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Projekt iAir-Region ma na celu stworzenie wspólnych 

narzędzi i rozwiązanie problemu zanieczyszczenia 

powietrza. Zadaniem Politechniki Ostrawskiej (CZ) i 

Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze (PL) do 

końca 2020 r. jest opracowanie znormalizowanej 

procedury - metodologii oceny zasobów na podstawie 

pomiarów latającego laboratorium-drona. 

Drony czyli UAV (Unmanned aerial vehicles, 

bezzałogowy statek powietrzny) lub UAS (Unmanned 

aerial system, bezzałogowy system powietrzny), oferują 

mnóstwo korzyści w dziedzinie monitorowania i ochrony 

środowiska. 

W Republice Czeskiej drony mogą być użytkowane 

wyłącznie za zgodą Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ÚCL), 

na podstawie zezwolenia na lot zgodnie z art. 52 ustawy 

nr 49/1997 CZ.U.  w sprawie lotnictwa cywilnego oraz 

dalszych zezwoleń na wykonywanie prac lotniczych i 

czynności lotniczych na użytek własny. Wymagania 

dotyczące obsługi bezzałogowych pojazdów są określone 

w rozporządzeniu dot. lotnictwa Ministerstwa Transportu 

L2 - Zasady lotów- Zzałącznik X. 

W zależności od lokalizacji lotu pilot drona jest 

zobowiązany do zgłoszenia tej czynności do ÚCL, 

właścicielom gruntów i innym instytucjom, których 

dotyczy użytkowanie drona. 

Gdzie można latać dronem?  

Podczas startu oraz lądowania dron o masie powyżej 
7 kg nie może zbliżać się do osób na odległość 
mniejszą niż 50 metrów, podczas lotu dron nie może 
znajdować się bliżej niż 100 metrów w poziomie do 
osób lub budynków (z wyjątkiem pilota lub osób 
towarzyszących) oraz 150 metrów od gęstej 
zabudowy. 

Dronem nie wolno latać poniżej pułapu chmur niż 
1500 m w poziomie i 300 m w pionie. 

UWAGA! Od 1.7. 2020 nastąpi znacząca zmiana w 
przepisach dot. dronów w RCz i UE.  

Szczegółowa mapa stref zakazu lotów jestdostępna 
pod adresem: http://aisview.rlp.cz/  

 

Monitoring powietrza przy pomocy drona 

Podczas monitorowania zanieczyszczenia powietrza 

dron zapewnia natychmiastowe wyniki. Jest to 

stosunkowo bezproblemowa, niedroga i bardzo 

skuteczna metoda w porównaniu z konwencjonalnym 

kosztownym monitoringiem imisji. Drony wyposażone w 

czujniki stanowią ważne podejście w pozyskiwaniu 

danych przestrzennych o zanieczyszczeniach powietrza. 

Niski koszt, krótki cykl przeglądu, elastyczność i wysoka 

dokładność – to korzyści dzięki którym drony stały się 

potężnymi narzędziami do monitorowania 

zanieczyszczenia powietrza. 

Drony poszerzają możliwości monitorowania 

zanieczyszczeń powietrza zarówno w kierunku 

pionowym, jak i poziomym oraz mogą dostarczać danych 

w prawie każdym punkcietrójwymiarowej osi. Ta 

interesująca funkcja sprzyja zmniejszeniu liczby 

czujników wykorzystywanych do monitorowania 

zanieczyszczenia powietrza, a tym samym obniżeniu 

całkowitych kosztów. Obecnie drony wyposażone w 

miniaturowe czujniki do wykrywania zanieczyszczeń 

gazowych mogą zrekompensować brak danych z 

tradycyjnych stacji monitorujących i mogą być 

wykorzystywane do analizy i modelowania stężeń 

różnych związków, takich jak PM10, PM2,5, PM1, CO2, SO2, 

NO, NO2, NH3, LZO  

Sprzęt 

Do pomiaru jakości powietrza za pomocą latającego 

laboratorium-drona autorzy publikacji wskazują DJI 

Matrix 600 Pro w połączeniu z „flying laboratory“ 

„Metodyka pomiarów jakości powietrza za pomocą latającego laboratorium (drona) 
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Scentroid DR1000. Jednocześnie zaleca się użycie 

drugiego „mniejszego” drona (np. DJI Phanton, DJI Mavic 

itp.) do monitorowania, koordynacji głównego drona i 

zarejestrowania obrazu, w celu ich dalszego 

wykorzystania do przygotowania map. 

Scentroid DR1000 umożliwia zastosowanie czujników 

monitorujących zanieczyszczenia powietrza, takich jak 

H2S, CH4, NO, NO2, HN3, HCl, formaldehyd, CO2, SO2, 

LZOi wiele innych z ponad 30 wybranych związków. 

Wskazany jest przy tym dobór zakresu czujników w 

zależności od rodzaju źródła Do celów monitorowania 

jakości powietrza ten zestaw można uzupełnić o 

powiązane urządzenia do identyfikacji black carbon, 

kamery termowizyjnej, worków do pobierania próbek itp. 

 

         
 

 

Pułapki podczas wykorzystywania dronów do pomiaru 

jakości powietrza 

 Oddziaływanie turbulentnego przepływu powiet-
rza spowodowanego przez śmigła drona 
podczas fak-tycznego „pobierania próbek”. 

 Uzależnienie korzystania z drona w zależności 
od warunków meteorologicznych: prędkości 
wiatru (maks. 8 m/s), temperatura (0–35°C), 
widocz-ności, zachmurzenia oraz opadów. 

 Wykorzystanie drona do monitoro-wania źródła 
zanieczyszczenia jest prawnie niemożliwe bez 
zgody właściciela źródła, a jednocześnie nie jest 
możliwy start w zabronionej strefie (np. 
mieszkaniowa, parki kraj-obrazowe, 
infrastrukturze transportowej) bez zgody ÚCL. 

Możliwości wykorzystania drona 

 Monitorowanie obszarowych źródeł 

zanieczyszczeń powietrza (wysypiska śmieci, 

obszary rolnicze, pożary lasów, obszary górnicze 

itp.) 

 Monitorowanie punktowych źródeł 

zanieczyszczeń powietrza (przemysł, 

energetyka, lokalne źródła domowe itp.) 

 Monitorowanie źródeł liniowych 

 Monitorowanie zapobiegawcze (zastosowanie 

podczas interwencji ZSR, monitorowaniu bez-

pieczeństwa, monitorowaniu wad budynku itp.)

 

 

Korzystanie z bezzałogowych statków powietrznych w połączeniu z czujnikami jest znaczącym  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 badań projektu mogą 
dostarczyć podstawowe informacje przydatne w przygotowaniu zmian w monitorowaniu środowiska. 
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