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Streszczenie  
W artykule przedstawiono przykładowe konstrukcje dronów 
napędzanych za pomocą silników spalinowych i elektrycznych oraz 
omówiono możliwości wykorzystania ich do zbierania danych o ruchu 
pojazdów na drogach. Opracowane zostały propozycje i zalecenia dla 
systemów służących do monitorowania dróg za pomocą 
bezzałogowych statków powietrznych. 

 
Wstęp  

Systemy monitorowania ruchu pojazdów i wykrywania 
zdarzeń drogowych oraz utrudnień ruchu są niezbędnymi 
składnikami systemów transportowych. Brak bieżącej informacji 
opóźnia działanie służb ratowniczych, prace przywracające ruch 
na drogach po zdarzeniach oraz działania prewencyjne 
zapobiegające zdarzeniom drogowym. Aby utrzymać sprawność 
transportu w sytuacji rosnącej ilości pojazdów  wymagane jest 
również dostarczanie kierowcom, zarówno poza miastami jak  
i w miastach aktualnych informacji dotyczących: warunków 
meteorologicznych panujących na drogach, natężenia ruchu, 
aktualnych zdarzeń i utrudnień oraz informacji o dostępności 
miejsc parkingowych. Klasyczne systemy monitorowania  
i nadzoru ruchu pojazdów opierają się głównie o sensory 
montowane na drogach (kamery, radary, inne czujniki). Systemy 
te mają za zadanie gromadzenie danych dotyczących liczby  
i rodzaju pojazdów znajdujących się w obszarze 
monitorowanym, średnich prędkości pojazdów, gęstości ruchu 
i długości zatorów. Ponadto systemy te umożliwiają 
automatyczne wykrycie zdarzeń drogowych i wykroczeń. Wadą 
ich jest to, że wymagają bardzo dużej ilości kamer, 
rozmieszczonych w różnych miejscach, a wraz z tym dużej ilości 
obserwatorów przeglądających się małej powierzchni. Pełna 
informacja dotycząca występujących zdarzeń pochodzi tylko z 
sensorów, które obejmują obszarem działania te miejsca.  
W innym przypadku informacja może być niepełna, wynikająca z 
zarejestrowanych symptomów wystąpienia incydentu. 
Dokładnych informacji może udzielić policjant patrolujący drogę 
w tym miejscu. Dopiero po jego informacji można zalecić środki 
zaradcze.  

  
1. Bezzałogowe platformy powietrzne 

Na całym świecie prowadzone są prace badawcze nad 
zastosowaniem bezzałogowych platform powietrznych do 
zbierania informacji dotyczących ruchu drogowego 
Pierwowzorem wykorzystania dronów do monitorowania dróg są 
załogowe statki powietrzne, głównie helikoptery, z których 

znajdujący się tam obserwatorzy mogą dostarczać służbom 
naziemnym informacji o poziomie ruchu drogowego, zdarze- 
niach i identyfikować i ścigać pojazdy łamiące przepisy 
drogowe, ewentualnie udzielać pomocy w sytuacji wystąpienia 
niebezpiecznych incydentów drogowych lub wypadków.   

Drony, podobnie jak załogowe statki powietrzne ze względu 
na budowę i sposób poruszania się dzielą się na stałopłaty  
i wirnikowce (koptery). Zaletą wirnikowców w porównaniu do 
stałopłatów jest to, że mogą zawisnąć nieruchomo nad 
obserwowanym punktem terenu a także poruszać się 
niezależnymi od siebie ruchami: poziomym i pionowym.  
Przykładowa konstrukcja wirnikowca w wykonaniu 
kwadrokoptera przedstawiona została na rysunku 1. 
Bezzałogowe statki powietrzne, zarówno stałopłaty jak  
i wirnikowce,  mogą być napędzane silnikami elektrycznymi lub 
spalinowymi. Dane techniczne wybranych modeli dronów 
stosowanych do obserwacji i prac wykonywanych z powietrza 
przestawiono w tabeli 1.  

 

 
Rys. 1. Schemat kwadrokoptera -  DJI Inspire 1: 1- śmigło,  
2 – silnik/wirnik, 3 – antena GPS 4 – wspornik podwozia  
5 – podwozie, 6 – kamera, 7 – gimbal, 8 – dioda sygnalizacyjna, 
9 - nadajnik sterujący dronem 

 
Porównując ze sobą modele dronów z obydwoma rodzajami 

napędu można stwierdzić, że platformy z napędem spalinowym 
są cięższe i mają większą ładowność niż platformy z napędem 
elektrycznym. 

Można przypuszczać, że przy podobnym obciążeniu modele 
z napędem elektrycznym będą miały znacznie mniejszy zasięg 
niż z napędem spalinowym Stosowane w nich baterie litowe 
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mają jeszcze za małą pojemność energii elektrycznej  
w stosunku do ciężaru. Drony z napędem elektrycznym są za to 
kilkakrotnie tańsze od dronów spalinowych. Wśród kopterów 
z napędem spalinowym na uwagę zasługuje bezzałogowy 
helikopter R-Max produkowany przez Yamaha Corporation 
(Rys. 2).  
 
Tabela.1. Parametry techniczne wybranych cywilnych dronów 

 

Nazwa  
producent 

Ciężar 
[kG] 

Rodzaj 
napędu 

Ład. 
[Kg] 

Czas 
trwania 
nalotu 
[min] 

Typ 
drona 

Źródło 

Inspire 1 
DJI 2,935 elektr - 18 

kwadro- 
kopter 1 

md4-1000 
Microdrones 

2,650 elektr. 1,2 45 kwadro- 
kopter 

2 

R-Max 
Yamaha 

64,000 spal. 30 60 heliko-
pter 

3 

Atlas 
C-Astral 2,300 elektr. 0,3 60 płatow. 4 

Bramor 
C-Astral 

  3,800 - 
4,200 elektr. 

    0,6 
– 1,0 180 płatow. 4 

PAM - 20 80,000 spal. 25 180 płatow. 5 

 
 

 
Rys. 2. Bezzałogowy helikopter z napędem spalinowym 
Yamaha R-Max 
Źródło: [6] 
 
Był używany jako jedna z platform powietrznych do oceny 
poziomu radiacji w zniszczonej elektrowni jądrowej  
w Fukushimie [7]. 

Niektóre płatowce, posiadające znaczne rozmiary, dzięki ich 
budowie modułowej można rozbierać na części i pakować do 
wspólnego walizy, w której przychowane są jeszcze: naziemny 
modem sterujący, komplet kamer do wykonywania zdjęć, 
baterie i ładowarki do baterii, zapasowe śmigła a czasami  
i wyrzutnia startowa. Rysunek 3 przedstawia płatowca Atlas 
firmy C-Astral, w którym skrzydła odłącza się od korpusu  
a następnie również je rozbiera się na części.  

 

 
  
Rys. 3. Widok płatowca Atlas firmy C-Astral 
Źródło: [4] 

 
Sensory optyczne takie jak kamery o wysokiej 

rozdzielczości, kamery multispektralne, kamery termowizyjne  
i noktowizyjne, lasery oraz radary montowane są do dronów 
bezpośrednio lub za pomocą gimbali – uchwytów, przy pomocy 
których można stabilizować kamery i manipulować nimi kierując 
na obiekty znajdujące się na drogach. Drony patrolujące drogi 
powinny być również wyposażone w detektory, gazów, pyłów, 
dymu, substancji promieniotwórczych oraz innych substancji 
niebezpiecznych [8].  

 
2. Zadania i zalecenia dla systemów zbierania  
i przetwarzania danych dotyczących ruchu pojazdów 
po drogach  
 

Systemy sterowania dronami, poprzez stację nadawczą, 
umożliwiają manewrowanie platformami ręcznie, w czasie 
rzeczywistym lub poprzez wcześniejsze zaplanowanie trasy ich 
lotu. Drony mogą być używane nie tylko do  patrolowania ruchu 
pojazdów  i  informowania o warunkach pogodowych oraz  
o wolnych miejscach parkingowych w miastach, ale ze względu 
na możliwości wykorzystania odpowiednich sensorów oraz 
możliwości samych bezzałogowych statków powietrznych 
również do: 
− monitorowania tras przewozów ładunków niebezpiecznych 

a także do zabezpieczania transportu ładunków cennych, 
− monitorowania logistyki transportu ładunków [8, 9], 
− ochrony punktów przeładunkowych (terminali, magazynów, 

centrów logistycznych, 
− kontrolowania zewnętrznego stanu technicznego  

i sprawności technicznej pojazdów z możliwością 
identyfikowania tych pojazdów [10, 11 ], 

Systemy sterowania dronami i zbierania danych 
pochodzących z sensorów zamontowanych na dronach opierają 
się o kilka sposobów transmisji informacji [12]. 
− dane z dronów przekazywane mogą być do stacji 

bazowych za pośrednictwem telefonii komórkowej, których 
stacje nadawcze pokrywają obszar wzdłuż dróg i obszar 
miast, 

− ze stacji bazowych dane pobierane mogą być  przez 
zespół obserwatorów za pomocą Internetu, również 
wykorzystując dostępne sieci komórkowe, 

− dane przekazywane mogą być w czasie rzeczywistym,  
z załączeniem informacji dotyczących  położenia platformy 
oznaczonego za pomoca systemu pozycjonowania 
satelitarnego (GPS lub GLONAS), 

− trasa drona oraz sterowanie jego kamerami powinny być  
w każdej chwili możliwe dla ostatecznego odbiorcy 
informacji,- do wspomagania opracowywania informacji 
wideo uzyskanych z platform powietrznych powinny być 
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wykorzystane sieci neuronowe oraz komputerowa analiza 
obrazu, 

− system monitorowania dróg za pomocą bezzałogowych 
statków powietrznych może być połączony z systemem 
monitorowania ruchu pojazdów za pomocą sensorów 
zamontowanych na drogach, a informacje pozyskane  
z sensorów zamontowanych na dronach, po przetworzeniu  
z wykorzystaniem technologii informatycznych, mogłyby 
stać się głównych źródłem informacji Inteligentnych 
Systemów Transportowych, 

− mimo, że drony nie wymagają dużej powierzchni do startu 
lub lądowania to powinny być przygotowane miejsca, 
szczególnie w miastach, do lądowania w sytuacjach 
awaryjnych lub w trakcie niesienia pomocy, 

− drony powinny mieć możliwość przemieszczania się  
z większą prędkością niż pojazdy naziemne.  

− monitorowanie ruchu drogowego z dronów wymaga 
zaangażowanie dużej liczby osób jako obserwatorów, 
dyżurujący personel byłby przede wszystkim gotowy  
do niesienia pomocy w sytuacjach alarmowych. 

Zastosowanie dronów do monitorowania pojazdów sprawi, 
że będą się one przemieszczały się nad drogami a także nad 
ruchem pieszych w miastach, wymaga to opracowania 
specjalnych ustaw prawnych dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
a zważywszy, że ilość wypadków z udziałem dronów  
przekracza ilość wypadków z załogowymi statkami 
powietrznymi, wymaga to również wyjątkowego opracowania 
bezpiecznych dronów i dobrego przeszkolenia ich operatorów. 
Co najważniejsze, ze monitorujący drogi dron w powietrzu może 
być wezwany do akcji, które mają charakter awaryjny lub  
do niesienia pomocy poszkodowanym w wypadku [13, 14]. 
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Monitoring road traffic using drones 
     There were presented examples of drone constructions: powered by 
combustion engines or electrical motors. A possibility of using them  
to the collect data on the vehicles traffic on the roads was discussed. 
Also proposals and recommendations for intelligent systems to monitor 
roads using unmanned aircraft have been developed. 
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