzo drogim monitoringiem imisji. Wraz z pojawieniem się i 

rozwojem UA zaczęto także produkować różnorodne miniaturowe czujniki wyróżniające się 

coraz bardziej wyrafinowanym i zaawansowanym technologicznie projektem. Teraz UA 

wyposażone w tego typu czujniki stanowią bardzo ważne podejście w pozyskiwaniu danych 

przestrzennych z zakresu zanieczyszczenia powietrza. W oparciu o wiele korzyści, takich jak 

niski koszt, krótki cykl przeglądu, elastyczność i wysoka dokładność, UA stały się potężnymi 

narzędziami do monitorowania nie tylko zanieczyszczenia powietrza, ale także monitorowania 

geologicznego, rolniczego, ekologicznego i leśnego. Chociaż te technologie dla UA są wciąż 

w powijakach, są one rozwijane i są szeroko stosowane w różnych obszarach badań (Ren et al., 

2019). 

Obecnie coraz częściej pojawia się pogląd że UA stanowią przyszłość dla pomiarów 

zanieczyszczenia powietrza, głównie ze względu na postęp technologiczny, ulepszenia 

zarówno samych UA, jak i czujników do wykrywania substancji zanieczyszczających 

powietrze (SZP), co czyni te urządzenia bardzo przydatnym typem przyrządu w celu uzyskania 

danych (Alvear i in., 2017; Cardenas i in., 2018; Rossi i in., 2017; Ren i in., 2019). Już w 2004 

r. eksperci NASA zdefiniowali szeroki zakres cywilnych zastosowań dla UA (Alvear i in., 

2017). UA jest w stanie udźwignąć większą liczbę urządzeń dodatkowych, jednocześnie są 

opracowywane lżejsze czujniki, umożliwiające wizualizację zebranych danych, zapewniając 

wyniki on-line w czasie rzeczywistym i dalsze przetwarzanie danych za pomocą 

zaawansowanego oprogramowania (Rojas i in., 2015; Cárdenas i in., 2018; Rossi i wsp., 2017; 

Ren i wsp., 2019). Wadą tych systemów jest ograniczony czas lotu UA. Obecnie czas lotu UA 

wynosi około 20 do 30 minut (Cárdenas i in., 2018). Tę „drobną niedogodność” można jednak 

rozwiązać, kupując kolejny zestaw akumulatorów, ładując go i ponownie wykorzystując w 

terenie. Technologie UA stają się niedrogim, ale potężnym narzędziem do osiągania trudno 

dostępnych miejsc i eksploracji stosunkowo dużych obszarów (Hung et al., 2012; Gonzalez et 

al., 2011).  

W ostatnich latach wzrosła także jakość czujników optycznych do wykrywania zanieczyszczeń 

powietrza dla UA, umożliwiając rewolucyjną zmianę w monitorowaniu i ocenie 

zanieczyszczenia powietrza (Rojas i in., 2015; Morawska i in., 2018). Koszt nabycia jest do 

trzech rzędów niższy niż w przypadku urządzeń standardowych / referencyjnych. Istnieje 

jednak wiele pytań związanych z tym problemem, np.: 

• Czy te technologie są odpowiednie do różnych przewidywanych celów i jak daleko te 

technologie i ich aplikacje są zaawansowane w dostarczaniu odpowiedzi oraz 

rozwiązań? 

• Jak dokładne są informacje uzyskane z czujników optycznych w porównaniu  

z konwencjonalnymi urządzeniami służących do monitoringu? 
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Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na te pytania z powodu braku specyfikacji ilościowej  

działania czujnika, konsensusu w sprawie zalecanego końcowego zastosowania i związanych z 

nimi minimalnych docelowych parametrów wydajności dla tych technologii, a także 

możliwości potencjalnych użytkowników w zakresie formułowania wymagań dotyczących ich 

zastosowań lub zamierzonych warunków użytkowania. Niedrogie czujniki/monitory SZP to 

technologie, które obiecują rewolucyjny postęp w monitorowaniu jakości powietrza poprzez 

znaczne zwiększenie rozdzielczości danych przestrzennych i czasowych. Ponadto UA 

rozszerzają zakres, aby objąć monitorowanie SZP zarówno w kierunku pionowym, jak i 

poziomym. UA wyposażone w kompaktowe czujniki mogą zatem dostarczać danych prawie w 

dowolnym punkcie trójwymiarowej osi. Ta ciekawa funkcja sprzyja zmniejszeniu liczby 

czujników wykorzystywanych do monitorowania zanieczyszczenia powietrza, a tym samym 

obniżeniu całkowitych kosztów. (Morawska i in., 2018). Obecnie jednostki UA wyposażone w 

miniaturowe czujniki do wykrywania emisji lotnych mogą kompensować brak danych z 

tradycyjnych stacji monitorujących i mogą być wykorzystywane do analizy i symulacji różnych 

SZP, takich jak PM10, PM2.5, PM1, CO2, SO2, NO, NO2, NH3 itp. W badaniach charakterystyki 

dystrybucji, dyfuzji i transmisji (Dunnington a Nakagawa 2017; Alvarado et al. 2015; Xiang 

et al., 2018). 

“New Paradigm for Air Pollution Monitoring (2014-2018 Progress Report Air and Energy 

Research Program US EPA“ ocenia i bada możliwości oraz metody pobierania próbek emisji i 

zanieczyszczeń powietrza na otwartym terenie w pobliżu źródła emisji. W szczególności 

przetestowano czułość dostępnych w handlu czujników i ich reakcję. Jednocześnie 

zweryfikowano wydajność zakładu i określono wskaźniki emisji. Informacje te można 

następnie wykorzystać do usprawnienia monitorowania zanieczyszczenia powietrza w czasie 

rzeczywistym, np. dla PM i black carbon (Williams, 2018). W szczególności kwestia czujników 

poświęcona jest publikacji „Air Sensor Guidebook, 2014”. Podręcznik ten został opublikowany 

w US EPA i ogólnie można powiedzieć, że dotyczy potencjalnego zastosowania czujników w 

badaniach jakości powietrza. Dokument dotyczy tak zwanych tanich czujników, które są 

obecnie dostępne na rynku w szerokiej gamie wzorów. Chodzi o rozwijającą się dziedzinę 

technologii, która szybko ewoluuje i dlatego rodzi wiele pytań dotyczących właściwego 

użytkowania. Podręcznik opisuje użycie czujników w różnych aplikacjach, od programów 

edukacyjnych po badania. Główną częścią tego podręcznika jest omówienie aspektów jakości 

danych uzyskanych przez tanie czujniki, takich jak potrzeba kalibracji czujników, określenia 

dokładności odpowiedzi urządzenia, zniekształcenia odpowiedzi i innych charakterystyk 

wydajności itp. 

 

3.1 Wpływ UA na zmierzone stężenia LZO 

Zastosowanie UA oczywiście generuje także pytanie, w jaki sposób przepływ powietrza wokół 

śmigieł ma wpływ na zmierzone stężenia SZP. Innym poważnym problemem jest to, że wciąż 

nie ma jednolitej metodologii pomiaru stężeń SZP za pomocą UA. Wyniki pomiarów z UA 

mogą być do pewnego stopnia zniekształcone przez turbulentny napływ na śmigła (Villa et al. 

2016).  
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Villa et al. (2016) wykonali dwa testy, pierwszy test (Test 1) badający wpływ śmigieł na 

prędkość powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie UA (DJI S800). Test 1 przeprowadzono w 

zamkniętym hangarze lotniskowym. UA został przymocowany do wózka widłowego, dzięki 

czemu jego pozycja była stała, stabilna i dokładna. Schemat przebiegu Testu 1 pokazano na 

rysunku 2 (Villa i in., 2016). Test 1 podzielono na cztery eksperymenty, w których pomiary 

przeprowadzono wzdłuż osi Y, zarówno poniżej osi UA-Y, jak i powyżej osi UA + Y, oraz w 

kierunku poziomym wzdłuż osi X. Heksakopter UA ma symetryczny kształt, dlatego można 

założyć, że ma ten sam profil prędkości powietrza wzdłuż osi Z i X. Prędkość powietrza była 

mierzona co 100 mm do maksymalnej odległości 1500 mm (Villa et al., 2016). 

W obu eksperymentach 1 i 2 sondę anemometru przesunięto ze środka UA (0 mm) na odległość 

1500 mm. Podczas eksperymentów 3 i 4 sonda anemometryczna przemieszczała się wzdłuż osi 

X, od najbliższego punktu do śmigieł, w odległości 600 mm od środka UA na odległość 1900 

mm. Podczas testu 1 wózek widłowy, do którego zamocowano UA, został umieszczony na 

nominalnej wysokości „h” wynoszącej trzy metry (h = 3000 mm) (Villa et al., 2016). 

  
Rysunek  2  Schemat przedstawiający Test 1 oraz ilustracja kierunku sondy anemometrycznej podczas 

różnych eksperymentów Testu 1  (Villa et al., 2016). 

 

Rysunek 3 Mapa prędkości wiatru wokół UA dla TEST 1 (Villa et al., 2016). 

Wyniki Testu 1 oraz eksperymentów 1 do 4 są przedstawione na rysunku 3. 



 

8 

 

Rysunek 4a przedstawia pomiar prędkości powietrza (m/s) powyżej UA (oś +Y) podczas 

Eksperymentu 2. Trend danych przedstawia+, że prędkość powietrza stopniowo maleje wraz z 

odległością od końca łopatki śmigła, około 900 m przy średniej prędkości powietrza 0,9 m/s  

(Villa et al., 2016). 

Rysunek 4b wyniki eksperymentu 1 do pomiaru prędkości powietrza poniżej UA (oś Y). 

Anemometr odnotował wzrost prędkości powietrza w odległości 600 mm od centrum UA. Przy 

odległości około 500 mm prędkość powietrza wynosiła 5 m/s, a przy odległości 700 mm 

wynosiła 7,5 m/s. Prędkość powietrza ustabilizowała się do 1200 mm od UA, gdy średnia 

prędkość wiatru wynosiła już 6,5 m/s (Villa et al., 2016). 

Rysunek 4c wynik eksperymentu 3 - poziomy kierunek przepływu powietrza na osi X. Rysunek 

pokazuje, że śmigła heksakoptera znacząco wpływają na przepływ powietrza. Wykazano, że 

prędkość powietrza gwałtownie maleje i staje się nieznaczna w odległości 700 mm od centrum 

UA. Prędkość powietrza tuż za śmigłami wynosiła około 4 m/s, a przy 700 mm prędkość 

powietrza była mniejsza niż 1 m/s (Villa et al., 2016). 

Rysunek 4d wynik eksperymentu 4 (pionowy kierunek przepływu powietrza na osi X) dla 

danych prędkości powietrza wzdłuż tej samej osi X, co pokazało, że prędkość powietrza spadała 

w sposób ciągły na odległość powyżej 700 mm (Villa et al., 2016). 

 

Rysunek 4 Wyniki Testu 1 z poszczególnych eksperymentów 1-4 (Villa et al., 2016). 

Ogólnym celem Testu 2 było ilościowe określenie wpływu śmigła na odpowiedź czujnika oraz 

weryfikacja układu UA pod kątem jego zdolności do gromadzenia danych dotyczących emisji 

gazowych i cząstek pyłów emitowanych przez źródło zanieczyszczenia (Villa et al., 2016). 

Celem Testu 2 był odpoweidzieć na następujące pytania : 

(1) Jaki wpływ mają śmigła UA na odpowiedź czujnika podczas pomiaru stężenia gazu i liczby 

cząstek? 
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(2)  Jak położenie czujników (poniżej, powyżej lub wewnątrz smugi) wpływa na zmierzone  

        stężenie? 

(3)   Jak odległość od środka UA wpływa na zmierzone stężenie gazu i liczbę cząstek? 

 

  
Rysunek 5 Schemat ilustrujący Test 2 (Villa et al., 2016). 

Schemat testu 2 pokazano na rysunku 5. Źródłem SZP były emisje z Isuzu D-Max 4 × 4 (3,0 

litra turbo diesel, 130 kW z automatyczną skrzynią biegów). Odporna na ciepło elastyczna 

aluminiowa rura (o długości 4000 mm) została podłączona do układu wydechowego 

samochodu w celu odbierania spalin. Koniec rury przymocowano do drabiny na wysokości 

2500 mm. W celu pomiaru przednie i tylne drzwi hangaru zostały otwarte, a pojazd testowy D-

Max został ustawiony w kierunku wiatru, przy silniku pracującym z minimalną liczbą obrotów 

na minutę w celu wytwarzania stałej emisji oraz stabilnego wydmuchiwania spalin w kierunku 

układu UA (Villa et al., 2016). 

Podczas testu 2 UA umieszczono w trzech różnych pozycjach: 700 mm powyżej smugi  

spalinowej, przed smugą oraz 700 mm poniżej smugi. Podstawowe informacje o teście 2 

podano w tabeli 2 (Villa et al., 2016). 

Tabela 2 Podsumowanie Testu 2 w ramach przeprowadzonych ekspermentów 1–4. 

 

Stan 

śmigła 

Pozycja UA, wysokość UA nad 

powierzchnią (mm) 

Pozycja wejścia czujnika; 

odległość od środka UA 

(mm) 

Pozycja czujnika; 

Odległość´od 

wydechu (mm) 

Eksperyment 1 Wyłączone Wewnątrz dymu ze spalin 2500 - 700 

Eksperyment 2a Włączone Wewnątrz dymu ze spalin 2500 1100 700 

Eksperyment 2b Włączone Wewnątrz dymu ze spalin 2500 700 700 

Eksperyment 3a Włączone Nad dymem ze spalin 3200 1100 700 

Eksperyment 3b Włączone Nad dymem ze spalin 3200 700 700 

Eksperyment 4a Włączone Pod dymem ze spalin 1800 1100 700 

Eksperyment 4b Włączone Pod dymem ze spalin 1800 700 700 

Dystrybucja substancji zanieczyszczających w różnych warunkach jest przedstawiona za 

pomocą przez wykresów skrzypcowych (rysunek 6 a-c) . Ten typ wykresu został wybrany w 

celu lepszego scharakteryzowania zmierzonego stężenia SZP oraz liczby cząstek PM. 

Jednocześnie można zauważyć, że namierzone stężenia były najwyższe, gdy śmigła UA były 

wyłączone (rysunek 6a), a jednocześnie podczas pomiarów wewnątrz smugi spalin (Villa et 

al., 2016). 

Kolejna tabela 3 pokazuje zmienność wyników wykonanych podczas Testu 2 dla 

poszczególnych eksperymentów, pokazując, że na uzyskane stężenia SZP wykrywane przez 

czujniki ma znaczny wpływ ich lokalizacja w dymie spalinowym. 
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Tabelka 3 Podsumowanie pomiarów Test 2 dla CO2 

Eksperyment 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 

CO2 (ppm) 558 548 546 580 524 554 576 

 

Wyniki Testu 2 wykazały, że zarówno stężenie gazu, jak i liczba cząstek były niższe, gdy UA 

znajdował się poniżej lub powyżej spalin w porównaniu, kiedy UA znajdował się bezpośrednio 

w spalinach. Wyniki Testu 2 pokazują ponadto, że śmigła UA powodują dyspersję, co 

dokumentuje spadek stężenia gazu przy odpowiedzi czujników zamontowanych bliżej środka 

UA. Przesuwając czujniki dalej od środka UA, można zmniejszyć wpływ rozproszenia 

(dyspersji). System UA powinien działać w taki sposób, aby czujniki znajdowały się w dymie 

ze spalin i jak najdalej od środka UA (Villa et al., 2016).  

 
a) Stężenie mierzonych gazów  (µg/m3) i ilość cząstek PM (PNC cm-3) z wyłączonymi i włąconymi śmigłaami UA  

 
b) Stężenie mierzonych gazów (µg/m3) i ilość cząstek PM (PNC cm-3) w trzech różnych pozycjach UA 

w stosunku do dymu ze spalin (nad-above, pod-bellow, wewnątrz-inside) 
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c) Stężenie mierzonych gazów (µg/m3) i ilość cząstek PM (PNC cm-3) mierzonych w odległości 1100 mm i 700 mm od 

środka UA 

 

Rysunek 6 Stężenie mierzonych gazów (µg/m3) i ilość cząstek  PM (PNC cm-3) w ramach poszczególnych 

eksperymentów Testu 2 (Villa et al., 2016). 

Podobne wyniki uzyskali też McKinney et al. (2019), który monitorował przepływ powietrza 

wokół UA, przeprowadził symulację przepływu dla obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) 

specjalnie dla UA DJI Matrix 600. 

 

Rysunek 7 (a) Pionowe rozproszenie ciśnienia  około UA (b) Dystrybucja prędkośći powietrza wokół  UA 

ze  symulacji CFD (McKinney et al. 2019). 

 

Wyniki symulacji CFD pokazano na rysunku 7. Rysunek 7a ilustruje pionowe rozproszenie  

ciśnienia wokół UA. Różnicę ciśnienia między obszarem pod lokalizacją skrzynki do 

pobierania próbek (gdzie może znajdować się latające laboratorium) a powierzchnią pod 

śmigłami UA obliczono na <100 Pa, co wskazuje, że wpływ UA na ciśnienie w obszarze próbki 
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jest minimalny. Ponieważ czujnik przepływu masy z natury odpowiada zmianom ciśnienia i 

temperatury próbki, niewielkie zmiany ciśnienia w obszarze pobierania próbek nie powinny 

wpływać na zmierzoną całkowitą masę wywiewanego powietrza. Rysunek 7b ilustruje 

modelowane rozproszenie prędkości powietrza wokół UA. Symulacja sugeruje, że powietrze 

przepływa mniej więcej warstwowo w dół od śmigieł i podlega turbulentnemu przepływowi 

powyżej UA. Prędkość powietrza wokół punktu próbkowania pod UA (lokalizacja np. 

latającego laboratorium) wynosiła około 1,65 m/s. Według symulacji CFD zakłócenia 

powodowane przez wirniki wynoszą około 5 m powyżej i poniżej UA (McKinney et al. 2019). 
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4  WYPOSAŻENIE  

Odpowiednim UA do pomiaru zanieczyszczeń powietrza jest quadkopter DJI Phantom 4 Pro 

V2.0 (patrz Rysunek 8). Jest to bezzałogowy samolot o wadze < 2 kg. Czas lotu tego drona 

wynosi do około 30 minut. Dron posiada pilota zdalnego sterowania kompatybilnego z iPadem, 

pięć zaawansowanych czujników unikania przeszkód oraz aparat/kamera 20 MP zamontowany 

na stabilizowanym statywie. Dron ten może być wykorzystywany do dokumentowania terenu 

badanego obszaru i dokonywania nagrań z tego obszaru, który można następnie wykorzystać 

do opracowania map. 

Ponadto zespół badawczy VŠB-TUO w ramach projektu i-AIR REGION będzie obsługiwać 

bezzałogowy samolot Matrix 600 PRO (patrz Rysunek 9), który będzie wyposażony w układ 

czujników Fidas Frog Palas i Flying Laboratory DR 1000. Jednakże do celów monitorowania 

jakości powietrza zaleca się uzupełnienie o powiązane urządzenia, takie jak urządzenie do 

identyfikacji cząstek sadzy, kamera termowizyjna itp., patrz rozdział 4.1. 

  

Rysunek 8 DJI Phantom 4 dla v2.0 (www.dji.com) Rysunek 9 Matryca 600 Pro (www.dji.com) 

Urządzenie Fidas Frog (Rysunek 10) umożliwia szybkie, niezawodne i wysokiej jakości 

określanie stężeń i charakterystyki pyłu. Urządzenie jest zdolne do jednoczesnego pomiaru 

PM1, PM2,5, PM4, PM10, TSP, a także ilości cząstek i rozproszenia wielkości cząstek w zakresie 

od 0,18 do 100µm. Fidas Frog wykorzystuje uznaną technologię pomiaru optycznego 

rozpraszania światła poszczególnych cząstek i jest wyposażony w źródło światła LED o 

wysokiej intensywności (dp min = 180 nm), bardzo stabilnej mocy wyjściowej i długiej 

żywotności. Przyrząd działa z prędkością przepływu 1,4 l/min i jest wyposażony w czujniki do 

rejestrowania warunków klimatycznych otoczenia, takich jak temperatura, ciśnienie 

atmosferyczne i wilgotność względna (www.palas.de). 

 

Rysunek 10 Fidas Frog Palas (www.palas.de) 
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Scentroid DR1000 może być wykorzystany do pobierania próbek i analizowania otaczającego 

powietrza do 150 metrów nad powierzchnią Ziemi. Ta innowacja umożliwia mapowanie 

jakości powietrza, walidację modeli rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, analizę potencjalnych 

zagrożeń itp. To urządzenie umożliwia stosowanie czujników do monitorowania stężenia 

substancji chemicznych, takich jak H2S, CH4, CO2, SO2, LZO i ponad 30 wybranych związków. 

Uzyskane informacje na temat obecności i ilości substancji, wraz z pozycją GPS i wysokością, 

mogą stanowić podstawę do mapowania 3D zanieczyszczenia środowiska i poziomów 

zapachów. Scentroid DR 1000 jest obecnie wyposażony w czujniki do wykrywania VOC, SO2, 

NO, NO2, HN3, PM1, PM2.5 a PM10 (Rysunek 11) (http://scentroid.com).  

 

Rysunek 11 Scentroid DR1000 Flying laboratory i dron Matrice 600 Pro (http://scentroid.com) 

Możliwe zastosowania Scentroid DR1000 - Flying Laboratory  

DR1000 to inteligentny analizator chemiczny przeznaczony do montażu na drona o jakości 

powietrza, który ma szeroki zakres zastosowań. 

1. Zastosowanie do monitorowania emisji z przemysłu rafineryjnego oraz dużych 

przedsiębiorstw przemysłowych - korzystanie z bezzałogowych statków powietrznych 

wyposażonych w różnorodne czujniki i urządzenia do pobierania próbek może być 

bardzo dobrze wykorzystane do monitorowania dużych obszarów, takich jak 

przedsiębiorstwa przemysłowe. Ogromną zaletą jest możliwość monitorowania 

wybranych parametrów bez narażania pobierających próbki na zanieczyszczenia. W 

przypadku rafinerii substancje takie jak chlorowodór, cyjanowodór, formaldehyd, 

amoniak itp. można bezpiecznie wykryć. Tego typu latające laboratorium było 

wykorzystane we Włoszech w przedsiębiorstwach Eni, Energy company. 

2. Wykrywanie nieszczelności rurociągów – drona wyposażonego w czujniki można 

wykorzystać w przemyśle naftowym i gazowym. Można monitorować nie tylko 

rurociągi, ale także różnego typu zbiorniki, przewody spalinowe, kominy, co pozwoli 

na wczesne wykrycie wycieków lub uszkodzeń instalacji oraz innych nieprawidłowości. 

3. Monitorowanie placów budowy i terenów górniczych - bezzałogowe statki powietrzne 

mogą także być odpowiednio wykorzystane do monitorowania nie tylko stężeń cząstek 

pyłu, które są w znacznym stopniu emitowane na placach budowy i na terenach 

górniczych, ale także innych zanieczyszczeń powietrza. Drony mogą być używane do 

kontroli i monitorowania tego typu dużych obszarów, przy czym ta autonomiczna 
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technologia usprawnia działania pomiarowe, zwiększa wydajność oraz zapewnia 

natychmiastowy i łatwy dostęp do danych dotyczących jakości powietrza. W ten sposób 

wykorzystano latające laboratorium na przykład w Polsce przez firmę ECO Monitoring 

czy też w Tajlandii przez Saengvith Science. 

4. Monitoring jakości powietrza – bezzałogowe statki powietrzne mogą być używane do 

bardzo szybkiej i łatwej identyfikacji substancji obecnych w powietrzu, a następnie do 

wykrywania ich potencjalnych sprawców, szczególnie w trudnym terenie, gdzie nie 

można zastosować (z racji czasu i logistyki) konwencjonalnych metod monitorowania 

jakości powietrza. 

5. Monitoring oczyszczalni ścieków – ponieważ oczyszczalnie ścieków emitują szeroki 

zakres zanieczyszczeń, m in. wysoko toksyczne i wybuchowe gazy, które należy 

monitorować, drony i latające laboratoria są odpowiednimi narzędziami do tego celu.  

6. Monitoring składowisk odpadów  – dla obiektów o tak dużej powierzchni, jednym ze 

sposobów monitorowania zanieczyszczeń powietrza, odorów i ewentualnie 

występowania lokalnych pożarów jest wykorzystanie bezzałogowych statków 

powietrznych z odpowiednio dobranymi czujnikami. Można również z ich pomocą 

zapewnić pobieranie próbek gazowych do specjalnych worków. Drony mogą zapewniać 

znacznie prostsze, szybsze i bardziej wydajne monitorowanie zanieczyszczeń powietrza 

dla tego typu terenów. Zastosowanie drona jest też przydatne do monitorowania 

wycieków metanu na składowiskach. 

7. Mozliwe jest również wykorzystanie dronów do monitoringu pożarów lasów wraz z 

zintegrowanymi jednostkami ratowniczymi  (http://scentroid.com). 

 

4.1 Dodatkowe oprzyrządowanie do monitorowania powietrza i identyfikacji źródła 

4.1.1 Worki do pobierania próbek 

W celu bardziej szczegółowego badania obecności organicznych zanieczyszczeń powietrza i 

ewentualnej identyfikacji źródeł zanieczyszczenia powietrza zaleca się, wykorzystując przy 

tym Scentroid DR1000 Flying Laboratory, pobieranie próbek powietrza do specjalnych 

worków, aby następnie  pobraną próbkę poddać analizie chemicznej na chromatografie 

gazowym ze spektrometrem masowym (GC/MS). 

Właśnie Scentroid jest jedynym producentem, który oferuje worki do pobierania próbek 

powietrza PTFE. Torebki do próbek PTFE są wyjątkowo odporne na zanieczyszczenia, a zatem 

są łatwe do czyszczenia i ponownego użycia. Ten rodzaj worka wykazuje doskonałą stabilność 

dla większości związków, w tym SZP, związków siarki (w tym sulfanu), tlenku węgla, 

dwutlenku węgla, metanu i heksafluorku siarki, czy produktów petrochemicznych (benzenu). 

Ponadto worki wykazują wysoką ochronę przed promieniowaniem UV, co pomaga zachować 

próbki podczas transportu. Worki są łatwe do czyszczenia i ponownego użycia (typowy czas 

życia to 30 próbek) (http://scentroid.com). 

Kolejnym rodzajem worków, które można wykorzystać do pobierania powietrza, jest worek 

typu Tedlar. Worki tedlarowe nadają się do wielokrotnego użytku z dobrą retencją dla 
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większości substancji oraz  dobrą stabilnością dla LZO i niektórych związków siarki, w tym 

siarczanu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, metanu i heksafluorku siarki (http://scentroid.com). 

Inną opcją jest użycie worków Nalofan. Jest to niedrogi materiał używany do produkcji 

jednorazowych worków do pobierania próbek. Nalofan stanowi opłacalne rozwiązanie, ale 

pozwala jedynie na krótkotrwałe zatrzymywanie większości związków, takich jak H2S, 

amoniak i LZO (http://scentroid.com).  

Dostępne są worki ze stali nierdzewnej, które są idealne do pobierania próbek materiałów 

korozyjnych, takich jak H2S lub benzen. Wykazują doskonałą stabilność dla wszystkich 

chemikaliów i związków. Wskazane do analizy GC/MS (http://scentroid.com). 

4.1.2 Etalometr 

Do pomiaru stężenia sadzy można stosować różne przyrządy, takie jak etalometr, detektor 

aerozolu sadzy, nefelometr TSI, fotometr cząstek sadzy PSAP itp. (US EPA, 2012). Zasadą 

działania etalometru jest pomiar tłumienia wiązki światła przechodzącej przez filtr z włókna 

krzemowego, na którym cząstki aerozolu są stale wychwytywane. (Kumar et al., 2011). 

Przyrządy MicroAeth wykorzystują tę samą technologię pomiaru, co etalometr, który jest 

używany na całym świecie od ponad 30 lat i jest stosowany w popularnych typach etalometrów 

(Tabelka 4).  

Tabelka 4 Parametry techniczne i aplikacyjne microAeth (https://aethlabs.com) 

  microAeth/AE51 microAeth/MA200 microAeth/MA300 microAeth/MA350 

Metoda pomiaru 
absorpcja optyczna 

-  długość fali 1 
absorpcja optyczna - 5 długości fali 

Długość fali 880 nm 880 nm, 625 nm, 528 nm, 470 nm, 375 nm 

Typ pompy 
rotacyjna pompa 

łopatkowa 

wewnętrzna pompa membranowa, 

opcjonalna wewnętrzna pompa rotacyjna 

Wewnętrzna pompa 

membranowa, 

opcjonalna 

bezszczotkowa pompa 

membranowa 

Materiał filtru 

T60 - Filtr z włókna 

szklanego 

borokrzemianowego 

powlekany teflonem 

Polytetraflourethylen (PTFE) 

Pojemność filtru 
pasek filtrujący (1 

punkt próbkowania) 

kaseta filtra z taśmą 

(15 punktów 

próbkowania) 

kaseta filtra z taśmą (85 punktów 

próbkowania) 

Czujniki   relativní vlhkost, teplota, výškoměr/barometr, akcelerometr 

Rozmiar 117 x 66 x 38 mm 
136,75 x 85 x 35,75 

mm 

165,2 x 125,2 x 

39,7 mm 

199,9 x 99,82 x 69,85 

mm 

Waga 280 g 420 g 715 g 965 g 

Pamięć 4 MB  16 MB 

Bateria 

1950 mAh 

(lithiium-iontowa 

bateria) 

3200 mAh 

(lithiium-iontowa 

bateria) 

12800 mAh (lithiium-iontowa bateria) 

Aplikacja 

  microAeth/AE51 microAeth/MA200 microAeth/MA300 microAeth/MA350 

Stałe monitorowanie w 

czasie rzeczywistym 
 

   

Ocena narażenia       

Efekty zdrowotne       

UAV i profilowanie 

pionowe 
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Rozproszenie źrodeł      

Wykrywanie tytoniu      

Wykrywanie dymu 

podczas spalania drewna 
  

   

Wykrywanie biomasy      

Monitorowanie  

otaczającego powietrza 
    

  

Monitorowanie 

stacjonarne 
    

  

Testy silnika       

Mobilne monitorowanie 

pojazdów na drodze  
    

 
  

 

4.1.3 Aerosol Black Carbon Detektor  

Aerosol Black Carbon Detektor (ABCD) to kolejna opcja, którą można wykorzystać do 

monitorowania stężenia sadzy w powietrzu za pomocą bezzałogowego statku powietrznego. 

ABCD należy do klasy urządzeń znanych jako fotometry absorpcyjne w aerozolu, które 

obejmują fotometr absorpcji cząstek stałych, etalometr i fotometr absorpcji pod wieloma 

kątami. Instrumenty te mierzą absorpcję światła otaczającego PM zebranego na filtrze. ABCD 

przekształca zmierzoną absorpcję światła na stężenie masowe sadzy w próbkowanym 

strumieniu powietrza (Caubel et al., 2018). 

4.1.4 Termowizja 

W celu zoptymalizowania wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego do 

monitorowania jakości powietrza, wskazane byłoby wyposażenie drona w kamerę 

termowizyjną, której rejestracja byłaby przydatna w tworzeniu map termicznych i łatwiejszej 

identyfikacji źródła wykrytego zanieczyszczenia. Na rynku dostępnych jest wiele różnych 

kamer termowizyjnych, które można by wykorzystać do tego celu, np. kamery termowizyjne 

firm DJI i FLIR, patrz Tabela 5. 

Tabelka 5 Kamery termowizyjne wykorzystywane w dronach (www.flir.com)  

Model Rozmiary (mm) Waga (g) 

Zakres 

temperatur/obszaru 

obserwacji 

Notatka 

Zenmuse XT2 
123.7×112.6×127.1 629 

–40°C  do +550°C 

kombinacja 

termoczujnika i 

kamery 118.02×111.6×125.5 588 

Zenmuse XT 103 x 74 x 102 270 –40°C do +550°C  

FLIR Duo® Pro 

R 

85 × 81.3 × 68.5 325 
–40°C do +550°C 

 

85 × 86.5 × 68.5 375  

FLIR Vue Pro 44.45 x 44.45 x 62.6 92 - 114 
–25 do +135°C,                                       

–40 do +550°C 
 

FLIR Vue Pro R 44.45 x 44.45 x 62.6 92 - 114 –40°C do +550°C  
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5 PROJEKTY ZAJMUJĄCE SIĘ POMIARAMI LZO ZA POMOCĄ 

„CZUJNIKÓW NISKOKOSZTOWYCH“ ORAZ UA W RAMACH EU 

Zarówno USA, jak i Unia Europejska (UE) finansowały projekty mające na celu ocenę 

niskokosztowych technologii monitorowania jakości powietrza i sieci do celów testowych 

(CITI-SENSE, 2016; USEPA, 2016). Ponadto w Europie zaproponowano włączenie tych 

technologii do kolejnej dyrektywy w sprawie jakości powietrza (Borrego i in., 2015). Istnieje 

jednak ogólna zgoda co do tego, że niskokosztowe urządzenia do monitorowania jakości 

powietrza powinny być zdefiniowane jako odpowiednie do tych konkretnych zastosowań. 

(Lewis a Edwards, 2016). 

FLAIR-PROJECT: UAV (Drone) Air Quality Sensing 

Jest to projekt mający na celu monitorowanie zanieczyszczenia powietrza poza gęstymi 

obszarami miejskimi. Wyniki zostaną pozyskane z trudno dostępnych miejsc (obszary 

przemysłowe). Monitorowany będzie transport morski i drogowy, składowiska odpadów i 

obszary rolnicze. Czujnik FLAIR (FLying ultrA-broadband single-shot Infra-Red sensor) 

zostanie zamontowany na średniej wielkości zdalnie sterowanym UA (zasięg działania 80 km, 

maksymalna wysokość 4000 m). Czujnik FLAIR wyróżnia się wysoką czułością i 

selektywnością nie tylko dostarcza informacji na temat pojedynczego zanieczyszczenia 

powietrza lub kontaminacji, ale jest również w stanie zidentyfikować nieoczekiwane związki. 

Dzięki dodatkowej zdolności do wykrywania drobnoziarnistych cząstek submikronowych 

FLAIR zapewnia pełny obraz jakości powietrza. Projekt działa od 1 listopada 2016 r. a trwać 

będzie przez okres 36 miesięcy (www.h2020flair.eu). 

ARIA: Air Pollutants Monitoring Using UAVs 

Celem tego studenckiego projektu jest dostarczenie nowego narzędzia do badania jakości 

powietrza na różnych wysokościach, na jakie mogą sobie pozwolić obywatele. Jest to 

zastosowanie tylko niedrogich UA oraz czujników LZO (CO - do 500 ppm, NO2 - do 20 ppm, 

NO - do 20 ppm, LZO - do 50 ppm, PM - rozdzielczość cząstek 0,38-17 µm) . Projekt został 

stworzony przez grupę studentów z Instytutu Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Padwie 

pod kierownictwem Bolla et al. (Bolla et al., 2018).  

i-AIR Region  

Projekt ten koncentruje się nie tylko na wymianie i wdrażaniu doświadczeń administracji 

publicznej na szczeblu regionalnym oraz tworzeniu regionalnych narzędzi do poprawy jakości 

powietrza - środki dla źródeł lokalnych, kontrola źródeł lokalnych z wchodzeniem lub bez 

wchodzenia do mieszkań, ujednolicenie poziomów emisji i warunków ekspoatacji zakładów 

przemysłowych, wymiana informacji o środkach na pograniczu polsko-czeskim. Projekt 

koncentruje się na tworzeniu wspólnych narzędzi i rozwiązań w zakresie zanieczyszczenia 

powietrza (konsekwencje społeczne, gospodarcze i zdrowotne) na Śląsku wraz z przemysłem, 

gęstymi mieszkaniami i około 6 milionami mieszkańców. Zadaniem projektu jest między 

innymi opracowanie znormalizowanej procedury - metodologii identyfikacji SZP ze spalania 
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różnych rodzajów paliw ze źródeł  lokalnych pod kierownictwem VSB-Politechniki w Ostrawie 

oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 

 

5.1 Przykłady zastosowania UA oraz czujników LZO do monitorowania 

zanieczyszczenia powietrza 

 „Włoscy naukowcy używają dronów do wykrywania zanieczyszczeń powietrza“ 

W mieście Feltre (Włochy), w północno-wschodniej prowincji Belluno, naukowcy korzystają 

z UA w ramach pilotażowego projektu kontroli zanieczyszczenia powietrza. Jest to projekt 

badawczy inteligentnego wykorzystania zdalnie sterowanych UA i zaawansowanych 

technologii czujników do monitorowania emisji z lokalnych źródeł zanieczyszczeń. W badaniu 

pilotażowym stwierdzono, że podczas 15 minut lotu UA wyposażony w czujniki LZO może 

zmapować do 10 hektarów obszaru. Projekt zostanie oficjalnie uruchomiony do końca 2019 r. 

Zostanie utworzony system kontroli zanieczyszczeń powietrza, aby pomóc gminom w 

zarządzaniu ryzykiem i poprawie jakości powietrza, szczególnie w odniesieniu do 

wykorzystania biomasy na obszarach miejskich, oraz system wykrywania spalania tzw. 

„niepożądanych paliw”, takich jak odpady, aby dowiedzieć się, skąd pochodzą 

zanieczyszczenia charakterystyczne dla ich spalania. Porównując dane z danymi z katastru, 

będzie można ukarać tych, którzy spalają niedozwolone paliwa (Zaccaria, 2019).  

„Modelowanie 3D jakości powietrza za pomocą UA w Grecji“ 

W Laboratorium ds. Energii Przemysłowej i Systemów Środowiska Politechniki na Krecie 

przeprowadzili badania pt. „Wykorzystanie UA (niewymienionych z nazwy UA) do wizualizacji 

3D zanieczyszczeń powietrza na obszarach miejskich”, wykorzystując małego drona 

wyposażonego w bezprzewodową platformę czujników Libelium Waspmote do gromadzenia 

danych in situ. Dane wyjściowe techniki pomiarowej UA pokazano na Rysunku 12. Głównym 

celem pracy było wychwycenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i opracowanie narzędzia 

do wizualizacji 3D na określonym obszarze. Czujniki były w stanie zmierzyć: temperaturę 

powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza,  CO, CO2, SO2, O3, NO2, NH3 

(www.libelium.com, 2019). 

 
Rysunek 12 Platforma czujników bezprzewodowych; Mapa temperatury gazów; 3D mapy CO a CO2 

(zlewej – doprawej) 
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„Wykorzystanie UA do monitorowania jakości powietrza w Polsce“ 

Monitorowanie jakości powietrza,  możliwość użycia bezzałogowych statków powietrznych i 

czujników do monitorowania i identyfikowania zanieczyszczeń pochodzących z lokalnych 

źródeł spalania bez konieczności wchodzenia na teren prywatny jest już w pełni 

wykorzystywane w Polsce (Katowice) do wykrywania osób prywatnych spalających odpady w 

lokalnych kominkach oraz udzielania sankcji z tym  związanych (Major, 

2019;www.scentroid.com). 

Także Szkocka Agencja Ochrony Środowiska (SEPA) informuje na swojej stronie 

internetowej, że obecnie pracuje nad projektem dotyczącym wykorzystania UA do 

monitorowania środowiska (UAVs/Drones for environmental monitoring). Jednak nie można 

znaleźć szczegółowych informacji na temat tego projektu (SEPA, c2019). 

Można również wspomnieć o projektach bez wykorzystania UA. Istnieje wiele europejskich 

projektów wykorzystujących przenośne czujniki/monitory do platform mobilnych (tramwaje i 

autobusy) w ramach monitorowania jakości powietrza; takie jak Citi-Sense (http://co.citi-

sense.eu) i Opensense (http://www.opensense.ethz.ch) Luftdaten (http://luftdaten.info) lub 

„Urban Sensing” - inteligentne rozwiązania do monitorowania jakości środowiska: studium 

przypadku z Serbii (Brković et al., 2012). 

6 PODSUMOWANIE 

Generalnie można stwierdzić, że istnieją pewne ograniczenia w długoletnim stosowaniu 

technologii UA i czujników, głównie ze względu na związane z tym koszty utrzymania 

gromadzenia danych i opracowywania wyników (np. mapy zanieczyszczenia powietrza). 

Jednak ta dziedzina monitorowania jakości powietrza wydaje się bardzo interesująca i szybko 

postępuje wraz z dostępnością nowych technologii przy dostosowywaniu platform 

monitorowania. Kontrola jakości powietrza ma kluczowe znaczenie dla monitoringu stanu 

środowiska i jest bardzo ważna dla ochrony zdrowia ludzkiego. Zapewnienie wykrywania i 

identyfikacji toksycznych gazów, oparów chemicznych, odorów, lotnych związków 

organicznych, cząstek pyłu w śladowych stężeniach jest ważne, by użytkownicy mogli 

zidentyfikować charakter i lokalizację materiału źródłowego, by w dalszej kolejności podjąć 

odpowiednie środki w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Przyszłość UA do zastosowania w 

aplikacjach związanych z jakością powietrza jest obiecująca, w oparciu o możliwości i 

elastyczność tych autonomicznych platform. Jednocześnie bardzo szybko rozwijają się nowe 

technologie w dziedzinie chemii, fizyki i technologii informatycznych, co prowadzi do 

obniżenia i zmniejszenia masy tych urządzeń, zwiększenia ich czułości oraz możliwości pracy 

na odległość. Z punktu widzenia monitorowania SZP i korzystania z bezzałogowych statków 

powietrznych bardzo ważne jest, aby dokonać właściwego wyboru używanych czujników i 

innego sprzętu za pośrednictwem drona. Przedstawiony przegląd projektów podsumowuje stan 

i rozwój wykorzystania UA za pomocą czujników do monitorowania stanu jakości powietrza. 

Wyniki badań pokazują, że użycie bezzałogowych statków powietrznych w połączeniu z 
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czujnikami jest ważnym sposobem na uzyskanie dokładniejszych informacji na temat 

zanieczyszczenia powietrza i zachowania niektórych zanieczyszczeń. Można oczekiwać, że ta 

technika wkrótce będzie wspierana przez ustawodawstwo, a wyniki projektu mogą zatem 

dostarczyć podstawowych informacji przydatnych w przygotowaniu zmian w monitorowaniu 

środowiska. 
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7 PREGLĄD PREZENTACJI ZESPOŁU BADAWCZEGO VŠB-TUO 

ORAZ ICHPW SKIEROWANEJ NA OPRACOWANIE 

PODSUMOWANIA  

 

Jelikož se jedná o přepis prezentací uvedených v rámci vybraných wokrshopů projektových 

partnerů v rámci projektu iAir-Region nejsou zde uvedeny zdroje použité literatury.  

Ponieważ chodzi o opis prezentacji przedstawianych w ramach wybranych spotkań 

partnerských  w ramach projektu i-Air Region, nie ma tu źródeł wykorzystanej literatury. 

 

8 WYBÓR SPRZĘTU I CZUJNIKÓW DO POBIERANIA PRÓBEK 

8.1 Bezzałogowy statek powietrzny czyli dron 

• Bezzałogowy statek /dron chodzi o bezzałogowy samolot, którym można sterować 

zdalnie lub latać niezależnie za pomocą wstępnie zaprogramowanych planów lotu lub 

bardziej złożonych dynamicznych autonomicznych systemów.  

8.2 Przepisy dla lotów dronami v RCZ 

• Bezzałogowe statki powietrzne mogą być eksploatowane tylko za zgodą ÚCL → 

zezwolenie na lot (§ 52 ustawy nr 49/1997 Dz.U. o lotnictwie cywilnym), a także 

zezwolenie na prace lotnicze, działalność lotniczą na własny użytek. 

• W RCz.  Za przepisy lotnicze odpowiada Urząd Lotnictwa Cywilnego (ÚCL)  

• Eksploatacja pojazdów bezzałogowych jest określona w Kodeksie lotniczym L2 

Ministerstwa Transportu - Zasady lotów w Załączniku X. 

 

8.3 Gdzie mogę latać moim dronem? 

• Podczas startów i lądowań dron o masie większej niż 7 kg nie może zbliżyć się do 

osoby mniej niż 50 metrów, podczas lotu dron nie może znajdować się bliżej niż 100 

metrów w poziomie od osób lub budynków (z wyjątkiem pilota lub osób 

towarzyszących) oraz 150 metrów do gęstej zabudowy. 

• Dron nie może latać bliżej chmur niż 1500 m w poziomie i 300 m w pionie. 
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8.4 Dron versus lotnisko (cywilne i wojskowe) 

• W strefie CTR można latać co najmniej 5,5 km od punktu odniesienia lotniska i tylko 

do wysokości 100 metrów. 

• Jeśli posiadasz zezwolenie ÚCL lub KRL (Kontrola Ruchu Lotniczego) lub model o 

masie do 0,91 kg, możesz latać bliżej niż 5,5 km, ale zawsze poza pasami ochronnymi 

lotniska. 

 

8.5 Szczegółowa mapa stref, w których loty dronem są zabronione  

 

http://aisview.rlp.cz/ 



 

24 

 

8.6 Wymagania ÚCL dla eksploatacji drona 

Niezależnie od wagi urządzenia muszą być spełnione następujące warunki: 

• pilot musi wykazać się kwalifikacjami do pilotowania drona potwierdzonymi 

egzaminem (w tym znajomość przepisów ) 

• dron i pilot muszą być zarejestrowane w ÚCL 

• pilot powinien posiadać zezwolenie na lot z urzędu 

• pilot powinien posiadać zatwierdzoną przez ÚCL instrukcję obsługi drona 

• pilot powinien posiadać drona z systemem fail safe 

• pilot powinien zgłaszać wszelkie ewentualne wydarzenia 

• dron powinien piosiadać etykietę ognioodporną 

• pilot powinien ubezpieczenie 

• pilot powinien prowadzić dziennik lotów 
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8.7 Odpowiednia technika 

SCENTROID DR1000 - Flying Laboratory 

• Podczas lotu dron rejestruje pozycję GPS, wysokość, temperaturę, wilgotność i 

chemikalia (5 czujników). 

• Monitorowanie substancji chemicznych może być zapewnione dla H2S, CH4, CO2, 

SO2, LZO i prawie 30 innych wskaźników (substancji). 

 

 

SCENTROID DR300 - Sampling Drone 

• Dron jest w stanie przenosić 2 czujniki, a także rejestruje pozycję GPS i wysokość nad 

poziomem morza. 

• Monitorowanie substancji chemicznych może być zapewnione dla H2S, CH4, CO2, 

SO2, LZO i prawie 30 innych substancji. 
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8.8 Dostępne czujniki dla Flying laboratory  

 

 

 

Robodrone Kingfisher 

• Podstawą systemu sterowania jest zaawansowana jednostka lotnicza, która obejmuje 

żyroskopy, akcelerometr, kompas (GPS) i manometr, wysokościomierz oraz procesor 

oraz pamięć do stałej oceny tych danych i stabilizacji lotu. 
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Fidas Fly 200 

• Fidas® Fly 200 jest systemem pomiarowym dla ciągłego pomiaru stężeń PM1, PM2,5, 

PM4, PM10 i TSP, a także w celu określenia wielkości rozproszenia cząstek w 32 

rozmiarach (0,18 - 18 μm lub 0,5 - 40 μm). 

 

 

  

Dron DJI MATRICE 600 PRO 

• Ten dron ma ulepszony osiąg lotu o dużej maksymalnej masie ładunku. 

• Jest platformą do użytku profesjonalnego i przemysłowego. 

• Zapewnia transmisję wideo na żywo w rozdzielczości Full HD. 
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Możliwy sposób pobierania próbek „emisji” z lokalnego pieca za pomocą dronów 
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9 DOŚWIADCZENIA ICHPW W WYKORZYSTANIU DRONA DO 

POMIARU EMISJI 

9.1 22.01.2018 – testy polowe z wykorzystaniem drona: 

• Dron firmy Scentroid (Kanada) dostarczony przez firmę Flytronic z Gliwic, Polska 

• Pomiary stężeń wybranych zanieczyszczeń (PM10, NH3, HCl, formaldehyd, 

rozpuszczalniki organiczne) z komina stanowiska badawczego urządzeń grzewczych 

małej mocy Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki IChPW. 

• Spalano konwencjonalne paliwa (węgiel, drewno) w kotle małej mocy,  

w trakcie dorzucano odpady, w tym PVC. 

Cel: ocena możliwości pomiaru zanieczyszczeń powietrza z emitora przy wykorzystaniu 

drona emisyjnego 
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9.2 9 i 15.02.2018 – testy laboratoryjne układu pomiarowego drona: 

• Układ pomiarowy wraz z kompletem czujników (wymontowany z drona) 

• Pomiary stężeń wybranych zanieczyszczeń podczas selektywnego spalania wybranych 

paliw  

Cel: ocena czułości i selektywności czujników układu pomiarowego 
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Wnioski z testów: 

• Podczas pomiarów emisji zanieczyszczeń ze stacjonarnych źródeł emisji możliwe jest 

wykorzystanie drona.  

• Podczas pomiarów należy zwracać uwagę na stabilizację lotu drona w smudze spalin. 

• Podczas sterowania przydatny jest drugi kontrolny dron do nawigacji położenia drona 

głównego wobec strugi spalin. 
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9.3 Główne założenia monitoringu zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem drona  

 

 W ramach tego zadania przeanalizowano możliwości pomiarowe zanieczyszczeń 

powietrza z wykorzystanie dronów jako platform latających dla układów czujników. 

Monitoring jakości powietrza przy wykorzystaniu dronów można prowadzić za pomocą 

kilku podejść: 

1. pomiary stężeń z pojedynczego emitora, 

2. wykrywanie spalania odpadów, 

3. pomiary emisji z pojedynczego emitora, 

4. określenie rozkładu stężeń nad wybranym obszarem. 

 

Ad. 1. Celem pomiaru jest określenie wartości stężeń (C) wybranych zanieczyszczeń na wyjściu 

z emitora (rys. 1). Podejście to polega na bezpośrednim pomiarze stężeń wybranych 

zanieczyszczeń w jak najbliższym otoczeniu emitora, dokonując poboru gazów bezpośrednio 

ze strugi spalin. W ten sposób operator odczytuje bezpośrednio wartości zmierzonych stężeń 

na tablecie, laptopie lub telefonie. Jest to najłatwiejsze, najbardziej intuicyjne i chyba dlatego 

też najpopularniejsze obecnie podejście wykorzystywane w pomiarach zanieczyszczeń 

powietrza z palenisk indywidualnych. Najczęściej przy tego typu monitoruje się stężenia 

typowe dla procesu spalania, jak: frakcje pyłowe (PM10, PM2,5), CO, CO2, NOX, SO2, LZO 

(lotne związki organiczne). 

 

Ad. 2. Podejście analogiczne do poprzedniego, jednak różniące się składem mierzonych 

substancji. W tym przypadku dron jest wykorzystywany głównie w działaniach prewencyjnych 

w celu wykrywania nielegalnego spalania odpadów, jak PVC, guma, lakierowane drewno, 

tworzywa sztuczne itp. W tym podejściu ważna jest dobra stabilizacja drona w strudze spalin 

oraz dłuższy czas pomiaru w stosunku do podejścia 1, ze względu na niższe wartości stężeń 

mierzonych substancji. Substancje dedykowane do pomiaru, to np.: PM10, PM2,5, CO, HCl, 

formaldehyd, LZO, NH3.  
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Rys. 1. Pomiar stężeń zanieczyszczeń powietrza za pomocą drona z pojedynczego emitora. 

Foto: IChPW. 

 

Ad. 3. Jedna z trudniejszych opcji pomiarowych z wykorzystaniem drona. Stanowi rozszerzenie 

podejścia 1, ponieważ poza pomiarem stężeń wymagane jest określenie objętościowego 

natężenia przepływu spalin na wyjściu z emitora (V [m3/s]), co wymaga pomiaru prędkości ich 

przepływu (v [m/s]) oraz znajomości powierzchni przekroju emitora  

(F [m2]) (rys. 2). Znajomość tych 3 parametrów pozwala określić ładunek zanieczyszczeń 

emitowanych do atmosfery, czyli ich emisję (E [mg/s]), zgodnie z podstawowym równaniem: 

 

E = CV = CFv  

 

Podejście to ma tę zaletę, że pozwala na uzyskanie bardziej dokładnych wartości stężeń 

zanieczyszczeń, gdyż pobór próbki gazu dokonywany jest bezpośrednio na wyjściu spalin z 

komina (rys. 2 jest tylko poglądowy), nie zaś w jego otoczeniu, jak w podejściu 1 i 2. Dzieje 

się tak dlatego, ponieważ pomiar prędkości przepływu musi zostać wykonany tuż przy wyjściu 

z emitora, a w raz z nim pomiar stężeń w tym samym miejscu. Pole przekroju komina można 

odczytać natomiast z estymacji wizualnej za pomocą kamery umieszczonej na dronie; 

ewentualnie można posiłkować się wiedzą właściciela emitora lub budowlaną.  
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Rys. 2. Pomiar emisji zanieczyszczeń powietrza za pomocą drona z pojedynczego emitora. 

Foto: IChPW. 

 

Ad. 4. Podejście to ponownie stanowi rozszerzenie podejścia 1 z tym, że odnosi się do pomiaru 

powierzchniowego nad grupą emitorów (np. osiedle mieszkaniowe). Dron faktycznie w ten 

sposób dokonuje średniej wartości stężeń zanieczyszczeń w oczkach zdefiniowanej siatki 

pomiarowej poprzez lot po ustalonej ścieżce bez zatrzymywania się w konkretnym punkcie. 

Średnie stężenia otrzymane z przelotu wzdłuż boku oczka siatki (np. o dł. 10 m) zestawiane są 

z danymi GPS rejestrowanymi przez układy drona, dzięki czemu w efekcie można otrzymać 

mapę rozkładu stężeń wybranych zanieczyszczeń na danym obszarze (rys. 3). Wadą tego 

rozwiązania jest konieczność wzmożonej kontroli nad dronem, ze względu na możliwość lotu 

poza zasięgiem wzroku (przy braku dogodnego punktu obserwacyjnego) oraz odpowiednie 

rozpoznanie terenu w celu zaplanowania optymalnej wysokości lotu (inwentaryzacja 

wysokości źródeł emisji, obecność przeszkód terenowych, jak maszty, anteny, kable itp.). 
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Rys. 3. Wyniki pomiaru powierzchniowego stężeń zanieczyszczeń powietrza  

za pomocą drona. Foto: aeromon.fi. 

 

 Powyżej opisano najbardziej popularne podejścia do monitoringu zanieczyszczeń 

powietrza w wykorzystaniem dronów, co nie wyklucza oczywiście innych podejść. Jednak 

dokonywane obecnie w kraju naloty pomiarowe z wykorzystaniem dronów bazują głównie na 

podejściach 1 i 2, dla których pomimo tego nie istnieje zunifikowana metodyka pomiarowa i 

tak naprawdę brak rzetelnej podstawy badawczej dla tych pomiarów (czas i częstotliwość 

pomiaru, wpływ parametrów meteorologicznych, prędkości drona, parametrów spalin, 

odległości od źródła, analizy niepewności pomiarowej, typowych zakresów stężeń, analizy 

zależności pomiędzy stężeniami substancji, charakterystycznych profili emisyjnych spalanych 

paliw i wielu innych). Tak naprawdę wielu użytkowników dronów pomiarowych bazuje na 

zbliżeniu się dronem do emitora, pobraniu pewnej próbki gazów i odczytaniu wyników, co dla 

rzetelności tego typu pomiarów bywa niewystarczające, jednak z punktu widzenia 

zleceniodawcy (z reguły urzędy miast i gmin) bywa wystarczające dla odniesienia efektu 

społecznego (urząd monitoruje nielegalne lub nieprawidłowe spalanie). 

 Dlatego mając powyższe na uwadze, w ramach tego zadania IChPW chce wraz z 

partnerem czeskim VSB-TUO przetestować głównie podejścia 1 i 2 w celu opracowania 

zunifikowanej metodyki dla tego typu pomiarów.  
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9.4 Laboratoryjne testy układu mierników stężeń dla drona 

 

 Jednym z pierwszych podejść w tym celu było wstępne sprawdzenie reakcji układu 

mierników stężeń zanieczyszczeń powietrza dedykowanego dla drona na konkretne substancje 

wydzielane podczas spalania. W laboratorium IChPW przeprowadzono laboratoryjne pomiary 

stężeń wybranych zanieczyszczeń z wykorzystaniem układu mierników PM10, NH3, HCl, 

formaldehydu oraz rozpuszczalników organicznych podczas spalania wybranych paliw 

konwencjonalnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny i suche drewno) oraz odpadów 

(wykładzina PVC, folia PE).  

Testy polegały na selektywnym spalaniu wybranych substancji (paliw 

konwencjonalnych: węgla kamiennego i drewna oraz paliw gorszych i odpadów: węgiel 

brunatny, wykładzina PVC, folia PE) nad palnikiem w warunkach laboratoryjnych i mierzeniu 

stężeń zanieczyszczeń w powstałych gazach spalinowych za pomocą miernika firmy Scentroid 

(korzystano z urządzenia wypożyczonego).  

Pomiary stężeń prowadzono dla każdej substancji przez okres 10-20 min (w zależności 

od szybkości spalania się danej porcji), przy czym starano się nie dokładać nowej dawki, aby 

zarejestrować różnice pomiędzy różnymi fazami spalania (rozpał, podtrzymywanie spalania, 

wygasanie). Celem ustalenia takiego czasu pomiaru była próba symulacji pomiarów w 

warunkach rzeczywistych (nad kominami), gdzie czas oznaczania stężeń zanieczyszczeń w 

strudze spalin również nie powinien być za długi. Próbki umieszczano na metalowej siatce na 

trójnogu po czym podgrzewano je palnikiem gazowym (rys. 4). Przeprowadzono 2 serie testów 

(nr 1 i 2). 

Pomiary starano się prowadzić tak, aby miernik swobodnie zasysał powstające spaliny 

bez specjalnego kierowania ich do niego, ani zatężania w jego otoczeniu za pomocą kaptura, 

okapu, zadaszenia itp.   

Na rys. 5 i 6 przedstawiono przebiegi czasowe stężeń substancji mierzonych przez 

miernik, a w Tab. 1 podsumowano zaobserwowane zakresy stężeń dla poszczególnych paliw. 

Na podstawie analizy przebiegów oraz tab. 1 można wyciągnąć następujące wnioski: 

• tło mierzone przez czujniki pokazuje stężenia substancji na poziomie detekcji czujników 

lub lekko powyżej, a wartości zerowe (brak w powietrzu) występują najczęściej głównie 

dla rozpuszczalników organicznych, HCl i formaldehydu; natomiast dla pozostałych 

substancji (NH3 i PM10) wartości zerowe prawie nie występują (czujniki zawsze je 

„widzą”),  
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• stężenia PM10 dla dobrych paliw konwencjonalnych przekracza wartości tła 2-krotnie, przy 

czym podczas rozpału dochodzą do 5-krotnego przekroczenia jego wartości, 

• stężenia PM10 dla paliw gorszych i odpadów przekracza wartości tła 3-4-krotnie, przy 

czym podczas rozpału i w I fazie spalania dochodzą do 10-20-krotnego przekroczenia jego 

wartości, 

• przy spalaniu paliw konwencjonalnych nie zaobserwowano wzrostu stężeń HCl w stosunku 

do tła, podczas gdy dla węgla brunatnego zaobserwowano znaczny wzrost jego stężenia, 

ale przy rozpale; należy tu jednak pamiętać, że uzyskane wartości mogą odnosić się 

niekoniecznie do HCl lub Cl2 pochodzących z węgla, ale również również do H2S (co 

wynika z właściwości czujnika),  

• natomiast wzrost stężenia HCl jest charakterystyczny dla wykładziny PVC, której spalanie 

natomiast nie generowało spalin mających wpływ na odpowiedzi czujników formaldehydu, 

NH3 i rozpuszczalników organicznych; podobna sytuacja dotyczy folii PE, jednak wzrost 

stężenia zarejestrowany przez czujnik HCl prawdopodobnie pochodzi z jego bezwładności 

po spalaniu PVC; natomiast oba te odpady generowały relatywnie wysokie stężenia PM10, 

• węgiel brunatny był jedyną spalaną substancja, która  generowała odpowiedzi wszystkich 

czujników (każdy przekraczał wartości tła), 

• paliwa konwencjonalne (węgiel kamienny i brunatny oraz drewno) generowały najwyższe 

wartości odpowiedzi czujników NH3 i rozpuszczalników organicznych, ale w tym 

przypadku należy tez pamiętać o czułości tych czujników na inne substancje H2S, NO2 i H2, 

które powstają zawsze podczas spalania paliw w mniejszych lub większych ilościach,  

• wymienione paliwa generowały również odpowiedzi czujnika formaldehydu 

(niekompletne spalanie paliw kopalnych, szczególnie biopaliw, jak biomasa, generuje 

pewne jego ilości); w przypadku spalania węgla kamiennego czujnik był jednak nasycony 

etanolem i nie udało się odczytać dla niego wartości,     

• czujniki na formaldehyd, NH3 i rozpuszczalniki organiczne nie są selektywne i są też czułe 

na etanol, przez co każdy z nich zareagował na obecność zlewki ze spirytusem w pobliżu 

czujników, przy czym jednak czujnik formaldehydu zareagował najmocniej, 

charakteryzując się przy tym dużą bezwładnością i utrzymując maksymalne stężenie 5 ppm 

podczas pomiarów dla kolejnych spalanych substancji. 
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Rys. 4. Laboratoryjne stanowisko pomiarowe wykorzystane podczas testów czujnika. 

 

Tablica 1. Zaobserwowane średnie zakresy stężeń mierzonych substancji dla spalania 

poszczególnych testowanych substancji (informacje o czułości czujników na inne związki 

podano wg strony scentroid.com).  

Spalane 

paliwo 

HCl 

 [ppm] 

(ale też H2S, 

NO2, Cl2) 

Formaldehyd 

[ppm] 

(ale też etanol) 

NH3 

[ppm] 

(ale też etanol,  

H2S, NO2, Cl2) 

Rozp. organiczne 

[ppm] 

(etanol, izobutan, 

H2, benzyny 

<20%) 

PM10 

[ g/m3] 

Tło 0,09-0,13 do 0,08 do 0,01 0 65-80 

Węgiel 

kamienny 
Poziom tła 

Wartości 

spadkowe po 

nasyceniu 

etanolem 

chwilami  

do 0,4 i 1,7  

(przy rozpale) 

chwilami  

do 0,35  

(przy rozpale) 

100 

Suche 

drewno  
Poziom tła 

chwilami 0,3-1,3  

(przy rozpale) 

chwilami 0,35 

(przy rozpale i w  

I fazie spalania) 

Poziom tła 

200 

(chwilami 

do 500 w I 

fazie 

spalania) 

Węgiel 

brunatny 

chwilami do 0,7-

3,2 

(przy rozpale) 

czujnik nasycony 

etanolem 

lub chwilami  

0,5-1,0 

chwilami 0,03-0,3 

do 0,3  

(przy rozpale) 

do 1,1 (przy 

wygasaniu) 

200-400 

(chwilami 

do 1700) 

Wykładzina 

PVC 

1,2-4,5  

(w I fazie 

spalania) 

Poziom tła Poziom tła Poziom tła 350-900 

Folia PE 

0,5 

(tendencja 

spadkowa z nasy-

cenia czujnika  

po spalaniu PVC) 

Poziom tła Poziom tła Poziom tła 420 

Etanol Poziom tła 
5 (maksymalna 

wartość) 
chwilami do 0,3 

chwilami  

do 0,3 
Poziom tła 
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Rys. 5. Przebiegi czasowe stężeń substancji mierzonych podczas testów  

laboratoryjnych nr 1. 
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Rys. 6. Przebiegi czasowe stężeń substancji mierzonych podczas testów  

laboratoryjnych nr 2. 
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Stwierdzono, że testowane czujniki dobrze reagują na emisję ze spalanych paliw i odpadów i 

można rozważyć ich wykorzystanie w monitoringu zanieczyszczeń powietrza z 

wykorzystaniem dronów. 

  

9.5 Analiza zjawisk uwzględnianych przy pomiarach stężeń z wykorzystaniem 

latających układów pomiarowych 

 

Równocześnie z opisanymi wyżej pracami przeprowadzono analizą matematycznej strony 

zjawisk, jakie mogą występować podczas pomiarów stężeń z wykorzystaniem dronów. Od 

strony praktycznej pomiar dronem to po prostu odmiana pomiaru stacjonarnego, ale za pomocą 

innych środków, jednak od strony naukowej oba pomiary to w zasadzie dwa odmienne 

zagadnienia. 

 Podstawowe różnice pomiędzy pomiarem wykonywanym z wykorzystaniem drona 

wyposażonego w dobrej jakości aparaturę pomiarową, a stacjonarnym pomiarem stężeń, to m. 

in.: 

• istnienie wpływu prędkości drona na pomiar, 

• różnice w wysokości wykonywania pomiaru nad ziemią, 

• niemożność wykonania pomiaru przy niektórych typach pogody, 

• niestałość położenia punktu pomiarowego, 

• niemożność wykonania pomiarów długotrwałych (godzinowych, dobowych, rocznych), 

ale też: 

• możliwość wykonania pomiaru w wielu punktach w krótkim czasie, 

• pomiar w miejscach niedostępnych dla aparatury stacjonarnej, 

• równoległy pomiar ważnych parametrów meteorologicznych.  

 

Stacjonarny pomiar stężenia substancji w powietrzu ma miejsce w punkcie przestrzeni 

przez który przepływa struga powietrza niosąca w sobie badaną substancję. Substancja ta jest 

wprowadzana do strugi w obszarze oddziaływania obserwowanego źródła emisji En, a także 

przez inne źródła (np. En-1) leżące w pobliżu trajektorii tej strugi. W pomiarze nie są 

uwzględniane źródła wprowadzające do strugi substancje w tej jej części, która nie dotarła do 

punktu pomiaru przed zakończeniem pomiaru (En-2), a więc leżące w odległości większej niż 

„pomiarowa długość” strugi (rys. 7). 
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Rys. 7. Ilustracja przestrzennego charakteru stacjonarnych pomiarów stężeń. 

 

Na stacjonarne (nieruchome względem ziemi) urządzenia pomiarowe, zanieczyszczenia 

powietrza oddziałują w sposób zbliżony do oddziaływania na ludzi pozostających w bezruchu. 

W tym przypadku pomierzone stężenie odpowiada uśrednionej w czasie τpom wartości stężeń 

substancji emitowanych z pewnym wyprzedzeniem na „pomiarowej” drodze strugi Lpom 

poruszającej się z prędkością us (rys. 8a): 

 

      Lpom = us· τpom     (1) 

 

Jeżeli punkt pomiaru R porusza się w kierunku przeciwnym do wektora us z prędkością 

v, to prędkości te się sumują, co prowadzi do zwiększenia długości strugi powietrza 

oddziaływującej na urządzenie pomiarowe L’pom, przy nie zmienionej długości czasu pomiaru 

τpom (rys. 8b): 

 

     L’pom = us· τpom +v· τpom = (us+v) · τpom   (2) 
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Rys. 8a. Rozkład stężeń o dużej zmienności w smudze zanieczyszczeń niesionej wiatrem. 

 

Rys. 8b. Rozkład stężeń o dużej zmienności w smudze zanieczyszczeń przeciwnie do 

kierunku wiatru. 
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Długość strugi 𝐿’pom można przedstawić także jako iloczyn samej prędkości wiatru i 

hipotetycznego, wydłużonego czasu pomiaru 𝜏’pom: 

  

      𝐿′𝑝𝑜𝑚 = 𝜏′𝑝𝑜𝑚 ∙ 𝑢𝑠     (3) 

 

Z równości lewych stron równań (3) i (4) uzyskuje się wzór na pozorny czas pomiaru 

związany z ruchem LAP: 

  

     𝜏′𝑝𝑜𝑚 = 𝜏𝑝𝑜𝑚
𝑢𝑠+𝑣

𝑢𝑠
     (4) 

 

Stężenie średnie Ss w czasie pomiaru wynosi (z definicji średniej): 

 

     𝑆𝑠 =
1

𝜏𝑝𝑜𝑚
∙ ∫ 𝑆(𝜏)𝑑𝜏

𝜏𝑝𝑜𝑚
    (5) 

 

Stężenie średnie dla tego przypadku wynosi: 

  

  

𝑆′𝑠 =
1

𝜏′𝑝𝑜𝑚
∙ ∫ 𝑆(𝜏)𝑑𝜏

𝜏′𝑝𝑜𝑚
 

=
1

𝜏′𝑝𝑜𝑚
∙ {∫ 𝑆(𝜏)𝑑𝜏

𝜏𝑝𝑜𝑚
 

+ ∫ 𝑆(𝜏)𝑑𝜏
𝜏′𝑝𝑜𝑚−𝜏𝑝𝑜𝑚

 
} (6) 

 

w przypadku silnej zmienności stężenia, druga z całek jest zerowa (S(τ)=0 w przedziale  

𝜏′𝑝𝑜𝑚 - 𝜏𝑝𝑜𝑚): 

  

      𝑆′𝑠 =
1

𝜏′𝑝𝑜𝑚
∙ ∫ 𝑆(𝜏)𝑑𝜏

𝜏𝑝𝑜𝑚
    (7) 

 

Po podzieleniu stronami równań (2) i (7):   

  

      
𝑆′𝑠

𝑆𝑠
=

1

𝜏′𝑝𝑜𝑚
∙∫ 𝑆(𝜏)𝑑𝜏
𝜏𝑝𝑜𝑚

 

1

𝜏𝑝𝑜𝑚
∙∫ 𝑆(𝜏)𝑑𝜏
𝜏𝑝𝑜𝑚

 

    (8) 

 

po uproszczeniu w ilorazie jednakowych wyrażeń podcałkowych oraz zastosowaniu wzoru (5) 

uzyskuje się: 
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      𝑆′𝑠 = 𝑆𝑠
𝑢𝑠

𝑢𝑠+𝑣
      (9) 

 

Przy niskich prędkościach wiatru (1÷2 m/s) i dużej prędkości lotu drona stosunek S’/S 

może sięgać wartości z przedziału 10 ÷ 20. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy: 

• jeżeli v ≠ 0 i przeciwne do us to S’s < Ss 

• jeżeli v ≠ 0 i zgodne z us to S’s > Ss 

• przedstawione zależności są istotne dla czasów uśredniania większych niż 

okresy zmienności mierzonych stężeń, 

• dla małych czasów pomiarowych τpom wpływ prędkości drona na pomiar staje 

się mało istotny, 

• im mniejsza jest prędkość wiatru us tym większe znaczenie we wzorze (9) ma 

prędkość lotu v drona w czasie pomiaru. 

Możliwe wzajemne relacje prędkości v  i us, i ich wpływ na warunki i wyniki pomiarów, 

zostały przedstawione schematycznie na rys. 9. 

 

 

Rys. 9. Możliwe wzajemne relacje prędkości v  i us, i ich wpływ na warunki  

i wyniki pomiarów. 
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W tab. 2 zostały opisane możliwe kombinacje prędkości wiatru i drona oraz 

konsekwencje jak są z tym związane w odniesieniu do wyników wykonywanych pomiarów 

stężeń. Szczególną uwagę zwraca wyjątkowo niekorzystna kombinacja, w której prędkość 

drona i prędkość wiatru są sobie równe zarówno co do kierunku jak i wartości. Jest to przypadek 

skutkujący możliwością pojawienia się losowo występujących, wyjątkowo wysokich lub 

niskich wartości stężeń skrajnie odbiegających od rzeczywistych. 

 

Tablica 2. Możliwe kombinacje prędkości wiatru i drona oraz konsekwencje jak są z tym 

związane w odniesieniu do wyników wykonywanych pomiarów stężeń. 

l.p. wektor wiatru u
s
 zależność wektorów u

s
 i v stężenie mierzone S’ 

  
Wartość v zwrot 

 

1 = 0 - -  S’ ≈ S  przy wyrównanym polu stężeń 

2 ≠ 0 - przeciwny S’ ≤ S 

3 ≠ 0 v < u
s
 zgodny S’ ≥ S 

4 ≠ 0 v ≈ u
s
 zgodny S’ losowe, możliwość wystąpienia  

przypadku: S’ ≪ S lub S’ ≫ S 

5 ≠ 0 u
s
 < v < 2u

s
 zgodny S’ ≥ S 

6 ≠ 0 v ≈ 2u
s
 zgodny S’ ≈ S 

7 ≠ 0 v  > 2u
s
 zgodny S’ ≤ S 

 

 

Na podstawie przedstawionej analizy można sformułować ogólne warunki wykonywania 

pomiarów przy pomocy drona: 

 

Dobór trajektorii (rys. 10) 

• pomiary powinny być wykonywane w prostokątnej a najlepiej kwadratowej siatce 

receptorów równomiernie oddalonych o stałym skoku i jednakowych wymiarach w 

kierunku pionowym i poziomym. Są to warunki w których procedury wykreślając 

rozkłady stężeń zachowują największą z możliwych dokładność odwzorowania pola 

stężeń, 

• przeloty pomiarowe powinny być wykonywane w kierunku poprzecznym do wektora 

wiatru, 

• zmiana płaszczyzny pomiarowej w siatce powinna się odbywać w kierunku przeciwnym 

do wiatru - począwszy od ostatniego receptora na drodze smugi zanieczyszczeń. 
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Rys. 10. Dobór trajektorii lotu drona. 

 

 Prędkość drona podczas wykonywania pomiarów 

 Fluktuacje kierunku i prędkości wiatru oraz zmienność emisji stawiają wymagania wobec 

prędkości drona:  

• wykonywanie pomiaru emisji w receptorach w warunkach zawisu drona na okres pomiaru 

τpom z wyłączeniem pomiaru podczas ruchu zgodnego z wiatrem, (analogiem dla 

pomiarów stężeń zanieczyszczeń atmosfery przy pomocy aparatury stacjonarnej) – 

przy istnieniu dominującego źródła emisji, lub małym czasie  τpom 

• wykonywanie pomiarów j.w. bez zawisu drona – przy braku dominującego źródła emisji. 

 

 Stanowisko operatora 

Położenie stanowiska operatora powinno zapewnić mu jak najlepszą kontrolę nad 

bezpieczeństwem i jakością wykonywanych pomiarów. Kryteria te spełniają stanowiska 

ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszego punktu pomiarowego. Takie położenie 

posiada następujące zalety: 

 operator znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu startu i lądowania drona, co 

umożliwia mu wykonywanie operacji kontrolnych i obsługowych. 

• operator jest w stanie kontrolować wzrokową pierwszą (start) i ostatnią (lądowanie), a 

więc najtrudniejsze z punktu widzenia teorii pilotowania UAV części trajektorii lotu 

drona. 

• ostatni przelot do punktu startu, po wykonaniu pomiarów, odbywa się z wiatrem, a więc 
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w warunkach ograniczających zapotrzebowanie na energię.  

• operator może kontrolować wizualnie znaczną część pola stężeń obserwując napływające 

z wiatrem smugi zanieczyszczeń. 

• w razie przerwania łączności z dronem i uruchomienia się procedury ATTI, operator ma 

znacznie większe szanse na przechwycenie drona poruszającego się wraz z wiatrem. 

 

 Liczba punktów recepcyjnych możliwych do uwzględnienia w pomiarach  

 Ze względu na ograniczony czas przebywania drona w powietrzu ograniczeniu podlega 

także zasięg wykonywania pomiarów oraz liczba punktów recepcyjnych, w których taki pomiar 

może być wykonany w trakcie jednego nalotu. Wśród parametrów, które decydują o 

maksymalnej liczbie punktów pomiarowych można wyróżnić:  

• efektywny czas lotu, 

• prędkość średnia lotu  

• prędkość maksymalna lotu  

• czas potrzebny do pomiaru stężenia przez LAP  

• odległość pomiędzy receptorami siatki.  

 

 Maksymalną liczbę punktów pomiarowych można policzyć z wzoru: 

 

     𝑛 = 𝑒𝑛𝑡
𝑇𝑙𝑜𝑡𝑢+𝜏𝑝𝑜𝑚−(𝜏𝑠𝑡𝑟𝑡+𝜏𝑙ą𝑑)

𝑑𝑙

𝑣
+

𝑑𝑙√2

𝑣𝑚𝑎𝑥
+𝜏𝑝𝑜𝑚

    (10) 

gdzie: 

Tlotu  - efektywny czas lotu, s 

τpom  - czas potrzebny do pomiaru stężenia przez LAP, s 

vmax  - prędkość średnia lotu, m/s 

v  - prędkość maksymalna lotu, m/s 

dl  - odległość pomiędzy receptorami siatki, m 

τstrt - czas wykonania startu, s 

τląd - czas wykonania procedur lądowania, s 

ent  - część całkowita ułamka 

 

 W tab. 3. przedstawiono przykładowe wyniki obliczenia liczby punktów pomiarowych 

wg równania (10) w zależności od czasu trwania pomiaru jednostkowego. 
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Tablica 3. Liczba punktów pomiarowych możliwych do uwzględnienia podczas 

jednorazowego nalotu drona dla czasów pomiarów stężeń charakterystycznych  

dla stosowanej aparatury pomiarowej. 

τpom – czas trwania pomiaru 

jednostkowego 
n - liczba punktów pomiarowych 

60 9 
30 13 
20 15 
10 19 

5 i mniej 21 
Liczbę punktów ustalono przy 
założeniach: 
Tlotu  = 15 min = 900 s 
vmax  = 40 km/h ≈ 10 m/s 
v  = 20 km/h ≈ 5,0 m/s 
 

 
dl  = 100 m 
τstrt  = 30 s   
τląd  = 30 s 

 

 Wysokość wykonywania lotów (rys. 11) 

 Jest ona podyktowana dwoma podstawowymi czynnikami: 

• względami bezpieczeństwa  - lot musi się odbywać w bezpiecznej odległości od dachów 

budynków, 

• reprezentacyjnością uzyskiwanych stężeń. 

 Reprezentatywność wiąże się z uwzględnieniem charakterystycznych zjawisk, jak: 

• odbicie smugi od powierzchni ziemi, 

• rzeczywisty rozkład stężeń związany z istnieniem warstwy inwersyjnej, 

• silne rozpraszanie zanieczyszczeń indukowane wzmożoną turbulencją mechaniczną 

wprowadzaną do przepływu przez budynki. 

 Uwzględnienie tych zjawisk wymaga każdorazowego dokonania wstępnych pomiarów 

pionowego rozkładu stężeń. 
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Rys. 11. Wpływ wysokości pomiaru na prognozowane wartości stężeń zanieczyszczeń. 

 

Planowane prace 

 

IChPW w ramach zadania współpracuje głównie z partnerem czeskim VSB-TUO, z 

którym prowadzi bieżące konsultacje dotyczące utworzenia systemu pomiarów niskiej emisji z 

wykorzystaniem dronów. W ramach zadania uzgodniono wdrożenie dalszych działań mających 

osiągnięcie celu działania, w tym realizację i zakończenie przetargu na zakup drona wraz z 

laboratorium pomiarowym zanieczyszczeń powietrza. Partnerzy wstępnie uzgodnili 

podstawowe wytyczne dla pobierania próbek z wykorzystaniem dronów w celu utworzenia 

zunifikowanej metodyki. Ze względu na ograniczenia prawne partner VSB-TUO będzie chciał 

zrealizować część pomiarów w Polsce w tym na terenie laboratorium spalania IChPW. 

Partnerzy ustalili również do utworzenia w późniejszym terminie bazy wybranych 

zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł indywidualnych w oparciu o dokonane 

pomiary dronami. 

Poniżej (tab. 4) przedstawiono wstępny harmonogram pomiarowy na rok 2019, którego 

realizacja rozpocznie się po zakupie przez obie strony dronów wraz z układami mierników 

stężeń.  

Na czerwiec zaplanowano loty testowe na terenie IChPW w celu zapoznania się ze 

sprzętem, jego sterowaniem, obsługą, transmisją danych itp. oraz wstępne pomiary stężeń 

zanieczyszczeń z emitora stanowiska do badań energetyczno-emisyjnych urządzeń grzewczych 

IChPW. Natomiast początku sezonu grzewczego jesienią 2019 zaplanowano pomiary już w 

warunkach rzeczywistych na terenie wybranej gminy GOP, najpierw tylko przez IChPW, a 

następnie wraz z partnerem VSB-TUO, bazując na wymianie doświadczeń pomiarowych obu 
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stron. 

   

Tablica 4. Wstępny harmonogram pomiarowy z wykorzystaniem dronów na rok 2019. 

Zadanie Termin 
Dni 

pomiarowe 

Loty rozpoznawcze – zapoznanie się ze sprzętem i 

pilotażem 
VI.2019 2 

Loty pomiarowe nad kominem laboratorium spalania 

IChPW: 

• porównanie stężeń zanieczyszczeń  

w kominie i w strudze spalin 

• określenie profili stężeń zanieczyszczeń w strudze 

w zależności od odległości od emitora 

VI.2019 5 

Loty pomiarowe nad budynkami (IChPW) IX-X.2019 5 

Loty pomiarowe nad budynkami (IChPW i VSB-TUO) X.2019 5 

Weryfikacja pomiarów XII.2019-II.2020 5 

 

 W tab. 5 przedstawiono charakterystykę mierników zanieczyszczeń powietrza, które 

zostaną zakupione w 2019 wraz z dronem w celu stworzenia latającego laboratorium 

pomiarowego, które będzie wykorzystane w pomiarach w ramach zadania 5. 

   

Tablica 5. Zakresy pomiarowe mierników zanieczyszczeń powietrza latającego laboratorium 

pomiarowego IChPW. 

Układ pomiarowy nr 1 Układ pomiarowy nr 2 

• PM10:  0-1999 µg/m³ 

• PM 2,5:  0-999 μm/m
3

 

• CO:  0-500 ppm 

• NO
2
:  0-20 ppm 

• SO
2
:  0-100 ppm 

• CO
2
:  0-5000 ppm 

• CO
2
:  0-5000 ppm 

• HCl:  0-100 ppm 

• HCN:  0-100 ppm 

• Formaldehyd:  0-5 ppm 

• VOC:  0-30 ppm 

 

Zakupiony dron będzie posiadał następujące główne cechy: 

• Multikopter – > 4 silników 

• Maksymalna ładowność do 6 kg 

• Rejestracja danych przez układy pomiarowe na bieżąco w chmurze / dostęp z 

dowolnego komputera w sieci / oraz w stacji pomiarowej 

• Transmisja mierzonych parametrów z układów pomiarowych bezpośrednio do 
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komputera typu laptop przez sieć WiFi oraz do chmury przez sieć 3G/LTE  

• Komunikacja Ethernet 10/100/1000 Mbit 

• Czas pracy układów pomiarowych na akumulatorze min. 2 h 
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