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W artykule omówione zostały perspektywy i przykłady wykorzystania 
dronów - bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w ratownictwie 
drogowym. Przedstawiono koncepcję stworzenia Dronowego Systemu 
Ratownictwa Drogowego, opartego o wykorzystanie dronów 
specjalistycznych do monitorowania dróg i identyfikowania zdarzeń 
drogowych, dostarczenia niezbędnych medykamentów i sprzętu do 
miejsca wypadków i transportowania ofiar do szpitala. Na podstawie 
istniejących już rozwiązań omówione zostały poszczególne składniki 
systemu. 

 
Słowa kluczowe: dron, monitorowanie ruchu drogowego, 
ratownictwo drogowe  

 
Wstęp 
Za urządzenie energetyczne (maszynę cieplną lub urządzenie 
cieplne) przyjęto w ogólnym przypadku taką konstrukcję, która 
realizuje przynajmniej jeden z następujących procesów 
energetycznych: zamienia jedną postać energii na inną lub 
zmienia poziom energetyczny nośnika energii, a w wyniku 
realizowanych przemian, w tym termodynamicznych, wykonuje 
np. pracę mechaniczną. W dalszej części przedmiotem analizy 
jest okrętowy kocioł opalany (rys.1), produkujący parę na 
potrzeby tzw. urządzeń pomocniczych na statku. 

Inną przyczyna zgonu ofiar wypadków drogowych jest to, że 
nie są one widoczne przez kierowców innych pojazdów 
poruszających się po drogach. Takie zdarzenia występują 
najczęściej w nocy, ale również i w dzień, kiedy pojazd, który 
uległ wypadkowi wypadnie z drogi.  Pojazd, który wypadł z drogi 
może wpaść w krzaki, stoczyć sie z góry, wpaść w zagłębienie 
lub znaleźć się w dużej odległości od miejsca, w którym 
nastąpiło zdarzenie. W podobny sposób z pojazdu, który uległ 
katastrofie mogą wypaść osoby. Ludzie uwięzieni w 
niewidocznym pojeździe, z którego nie mogą się samodzielnie z 
niego uwolnić, lub leżący w takich miejscach, że są 
niedostrzegalni dla ratowników, w dodatku bardzo często 
poranieni, umierają w mękach. 

Jednym ze sposobów stwarzającym duże możliwości na 
zmniejszenie ilości zgonów osób, które uległy wypadkom 
drogowym, i który rokuje duże szanse na zapobieganie 
opisanym sytuacjom i jest wykorzystanie dronów w ratownictwie 
drogowym. 

 

1. Dronowy System Ratownictwa Drogowego  
 

Dron to określenie wywodzące się z języka angielskiego, 
będące potoczną nazwą zdalnie pilotowanego samolotu, ang. 
Remotely Piloted Aircraft RPA lub bezzałogowego pojazdu 

powietrznego - Unmanned Aerier Veehicle (UAV), który może 
być pilotowany zdalnie lub wykonywać lot autonomicznie po 
zaplanowanej trasie. W języku polskim dla dronów używano 
początkowo określenia "bezpilotowce". Obecnie używa się 
określeń: Bezzałogowy Statek Latający (BeSeL), Bezpilotowy 
Aparat Latający (BAL) oraz Bezzałogowy Statek Powietrzny 
(BSP) [19]. Bezzałogowe statki powietrzne dzielą sie na 
wirnikowce (multikoptery) i stałopłaty - konstrukcje 
(samolotowe). Wirnikowce mają zdolność do szybkiej zmiany 
kierunku lotu, zero-dystansowego startu i lądowania, 
precyzyjnego "zawisu" nad miejscem zdarzenia oraz mogą 
operować w bardzo ciasnych przestrzeniach. Mogą mieć także 
znacznie niższy pułap operacyjny niż stałopłaty. 

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do 
cywilnych operacji poszukiwania i ratownictwa lub zarządzania 
akcjami ratowniczymi nad miejscami katastrof nie jest nowością. 
Jednym z najważniejszych zastosowań dla dronów są akcje 
poszukiwawcze. Dzięki możliwości instalacji kamer o wysokiej 
rozdzielczości, aparatów fotograficznych oraz systemów 
termowizyjnych uzyskano alternatywę dla naziemnych 
poszukiwań osób zaginionych.  

Możliwości jakie stwarza zastosowanie bezzałogowych 
statków łatających do ratownictwa drogowego pozwala na 
stworzenie pełnego Dronowego Systemu Ratownictwa 
Drogowego. System ten powinien składać sie z lokalnego 
centrum monitorowania ruchu pojazdów i dowodzenia akcją 
ratunkową. Na wyposażeniu centrum znajdowałyby się 
specjalistyczne drony, które pozwalałyby na szybkie: 

- monitorowanie i identyfikowanie zdarzeń drogowych, 
- dostarczenie niezbędnych medykamentów i sprzętu do 

miejsca wypadów, 
- transport ofiar do szpitala. 
Niezbędna w każdym przypadku byłaby łączność głosowa i 

wizyjna pomiędzy dyspozytorem-ratownikiem w centrum 
dowodzenia a osobami znajdującymi się w miejscu wypadku, 
jak również z ofiarami, jeżeli byłoby to możliwe ze względu na 
stan ofiar [13].  

 

2. Monitorowanie i identyfikowanie zdarzeń  
 

Zdarzenie drogowe, w zależności stanu zdrowotnego 
poszkodowanych osób może być zakwalifikowane jako: 
wypadek lub kolizja drogowa [16]. W jednym i drugim przypadku 
życie i zdrowie poszkodowanych osób jest najważniejsze. 
Monitorowanie i identyfikowanie wypadków i zdarzeń drogowych 
obejmuje nie tylko stwierdzenie ich wystąpienia, ale również 
określenia dokładnego miejsca zdarzenia oraz ustalenie stanu 
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ofiar. Zdobycie informacji o wystąpieniu zdarzenia drogowego 
wymaga wykorzystania dronów do patrolowania dróg, 
wyposażonych w zestawy kamer, a w szczególności kamer 
pozwalających zobaczyć zdarzenia nocą. W tym wypadku 
przydatne mogłyby być drony płatowce, które mogą 
przemieszczać się stosunkowo szybko nad drogami, według 
zaplanowanej wcześniej trasy. Obserwatorzy na stanowiskach 
dowodzenia, na podstawie otrzymanych zdjęć byliby w stanie 
zidentyfikować wypadek i określić miejsce, w którym wystąpił 
[3]. Drony lecące na stosunkowo dużej wysokości umożliwiają 
lepszą obserwację i ocenienie rozmiaru zdarzenia niż widok z 
poziomu drogi. Przykładowe zdjęcie wypadku przedstawia 
rysunek 1. 

 

 
Rys. 1. Wypadek samochodowywidziany z perspektywy drona 

[10]  

Dron patrolujący albo sam zarejestruje zdarzenie lub na 
podstawie uzyskanych informacji z innych źródeł wysłany byłby 
na miejsce zdarzenia, skąd przekazałby do centrum 
dowodzenia aktualny stan i rozmiar wypadku. Dzięki temu 
dyspozytorzy mogą określić ile i jakiego typu służby muszą 
pojawić się w danym miejscu. Dodatkowo służby będą mogły 
odpowiednio zoptymalizować swoje działania. W przypadku 
istnienia Dronowego Systemu Ratownictwa Drogowego można 
będzie ustalić jakiego typu drony powinny wspomagać działanie 
służb naziemnych lub zastąpić je. Drony patrolujące 
wykorzystywane są juz przez policje wielu krajów. Dron 
patrolujący, wyposażony w odpowiednie sensory optyczne 
może umożliwić dostrzeżenie wypadku nocą. Może być również 
wykorzystany w akcjach poszukiwawczych ofiar wypadku. 
Istnieją już drony, które wyszukują ludzi na podstawie obrazu 
termicznego uzyskanego z kamer w podczerwieni. 
Zamontowana na dronie kamera termowizyjna w zaledwie kilka 
chwil może zlokalizować osobę, przebywającą w trudno 
dostępnym terenie [6]. Termowizja jest pasmem promieniowania 
znajdującego się znacznie poniżej zakresu promieniowania 
widzialnego. Przy pomocy termowizji, bez zewnętrznego 
oświetlenia można dostrzec osoby znajdujące się w zaroślach, 
w pojazdach, pod drzewami, głownie dzięki różnicy temperatur 
pomiędzy otoczeniem a człowiekiem gdyż w kamerach 
termowizyjnych obraz jest generowany w wyniku emitowanego 
przez obiekty ciepła. Czynniki środowiskowe nie mają wpływu 
na cały zakres promieniowania. Najlepszym uzupełnieniem 
kamery termowizyjnej jest dobra, czuła kamera pracująca w 

widmie optycznym [1]. Przykładem jest przedstawiona na 
rysunku 2 kamera Flir Duo.  

 

 
Rys. 2. Kamera termowizyjna FLIR Duo zamontowana na 

dronie DJI [9]  

Podczas prowadzenia poszukiwań kluczowa jest jednoczesna 
obserwacja obrazu z kamery termowizyjnej oraz z tradycyjnej. 
Jedna grupa obserwatorów analizuje obraz przekazywany z 
kamery termowizyjnej, druga zaś z kamery tradycyjnej. 
Równoległa transmisja z obu kamer znacznie usprawnia 
poszukiwania i zwiększa szanse na powodzenie akcji. Akcja 
poszukiwawcza, poza obserwacją zdjęć z drona przez 
wyspecjalizowane grupy osób może być wspomagana 
specjalistycznym oprogramowaniem. Lekkie, łatwe do 
wdrożenia platformy mogą szybko dostarczać dobrej jakości 
zdjęcia z powietrza lub ziemi [5]. UAV przeznaczone do 
zdalnego wykrywania osób mogą być zaprogramowane do 
latania na niskich wysokościach od 30 do 150 metrów. Generują 
obrazy termiczne, które są przesyłane w czasie rzeczywistym 
do stacji kontroli naziemnej za pośrednictwem łącza danych 
(rys.3).  
 

 
Rys. 3. Obraz z kamery termowizyjnej FLIR [9]  

Duże znaczenie przy poszukiwaniu ludzi oraz podczas 
patrolowania dróg odgrywa specjalistyczne oprogramowanie. 
Aplikacja Search and Rescue, która jest przeznaczona do 
poszukiwania ludzi obejmuje oprogramowanie i 
współpracującego z nim drona. Za pomocą oprogramowania 
można oznaczyć współrzędne GPS ofiary lub osoby 
poszukiwanej i automatycznie je przesyłać pocztą elektroniczną 
lub SMS do centrum dowodzenia, co pozwala załogom 
naziemnym szybciej dotrzeć do ofiar. Aplikacja uwzględnia 
różne typy terenu, dzięki czemu drony latają "na skróty" aby 
szybciej i skuteczniej badać obszar[18].Trasy lotu można 
dostosować do każdego terenu, w tym wzgórz, gór, drzew lub 
płaskich gruntów. Oprogramowanie umożliwia użytkownikom 



                                                    bezpieczeństwo i ekologia 
 

AUTOBUSY   7-8/2017     55 

wybór automatycznego programu wyszukiwania na podstawie 
zmiennych, takich jak wysokość, pole widzenia, czas pracy 
baterii drona i prawdopodobieństwo wykrycia. Przykłady 
dowiodły, że dla pięcioosobowego zespołu ratunkowego 
aplikacja potrzebuje średnio dwie godziny, aby znaleźć ofiarę na 
jednym kilometrze kwadratowym. Do komputerowej analizy 
obrazów podczas poszukiwań włączana jest również sztuczna 
inteligencja.   

W aplikacji KeyHelp dron w czasie rzeczywistym analizuje 
każdy obiekt i na podstawie jego rozmiarów, temperatury oraz 
kształtu ocenia, czy może on być człowiekiem Jeśli dron uzna, 
że zeskanowany obiekt jest podobny do człowieka, to zaczyna 
wykonywać zdjęcia kamerą termowizyjną oraz zwykłą [12]. 
Następnie zdjęcia są wysyłane do koordynatora akcji 
ratowniczej. Ze wsparcia aplikacji KeyHelp korzysta już wojsko, 
straż pożarna, policja, ratownicy morscy i górscy.  

Rysunek 4 przedstawia przykład zespołu poszukiwawczego 
zaginionych osób składającego się z drona oraz ze 
współpracującego z nim  samochodu, w którym na komputerze 
zainstalowano oprogramowanie Search Mission Manager. 
Oprogramowanie to na podstawie odebranych obrazów z drona 
przetwarza je i wyświetla wraz z interpretacją [14]. 
 

 
Rys. 4. Zespół poszukiwawczy zaginionych osób [18]  

 

3. Dostarczanie niezbędnych medykamentów i sprzetu 
na miejsce wypadku 
 

Wiele ofiar wypadków umiera z powodu zatrzymania akcji 
serca. W niektórych przypadkach skorzystanie z defibrylatora 
mogłoby ocalić życie. Już w 2013 roku naukowcy pracowali nad 
stworzeniem bezzałogowego statku powietrznego, który byłby w 
stanie przetransportować defibrylator AED (Automated External 
Defibrillator). Projekt ten nazwano Defikopter (Rys.5). Defikopter 
może poruszać się z prędkością około 100 km/h co zwiększa 
szanse przeżycia z 8 do 80%. Podczas sytuacji, gdy osoba jest 
nieprzytomna liczy się każda minuta, a o powodzeniu w akcji 
decyduje pierwsze 10 minut od zdarzenia. Ważne jest by dron 
umożliwiał komunikację z osobą ratującą życie, gdyż sam jest 
tylko maszyną, która dostarczy na miejsce potrzebny sprzęt do 
defibrylacji, jednak do pomocy potrzebna jest druga osoba, 
która przeprowadzi akcję ratowania życia, tj. udzieli pierwszej 
pomocy i podłączy poszkodowanego do AED [8].  

 

 
Rys. 5. Defikopter [8]  

Podawania krwi ofierze wypadku na miejscu zdarzenia jest 
rzeczą ryzykowna, ale w przypadku gdy znajduje się tam lekarz 
a ofiara ma oznaczoną wcześniej grupę krwi jest to teoretycznie 
możliwe [17]. Rysunek 6 przedstawia dron służący do 
przewożenia krwi oraz surowicy z najbliższych stacji 
krwiodawstwa do miejsca gdzie jest ona niezbędna, ale może 
służyć także do dostarczania leków. 

 

 Rys. 6. Dron do przenoszenia krwi [7] 

Dron jest szczególnie przydatny w transporcie krwi i leków w 
nagłych przypadkach, gdyż dzięki niemu czas dostarczenia krwi 
ulega znacznemu skróceniu i ma szansę być stosowany w 
przypadku gdy dojazd do miejsca katastrofy jest zakorkowany. 

 

4. Transport ofiar do szpitala 
 

Pierwszy dron karetka powstał na potrzeby wojska. Air Mule 
„Powietrzny Muł” został skonstruowany w Izraelu. przedstawia 
go rysunek 7. Służy do transportu rannych ze strefy bojowej i 
dostarcza zaopatrzenie w terenie zurbanizowanym.  Jest 
utrzymywany w powietrzu przez dwa duże skierowane ku dołowi 
wirniki powietrzne, umieszczone na spodzie podwozia i dwa 
wirniki powietrzne napędowo-kierunkowe. Air Mule może latać 
na pułapie 3600 m, również przy złej pogodzie i utrzymywać się 
"w zawisie" przy wietrze do 93km/h. W przypadku awarii 
transmisji, wirnika lub jednego z silników Air Mule 
automatycznie uruchamia spadochrony. System ratunkowy z 
użyciem spadochronów zaprojektowany został tak, by sprawdzić 
pojazd bezpiecznie na ziemię z wysokości jego maksymalnego 
pułapu operacyjnego [2].  
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Rys. 4. Air Mule [11]   

 

Podsumowanie 
Stworzenie Dronowego Systemu Ratownictwa Drogowego ma 
na celu szybsze niesienie pomocy osobom poszkodowanym 
poprzez połączenie w jedną całość sposobów uzyskania 
informacji o zdarzeniach drogowych i udzielania pomocy przy 
wykorzystaniu dronów i metod klasycznych; pojazdy 
specjalistyczne i helikoptery. Dronowy System Ratownictwa 
Drogowego jest z jednej strony szansą na poprawę stanu 
ratownictwa drogowego a z drugiej jest wyzwaniem stawianym 
nauce i praktyce. W artykule przedstawione drony, które 
spełniają założenia systemu. Policja i straż graniczna  
zaczynają również stosować drony do  patrolowania dróg, 
poszukiwań ludzi i do walki z przemytem. Wojskowe 
zastosowanie dronów do ewakuacji rannych z pola walki może 
stać się wzorem do wykorzystania dronów w transporcie ofiar 
wypadków do szpitala.  
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Conception of uav use in the road rescue 
 

An article presents prospects and examples of drone - Unmanned 
Aerial Vehicle use in road rescue. There was presented the Drone 
Road Rescue System, which would be created from combining drones 
used for road monitoring and traffic accident identification, drones for 
delivery of necessary equipment and drones for remote transportation 
of victims to the hospital. Based on the already existing solutions, the 
various components of the system are discussed. 

 

Key words: Drone, road traffic monitoring, road rescue. 
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