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1 ANALIZA WYKONALNOŚCI POMIARÓW EMISJI Z UŻYCIEM 
DRONA NA WYLOCIE Z EMITORA  

Prowadzenie pomiarów emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw w 
indywidualnych źródłach ciepła na wylocie komina z wykorzystaniem drona, sprowadza się – 
wobec niemożności  pomiaru rzeczywistego strumienia emitowanych zanieczyszczeń – do 
analizy zawartości spalin pod kątem obecności w nich substancji świadczących o 
współspalaniu substancji niedopuszczonych przez prawo (odpadów). W ramach tego projektu 
monitorowano następujące zanieczyszczenia powietrza: NO, NO2, NH3 SO2, LZO (lotne 
związki organiczne), HCl (chlorowodór), HCN (cyjanowodór), formaldehyd oraz cząstki pyłu 
o frakcji PM10, PM2.5, PM1.  Jednocześnie nie można jednoznacznie wykazać obecności 
zanieczyszczeń świadczących o współspalaniu substancji niedozwolonych prawem (np. 
odpadów). 

Tak rozumiany pomiar emisji posiada liczne zalety w porównaniu z metodą analizy spalin 
w przewodzie spalinowym. Należą do nich:  

• wykonanie znacznej liczby pomiarów w krótkim czasie,  
• prowadzenie pomiarów dla źródeł, w których nie istnieją warunki techniczne dla 

pomiarów standardowych, 
• prowadzenie pomiarów o dowolnej porze dnia i nocy, niezależnie od zgody 

właściciela, 
• wykonanie pomiaru emisji w krótkim czasie od wskazania jej źródła, 
• możliwość zautomatyzowania pomiarów w formie lotów autonomicznych,  
• niski koszt jednostkowy pomiaru, 
• wytworzenie u właścicieli źródeł emisji odczucia braku bezkarności przy użytkowaniu 

źródeł niezgodnie z obowiązującym prawem . 

Wśród wad pomiarów tego typu można wymienić:  

• brak możliwości pomiaru rzeczywistego strumienia emitowanych zanieczyszczeń, 
• brak możliwości lotów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych,  
• znaczna odległość pomiędzy mierzonymi obiektami wymagająca przemieszczania się 

operatora,  
• niesprzyjające przepisy ograniczające możliwości pomiarowe dronów.  
• brak możliwości lotów w niektórych rejonach (bliskość lotnisk, jednostek 

wojskowych, obiektów przemysłowych, urzędów państwowych itp.),  

Wymienione powyżej cechy pomiarów tego typu wskazują, iż nadaje się on znakomicie 
do prowadzenia nadzoru nad pojedynczymi źródłami – jako element procedury 
interwencyjnej realizowanej przez powołane do tego służby lub jako instrument nadzoru 
ogólnego nad zbiorem źródeł działających na nadzorowanym obszarze. Znane są praktyczne 
realizacje wykorzystania dronów w różnych obszarach związanych ze spalaniem paliw. W 
odniesieniu do pojedynczych źródeł można przykładowo wskazać na różnorodne 
zastosowania dotyczące przykładowo spalania paliw w silnikach samochodowych [1], 
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spalania w otwartym płomieniu [2], szacowania oddziaływania eksplozji prowadzonych w 
ramach eksploracji odkrywkowych kopalń węgla kamiennego w Australii [3] czy też emisji 
gazów odlotowych ze statków [4]. W celu wykorzystania dronów do celów pomiarowych 
muszą one zostać wyposażone w odpowiednieurządzaniea pomiarowe, co - wobec 
ograniczonej nośności drona i wymaganego krótkiego czasu wykonania pomiaru – wymaga 
starannego, przemyślanego ich wyboru [5]. W przypadku pomiaru z wykorzystanie m 
latających platform wyposażonych w związane z nimi laboratoria, ze względu na 
obowiązujące przepisy, ale także – a może przede wszystkim, ze  względu na realne 
zagrożenia z tym związane wiele uwagi należy poświęcić problematyce bezpieczeństwa lotu. 
Jest ono kluczowym elementem metod pomiarowych tego rodzaju [6]. Ze względu na 
znaczne zakłócenia warunków pomiaru związane z oddziaływaniem strumieni powietrza 
generowanych śmigłami drona i jego ruchem względem powietrza tworzącego atmosferę na 
wlot do układów pomiarowych, wymagane są także szeroko zakrojone prace zmierzające do 
odpowiedniego skalibrowania mierników, a także określenia poprawek urealniających 
uzyskane wyniki [7]. Ciekawym rozszerzeniem metodyki pomiarowej z wykorzystaniem 
dronów może być autonomizacja lotów, umożliwiająca z jednej strony mniejsze 
zaangażowanie człowieka w procedurę pomiarową - a więc zmniejszenie kosztu i zwiększenie 
dostępności pomiaru, z drugiej zaś poprawę powtarzalności i tym samym jakości pomiarów 
[8]. Istotną rzeczą jest także interpretacja uzyskanych wyników realizowana jedynie w 
oparciu o wielkości stężeń [9]. Prowadzone w tym kierunku prace wskazują na możliwość 
prowadzenia takiej analizy, zmierzającej do oceny jakości stosowanych w źródłach paliw i 
klasy urządzeń grzewczych. 

 

2 ANALIZA ZJAWISK UWZGLĘDNIANYCH PRZY POMIARACH 
STĘŻEŃ Z WYKORZYSTANIEM LATAJĄCYCH UKŁADÓW 
POMIAROWYCH 

 

 W ramach prac poprzedzającą badawczych 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: 
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• 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. 1). 

 
 
 

 
Rys. 1. 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. 2a): 

 
      Lpom = us· τpom     (1) 
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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. 2b): 

 
     L’pom = us· τpom +v· τpom = (us+v) · τpom   (2) 
 

 
Rys. 2a. Rozkład stężeń o dużej zmienności w smudze zanieczyszczeń niesionej wiatrem. 
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Rys. 2b. Rozkład stężeń o dużej zmienności w smudze zanieczyszczeń przeciwnie do 

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

hipotetycznego, wydłużonego czasu pomiaru 𝜏𝜏’pom: 
  

      𝐿𝐿′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑢𝑢𝑠𝑠     (3) 
 
Z równości lewych stron równań (3) i (4) uzyskuje się wzór na pozorny czas pomiaru 

związany z ruchem LAP: 
  
     𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑢𝑢𝑠𝑠+𝑣𝑣
𝑢𝑢𝑠𝑠

     (4) 

 
Stężenie średnie Ss w czasie pomiaru wynosi (z definicji średniej): 
 
     𝑆𝑆𝑠𝑠 = 1

𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∙ ∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

    (5) 

 
Stężenie średnie dla tego przypadku wynosi: 
  
  

𝑆𝑆′𝑠𝑠 = 1
𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

∙ ∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 = 1

𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∙ �∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

 + ∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 � (6) 

 
w przypadku silnej zmienności stężenia, druga z całek jest zerowa (S(τ)=0 w przedziale  
𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 - 𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝): 
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      𝑆𝑆′𝑠𝑠 = 1

𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∙ ∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

    (7) 

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

      𝑆𝑆′𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑠𝑠

=
1

𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∙∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

 
1

𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∙∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

 
    (8) 

 
po uproszczeniu w ilorazie jednakowych wyrażeń podcałkowych oraz zastosowaniu wzoru 
(5) uzyskuje się: 
      𝑆𝑆′𝑠𝑠 = 𝑆𝑆𝑠𝑠

𝑢𝑢𝑠𝑠
𝑢𝑢𝑠𝑠+𝑣𝑣

      (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. 3. 
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Rys. 3. Możliwe wzajemne relacje prędkości v  i us, i ich wpływ na warunki  

i wyniki pomiarów. 
 
W tab. 1 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. 

Na podstawie przedstawionej analizy można sformułować ogólne warunki 
wykonywania pomiarów przy pomocy drona: 

 
Dobór trajektorii (rys. 4) 

• 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. 4. Dobór trajektorii lotu drona. 

 
Tabela 1. Możliwe kombinacje prędkości wiatru i drona oraz konsekwencje jak są z tym 

związane w odniesieniu do wyników wykonywanych pomiarów stężeń. 
l.p. wektor wiatru us zależność wektorów us i v stężenie mierzone S’ 
  

Wartość v zwrot 
 

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

2 ≠ 0 - przeciwny S’ ≤ S 
3 ≠ 0 v < us zgodny S’ ≥ S 

4 ≠ 0 v ≈ us zgodny S’ losowe, możliwość wystąpienia  
przypadku: S’ ≪ S lub S’ ≫ S 

5 ≠ 0 us < v < 2us zgodny S’ ≥ S 

6 ≠ 0 v ≈ 2us zgodny S’ ≈ S 

7 ≠ 0 v  > 2us zgodny S’ ≤ S 
 

 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 
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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 
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: 
 

     𝑛𝑛 = 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙+𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−(𝜏𝜏𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙+𝜏𝜏𝑙𝑙ą𝑑𝑑)
𝑑𝑑𝑙𝑙
𝑣𝑣 +

𝑑𝑑𝑙𝑙√2
𝑣𝑣𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚

+𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
    (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. 2. przedstawiono przykładowe wyniki obliczenia liczby punktów pomiarowych 
wg równania (10) w zależności od czasu trwania pomiaru jednostkowego. 
 

Tabela 2. Liczba punktów pomiarowych możliwych do uwzględnienia podczas 
jednorazowego nalotu drona dla czasów pomiarów stężeń charakterystycznych  

dla stosowanej aparatury pomiarowej. 
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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. 5) 
 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. 

 
Rys. 5. Wpływ wysokości pomiaru na prognozowane wartości stężeń zanieczyszczeń. 

 
 

3 WYTYCZNE DLA METODYKI POMIAROWEJ MONITORINGU 
NISKIEJ EMISJI Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW 

 
IChPW w ramach zadania wraz z partnerem czeskim VSB-TUO prowadził wspólne 
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prace dotyczące utworzenia systemu pomiarów stężeń zanieczyszczeń pochodzących niskiej 
emisji z wykorzystaniem dronów. Partnerzy wstępnie uzgodnili podstawowe wytyczne dla 
pobierania próbek z wykorzystaniem dronów w celu utworzenia zunifikowanej metodologii 
pomiarowej. Ze względu na ograniczenia prawne partner VSB-TUO zrealizował część 
pomiarów w Polsce, w tym na terenie laboratorium spalania IChPW.  

W tab. 3 przedstawiono harmonogram zrealizowanych prac pomiarowych w ramach 
projektu. Wyniki pomiarów 1-3 zostały już uwzględnione w innym opracowaniu 
projektowym [10]. Pomiary 4-5 miały na celu opracowanie wytycznych dla metodyki 
pomiaru stężeń zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji.  

Wytyczne te obejmują parametry, na jakie powinno się zwrócić uwagę podczas  
pomiarów poziomu zanieczyszczeń z wykorzystaniem platform latających (dronów) dla 
źródeł niskiej emisji (kominów domów mieszkalnych). Parametry te, to m.in.: 

• wpływ odległości drona pomiarowego od emitora, 
• wpływ kierunku nalotu drona na emitor.   

 
   
Tabela 3. Harmonogram wspólnych pomiarów z wykorzystaniem dronów na lata 2019-2020. 

 

Zakres pomiaru Miejsce 
pomiaru 

Data 
pomiaru 

Uczestnicy 

IChPW VSB 

1. Pomiary stężeń podczas spalania 
węgla kamiennego, drewna opałowego, 
PVC, PET, drewna meblowego 

IChPW, 
Zabrze 

IX.2019   

2. Pomiary stężeń podczas spalania 
węgla kamiennego i brunatnego X.2019   

3. Pomiary stężeń podczas spalania 
węgla kamiennego i drewna opałowego 
z odpadami (PET, PS i PE) 

XII.2019   

4. Pomiary stężeń podczas spalania w 
kotłach 2, 3 i 5 klasy 

Dom 
prywatny, 
Ostrawa 

II.2020   

5. Pomiary stężeń podczas spalania w 
kotłach 5 klasy 

IChPW, 
Zabrze IX.2020   

6. Pomiary stężeń podczas spalania w 
kotłach 3 i 5 klasy 

Dom 
prywatny, 
Ostrawa 

XI./XII. 
2020   

 
 
 

 Wpływ odległości drona pomiarowego od emitora 

 Wpływ ten przeanalizowano poprzez przeprowadzenie testów spalania paliw w 
doświadczalnej stanowisko badań urządzeń grzewczych na paliwa stałe instalacji 
laboratoryjnej Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki IChPW. Dron dokonywał 
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pomiaru stężeń zanieczyszczeń wydobywających się z komina instalacji w odległości ok 75 
cm i 1,5 m. Zawis drona był ustawiony na zawietrznej w strudze spalin (rys. 6), a pomiar dla 
każdej odległości trwał 5 min.   
 

 
Rys. 6. Sposób wykonania pomiaru wpływu odległości drona od emitora  

na uzyskane wyniki pomiarów stężeń. 
 

 Przeprowadzono dwa pomiary dla dwóch różnych paliw stałych (brykiet z węgla 
kamiennego i brunatnego) spalanych w dwóch różnych kotłach (bezklasowym i IV kl.). 
Podział na klasy emisyjne kotłów określa norma PN-EN 303-5: 2012 Kotły centralnego 
ogrzewania - Część 5: Kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe, z ręcznym 
i automatycznym zasilaniem, o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 500 kW - 
Terminologia, wymagania, testowanie i znakowanie. Pomiary przeprowadzono z 
wykorzystaniem układów pomiarowych dla PM10, CO i LZO. Na rys. 7a i b przedstawiono 
przykładowe przebiegi czasowe zmian stężeń substancji podczas tych pomiarów dla 
przypadku spalania węgla w kotle bezklasowym. Zastosowano dwa podejścia pomiarowe: 
gdy dron zbliżał się do emitora oraz gdy się oddalał. 
   
 
 

~75 cm

~150 cm

0 cm
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Rys. 7a. Przebieg czasowy zmian stężeń substancji w zależności od odległości od emitora 

(zbliżanie się drona do źródła).  
 

 
Rys. 7a. Przebieg czasowy zmian stężeń substancji w zależności od odległości od emitora 

(oddalanie się drona od źródła). 
 Analiza tych wyników wskazuje oczekiwany wpływ spadku stężeń wraz z odległością 
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od emitora. Jednakże charakter tych zmian nie jest liniowy. Gdy uwzględnimy wcześniejsze 
wyniki z pomiarów stacjonarnych [10], traktując je jako pomiar u samego źródła, to możemy 
określić matematyczny charakter tych zmian. Na rys. 8a-c przedstawiono matematyczny 
model charakteru tych zmian po uwzględnieniu średnich wartości stężeń dla 3 odległości od 
źródła (por rys. 6) dla wyników spalania węgla w kotle bezklasowym.  
 Ze względu na brak danych z czujnika CO (stężenia poniżej granicy wykrywalności) dla 
przypadku spalania węgla brunatnego w kotle kl. IV, dla tego przypadku wykresy pominięto, 
ale dane te uwzględniono w analizie statystycznej dla wyników z czujnika PM10 i LZO (tab. 
4). 
 Testy statystyczne dla obu przypadków pokazały, że wszystkie 3 zależności najlepiej 
opisuje funkcja potęgowa o wzorze ogólnym C = aLb, gdzie C – stężenie, L – odległość od 
źródła, a, b – stałe, poza jednym wyjątkiem, gdzie dla stężeń PM10 najlepsze dopasowanie 
prezentowała funkcja ekspotencjalna. Jakkolwiek sumarycznie najwyższe wartości 
współczynnika determinacji R2 dla wszystkich stężeń uzyskano dla funkcji potęgowej (tab. 4), 
dlatego przyjęto ją jako najlepiej opisującą zależność średniego stężenia substancji od 
odległości od jej źródła.  
 

Tabela 4. Współczynniki determinacji R2 dla różnych funkcji określających zależność 
średniego stężenia substancji od odległości od jej źródła.  

Substancja 
Wartość współczynnika R2 dla poszczególnych funkcji 

liniowa ln(L) eL aLb 
WK*) WB*) WK WB WK WB WK WB 

PM10 0,9134 0,7519 0,9781 0,8683 1,0000 0,7921 0,9769 0,8990 
CO 0,7674  0,8804  0,9626  0,9980  
LZO 0,7639 0,7558 0,8777 0,8713 0,9038 0,9311 0,9729 0,9867 
Średni R2  0,8149 0,7539  0,9121 0,8698  0,9555     0,8616  0,9826     0,8979 

*) WK – węgiel kamienny w kotle bezklasowym, WB – węgiel brunatny w kotle kl. IV 
 

 
Rys. 8a. Zależność zmian średnich stężeń w zależności od odległości od emitora dla PM10. 
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Rys. 8b. Zależność zmian średnich stężeń w zależności od odległości od emitora dla CO. 

 

 
Rys. 8c. Zależność zmian średnich stężeń w zależności od odległości od emitora dla LZO. 

  
  

W tab. 5 zestawiono średnie oraz ekstremalne wartości stężeń dla obu analizowanych 
przypadków. Klasa urządzenia grzewczego, w którym spalano paliwo stałe, miała decydujący 
wpływ na poziom zmierzonych stężeń. Po kotłach niższej klasy należy się oczywiście 
spodziewać gorszych parametrów emisyjnych, jednak jak pokazują wcześniejsze wyniki, 
spadek stężeń wraz z odległością jest znaczny i porównywalny dla obu kotłów (oba paliwa 
były wysokiej jakości i podobnej klasy emisyjnej, dlatego wpływ paliwa pomijamy). Same 
jednak wartości zmierzonych stężeń różnicują oba kotły.  
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Tabela 5a.Wyniki pomiarów stężeń z wykorzystaniem układów pomiarowych 
zamontowanych na dronie podczas spalania węgla kamiennego w kotle bezklasowym. 

Kocioł bezklasowy, brykiety z węgla kamiennego   
PM10 [µg/m³] CO [ppm] LZO [ppb] 

 min 22,10 - - 
0,75 m max 1 999,90 1 196,86 163,00 
 średnia 490,97 133,37 16,21 
 min 15,70 - - 
1,50 m max 437,90 173,44 95,00 
 średnia 152,06 23,47 5,86 

 
Tabela 5a.Wyniki pomiarów stężeń z wykorzystaniem układów pomiarowych 
zamontowanych na dronie podczas spalania węgla brunatnego w kotle kl. IV. 

Kocioł IV kl., brykiety z węgla brunatnego   
PM10 [µg/m³] CO [ppm] LZO [ppb] 

 min 7,00 - - 
0,75 m max 21,20 69,68 139,00 
 średnia 12,19 3,29 5,24 
 min 5,30 - - 
1,50 m max 15,40 - 5,00 
 średnia 9,29 - 0,98 

 
 

Wpływ kierunku nalotu drona na emitor   
 

Pomiar stężeń zanieczyszczeń wydobywających się z emitora z wykorzystaniem 
układów pomiarowych zamontowanych na dronie zależy nie tylko od odległości od źródła, 
ale również od ustawienia drona względem smugi zanieczyszczeń. Układy pomiarowe 
montowane na dronach wyposażone są zwykle w sondy probiercze, zasysające próbkę gazów 
do układu pomiarowego. Sondy te z reguły ustawione tak, aby wystawały poza kadłub drona 
na pewną odległość, ograniczającą wpływ zawirowań jego śmigieł oraz ułatwiały zachowanie 
bezpiecznego dystansu od emitora. 

Usytuowanie drona w ten sposób, aby sonda znajdowała się w obszarze oddziaływania 
strugi zanieczyszczeń pochodzących z emitora (rys. 9), jest najbardziej pożądanym i 
najbardziej oczywistym ustawieniem w trakcie pomiaru. Jednakże dla wiarygodności 
pomiaru, powinien on trwać z reguły 1-5 min, co w praktyce jest wykonalne, jednak nie 
zawsze przy utrzymaniu wspomnianego prawidłowego ustawienia przez cały okres 
pomiarowy. Dzieje się tak głównie dlatego, że podczas pomiaru dwa czynniki wpływają na 
stabilne ustawienie drona: 

• sterowanie dronem przez operatora – drony pomimo wbudowanych układów 
kontrolujących stabilny wznos, zawsze podlegają drobnym fluktuacjom, 
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zarówno w osi pionowej, jak i poziomej, będąc pozornie w bezruchu; ponadto 
dron dokonujący pomiaru z komina nad dachem wywołuje ruch powietrza, 
który odbijając się od dachu, zawsze powoduje mniejszy lub większy wpływ 
na lot drona,  

• zmieniający się kierunek i prędkość wiatru – wpływa to zarówno na samą 
strugę spalin (jej szerokość, rozproszenie/rozcieńczenie i kierunek), jak i na 
stabilny zawis drona. 

 

 

 

 

Rys. 9. Idealne ustawienie drona podczas pomiaru stężeń substancji pochodzących z emitora. 

 

Oba te czynniki powodują, że ustawienie z rys. 9 rzadko jest idealne. Dlatego też 
przeprowadzone analizy miały na celu ocenę, na ile dozwolone są odchylenia od ustawienia 
drona względem strugi zanieczyszczeń. Podczas tych analiz prowadzono obserwację zmian 
stężeń PM10, równocześnie manipulując dronem w celu zmiany jego pozycji względem 
strugi. Przeprowadzone obserwacje doprowadziły do następujących wniosków:  

• najistotniejszym ustawieniem drona w strudze spalin jest takie, gdzie dron 
wraz sondą znajduje się w obszarze oddziaływania strugi, jednak przy tym nie 
jest istotne, czy dron znajduje się przodem (rys. 10a) lub bokiem (rys. 10b) do 
niej, w zakresie 0-90o względem strugi – wynik pomiaru jest zbliżony (rys. 
10); warunkiem jest, aby końcówki sond pomiarowych znajdowały się w 
obszarze oddziaływania strugi. Strugę można monitorować wizualnie za 
pomocą drugiego drona z dołączoną kamerą optyczną lub bardziej 
odpowiednio za pomocą kamery termowizyjnej. 

• niedozwolonym ustawieniem drona, pomimo znajdowania się w strudze 
zanieczyszczeń, jest ustawienie „tyłem” do strugi, czyli pod kątem większym, 
niż 90o (rys. 11a) – pomiar jest wtedy dokonywany, jednakże stężenia są niższe 
o ok. 60-80% na skutek pojawienia się przeszkody w formie korpusu drona na 
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trasie od emitora do sondy oraz większemu rozpraszaniu strugi przez jego 
śmigła; 

• innym niedozwolonym ustawieniem jest ustawienie z sondami poza obszarem 
oddziaływania strugi (rys. 11b); stężenia wtedy nadal są rejestrowane na skutek 
zawirowań strugi przez śmigła drona, jednakże oddziaływanie zanieczyszczeń 
na czujniki układów pomiarowych jest znikome 0-10% wartości wyjściowych. 

 
 

 

Rys. 10. Dozwolone ustawienie drona podczas pomiaru.  

 

 

 

Rys. 11. Niedozwolone ustawienie drona podczas pomiaru.  
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Prawidłowe ustawienie drona podczas pomiaru nie zawsze jest możliwe z ziemi, gdzie 
stoi operator, dlatego dobrą praktyką jest wykorzystanie drugiego drona obserwacyjnego, 
ułatwiającego precyzyjny pomiar. Na rys. 12 przedstawiono przykład takiego pomiaru: 
mniejszy dron znajduje się powyżej i obserwuje (oraz również może dokonywać zapisu 
video) ustawienie większego drona pomiarowego, znajdującego się poniżej. 

 

  
 

Rys. 12. Pomiary jakości powietrza za pośrednictwem dwóch dronów  
w ramach projektu -Air Region przez partnera VSB-TUO.  

Pomiar jakości powietrza i pobór próbek w związku z identyfikacją źródeł z 
wykorzystaniem latającego laboratorium w ramach projektu i-Air Region realizowany był w 
okresie od 23.11-1.12.2020 wspólnie z akredytowanym zakładowym Instytutem Zdrowia z 
siedzibą w Ostrawie. 

4 WNIOSKI 
Istnieje szereg problemów związanych z wykrywaniem zanieczyszczeń powietrza 

podczas spalania niepożądanych paliw. Ważną rolę odgrywa szybkość przepływu powietrza 
wokół emitora. Podczas eksperymentów w warunkach rzeczywistych okazało się, że nad 
dachem bardzo często występują podmuchy wiatru, a lot drona jest niestabilny. Największym 
problemem jest jednak to, że zbliżenie się do komina powoduje, że struga spalin zawraca do 
emitora. Może to spowodować dymienie w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. 
Dlatego ważne jest, aby zachować optymalną odległość od emitora, która jest zdefiniowana w 
tej metodyce. Najbardziej odpowiednią pozycją drona w strudze spalin jest stan, w którym 
dron i sondy pomiarowe znajdują się w obszarze strugi. 

Testowana technologia daje nowe spojrzenie na indykatywny pomiar stężeń 
zanieczyszczeń powietrza u źródła, a jednocześnie koszty samych analiz są niskie (prawie 
zerowe, nieuwzględniając iwestycji początkowej oraz ubezpieczenia drona) w porównaniu z 
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metodami konwencjonalnymi. Dron wraz z czujnikami do wykrywania LZO mógłby stać się 
skutecznym narzędziem do wstępnej inspekcji lokalnych pieców i w ten sposób służyć do 
weryfikacji wprowadzonego po 1.9.2022 obowiązku wymiany kotłów I i II klasy emisyjnej na 
źródła ciepła o podwyższonej klasie emisyjności. Uzyskane wyniki mogą mieć również 
zastosowanie w ocenie efektywności dopłat do kotłów. 
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