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W artykule omówione zostały przykłady wykorzystania dronów - 
bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do oceny jakości 
powietrza. Opisane zostały systemy pomiarowe wykorzystujące 
sensory, które służą do pomiaru parametrów niskiej emisji pyłów oraz 
gazów zawieszonych w powietrzu.  Opisano również metody pomiaru 
pośredniego polegającego na  pobieraniu próbek powietrza i 
dostarczaniu ich do laboratorium. 
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Wstęp 
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego można podzielić 
ze względu na ich stan skupienia na: areozole, pyły i 
zanieczyszczenia gazowe. Niska emisja gazów i pyłów 
zanieczyszczających powietrze, to emisja, której źródło znajduje 
się nie wyżej niż na wysokości do 30 m. Powoduje ona 
znaczące pogorszenie jakości powietrza w skali lokalnej. Skład 
powietrza atmosferycznego zmienia się w sposób ciągły w 
wyniku emisji zanieczyszczeń. Powstawanie emisji 
zanieczyszczeń jest nieodłącznie związane z procesami 
produkcyjnymi i warunkami egzystencji ludzi. Szczególnie dużo 
powstaje ich podczas spalania paliw stałych, procesów 
metalurgicznych oraz w wyniku pracy środków transportu 
drogowego. Spalanie generuje cząsteczki, które są głównymi 
źródłami zanieczyszczeń w atmosferze miejskiej. Wzrost 
sprzedaży samochodów oraz postępujący rozwój przemysłu 
powoduje, że do atmosfery uwalniana zostaje ogromna ilość 
zanieczyszczeń w postaci gazów takich jak: dwutlenek węgla, 
metan, tlenek azotu, dwutlenek siarki, ponadto emitowany jest 
czarny węgiel oraz węgiel organiczny. 

Zanieczyszczenie powietrza uznano za dziewiąty czynnik 
powodujący ryzyko zagrożenia zdrowia. Toksyczne substancje, 
wydzielane podczas niskiej emisji gazów i pyłów, osiadając na 
roślinach i w glebie pogarszają stan zieleni, powodują 
zakwaszenie i skażenie metalami ciężkimi gleb i wód, 
podtruwają zwierzęta i ludzi. Skażenie powietrza jest również 
przyczyną spadku plonów w rolnictwie w wyniku zmniejszenia 
przezroczystości powietrza i przepuszczalności promieni 
słonecznych przez atmosferę. Negatywnym zjawiskiem jest 
również wzrost temperatury atmosfery [2]. Z powodu 
rozrastających się aglomeracji miejskich corocznie wzrasta 
poziom zanieczyszczenia powietrza.  

Zdobywanie szczegółowych informacji o charakterystyce 
rozkładu aerozoli oraz stężeń zanieczyszczeń gazowych w 
powietrzu jest potrzebne w celu określenia ich wpływu na 
zdrowie człowieka oraz środowisko. Ważne jest, aby można 
było scharakteryzować zanieczyszczenie powietrza, pod 

względem jego pochodzenia, stanu zmieszania, wielkości i 
składu chemo-fizycznego oraz jego reakcyjności zarówno dla 
jakości powietrza jak i zmiany klimatu [1]. 

 

1. Drony jako platforma do prowadzenia badań nad 
jakością powietrza 

 
 Drony - UAV (Unmanned Aerial Vehicles), bezzałogowe 

statki powietrzne (BSP), dzięki zamontowanym sensorom oraz 
pojemnikom do pobierania próbek powietrza, mogą dostarczać 
dokładnych informacji na temat rozkładu zanieczyszczeń w 
atmosferze, co może pozwolić na wnikliwą analizę składu 
powietrza w konkretnych warstwach atmosfery. Pobieranie 
próbek powietrza może odbywać się nad miejskimi i 
przemysłowymi elektrowniami. Można nimi zdobywać dane nad 
wielkimi aglomeracjami miejskimi gdzie można sprawdzać 
również kominy oraz wysypiska śmieci Za pomocą dronów 
można będzie monitorować odległe niebezpieczne dla  
człowieka, (operatora drona) miejsca  z których wydobywają się 
skażenia powietrza. Mały rozmiar i masa dronów oraz  małe 
zapotrzebowanie na moc a także niski koszt tych platform i ich 
oprzyrządowania sprawiają, że są one odpowiednie do tych 
zadań i mimo że w przpadku małych UAV w stosunku do 
dużych samolotów załogowych zasięg operacyjny jest znacznie 
mniejszy, mają one wyraźną przewagę nad ich załogowymi 
odpowiednikami pod względem stosunkowo niskich kosztów 
samej platformy i niskich kosztów jej eksploatacji. Podobnie jak 
załogowe statki latajace mają również zdolność do 
wykonywania niezależnych operacji lotniczych od startu do 
lądowania a w odróżnieniu od klasycznego lotnictwa mają 
możliwość wykonywania zadań bliżej ziemi bez ryzyka 
zagrożenia dla załogi statku [9]. 

Do pomiarów emisji w powietrzu najpraktyczniejsze okazały 
się wirnikowce (heksakoptery oraz oktokoptery, gdyż bez ryzyka 
zwalenia się na ziemię mają możliwość przeprowadzania badań 
zanieczyszczeń w bliskiej odległości nad emiterem, w tzw. 
zawisie, a ponadto nie wymagają pasa startowego ponieważ 
start oraz lądowanie drona odbywa się w pionie. Im większa 
liczba wirników ze śmigłami w wirnikowcu tym większa może 
być waga przenoszonych ładunków oraz większa jest jego 
stabilność podczas lotu i łatwość manewrowania.   

Drony powinły być pomocne przy sporządzaniu 
dokumentacji fotograficznej, niezbędnej do oceny potencjalnych 
lokalizacji źródeł emisji, monitorowania rozległych obszarów a 
także do badania integralności rurociągów gazu oraz urządzeń 
pokrewnych.  
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Przykładem drona do pomiaru zanieczyszczeń powietrza 
jest platforma Air contamination (rys. 1). Służy on do pomiarów 
zanieczyszczeń powietrza na wysokości do 500m. W tym celu 
także została dostosowana do urządzenia bateria, która 
pozwala by dron mógł latać na dużych wysokościach i w 
ekstremalnych warunkach [7]. Cała konstrukcja drona wykonana 
jest z aluminium, części obudowy zostały wydrukowane na 
drukarce 3D a jego waga to zaledwie 3 kg. Dron dokonuje 
pomiarów takich zanieczyszczeń jak: ozon, tlenek węgla, 
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i siarkowodór.  

 

 

Rys. 1. Air condamination [4] 
 
Za pomocą dornów można również oczyszczać powietrze. 

W walce ze smogiem władze Chin planują zastosować drony. 
Chińskie maszyny mają rozpylać w powietrzu związki 
chemiczne i różne mieszaniny, mające na celu  zamrażanie 
aerozoli atmosferycznych, które następnie będą spadać na 
ziemię [4]. Ocenia się, że można w ten sposób zamrozić do 
700kg w promieniu 5 km. Dron do rozpylania chemikalii 
zamrażających smog nad miastem przedstawiony jest na rys.2.  

 

 

Rys. 2 Dron - paralotnia rozpylający chemikalia nad miastem w 
Chinach [4]  

 
2. Systemy pomiarowe i sensory optyczne stosowane 
do oceny jakości powietrza.  

 
Drony ze względu na ich rozmiar i siłę nosną różnią się pod 

względem możliwości i sposobu działania. Czynniki te wpływają 
na zdolność przenoszenia ładunków, prędkość przemieszczania 
się, wysokość i zakres lotu. Wymiary i kształt obudowy drona 
mogą utrudnić montaż sensorów. Ciężar montowanych 
sensorów wpływa na zwiększenie zużycia energii, powodując 

skrócenie zarówno czasu lotu, jak i ograniczenie ilości 
zgromadzonych próbek powietrza.  

Drony mogą byc wyposażone w sensory do teledekcji 
biernej - kamery operujące w zakresie podczerwieni, czujniki 
optyczne oraz w sensory do teledetekcji czynnej - lasery LIDAR 
(Light Detecting and Ranging) (Rys.3) [5].  

 

 

Rys. 3 Zamontowany na dronie laser Lidar służący do pomiaru 
oraz oceny jakości powietrza [5].  

 
Dokładne pobieranie małych próbek zanieczyszczeń 

powietrza emitowanych przez źródła spalania, wymaga 
właściwej lokalizacji czujnika powietrza na pokładzie drona. 
Dlatego zastosowanie drona do pomiaru zanieczyszczeń 
powietrza, zwłaszcza przy niskich prędkościach lub 
nieruchomych lotach, może być skuteczne tylko wtedy, gdy 
punkt lokalizacji próbnika powietrza jest zoptymalizowany tak, 
że pobieranie próbek zanieczyszczeń gazowych i cząstek 
stałych odbywa się przed wirnikami drona, aby nie dochodziło 
do mieszania się lub rozpraszania powietrza, które może być 

odchylane przez działanie wirników drona podczas ruchu [8]. 
Bezzałogowy System pomiarowy DR 1000 składa się z 
laboratorium, umieszczonego na dronie (rys. 4).  Może być 
używany do pobierania próbek i analizowania otaczającego 
powietrza do wysokości 150 metrów nad poziomem gruntu.  

  

 

Rys. 4. Scendroid DR 1000 wyposażony w sonę i zasobnik na 
próbki  [3] 

 
Możliwe jest zobrazowanie, odwzorowanie, jakości 

powietrza  poprzez utworzenie modelu 3D oraz jego weryfikację 
a także jego analizę. Próbki pobierane są w bezpośrednim 
sąsiedztwie  emitera zanieczyszczeń. System DR1000 mierzy i 
rejestruje temperaturę i wilgotność co umożliwia obliczanie 
dyspersji również w smudze czy obłoku [8]. System Scentroid 
DR1000  jest w stanie zapewnić monitoring ponad 50 substancji 



                                                    bezpieczeństwo i ekologia 
 

AUTOBUSY   7-8/2017     59 

chemicznych. Dane z czujników pokładowych przekazywane są 
do tabletu, rejestrowane a operator dysponuje podglądem na 
żywo mierzonych i zapisywanych wartości. Scentroid DR1000 
posiada zdolność pomiaru zanieczyszczeń chemicznych, 
dymów przemysłowych i innych w czasie rzeczywistym. W 
dronie można zaprogramować domyślne ścieżki pomiaru i 
poboru próbek, lub zdefiniować je zgodnie z potrzebą chwili . 

Dron wyposażony w odpowiednie urządzenie i zasobnik, 
umożliwia także pobranie próbek badawczych do oceny stopnia 
zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących z indywidualnych 
systemów grzewczych oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych.. 
Poza pięcioma czujnikami chemicznymi do pełnej oceny jakości 
otaczającego powietrza. może być zainstalowany czujnik pyłu. 
Laboratorium latające Scentroid DR1000 zapewnia stały 
monitoring pyłów PM1, PM2,5 i PM10 przy użyciu licznika 
laserowego Zamontowane na dronie laboratorium DR1000 
stanowi solidną platformę do przeprowadzania pomiaru jakości 
powietrza w szerokim zakresie zastosowań, umożliwia również 
jego ciągłe monitorowanie. 

Dane pochodzące z czujników pokładowych są przesyłane 
do telefonów komórkowych klientów z systemem Android, gdzie 
mogą być natychmiast wyświetlane. Podczas lotu, co 2 
sekundy, samolot rejestruje pozycje GPS, wysokość, 
temperaturę, wilgotność oraz wszelkie chemikalia, które są 
monitorowane. Dane mogą być wykorzystane do tworzenia 
mapy zanieczyszczeń powietrza w czasie rzeczywistym (rys.5).  

 

 

Rys. 5. Mapa zanieczyszczeń utworzona dzięki systemowi  
Scentroid DR1000 [8] 

 
DR1000 będzie dostarczany z jednoczesną funkcją 

komunikacji GPRS i WIFI. GPRS służy do przesyłania danych 
do naszego nowego systemu zarządzania informacją o dronie 

(DRONE Information Management System - DRIMS). 
Bezpieczny system online pozwala na zdalne monitorowanie, a 
nawet kontrolę latającego laboratorium oraz przechowywanie i 
przetwarzanie zebranych danych. Dron łączy się również ze 
stacją naziemną za pomocą protokołu komunikacyjnego WIFI. 
Zarówno stacje naziemne, jak i serwery oparte na chmurze 
uruchamiają oprogramowanie DRIMS, a jednocześnie mogą 
rejestrować dane z wielu dronów pracujących z systemem 
DR1000. 

Stacja naziemna dołączona do każdego Laboratorium 
Latającego DR1000 składa się z laptopa z zainstalowanymi 
systemami operacyjnymi Ubuntu i Windows 10, wysokowydajną 
anteną WIFI i oprogramowaniem DRIMS. Oprogramowanie 
DRIMS (Drone Information Management Software) zapewnia 
użytkownikom środki do kontrolowania latającego laboratorium i 
rejestrowania wszystkich nabytych danych. DRIMS dostarczy 
zarówno danych na żywo, jak i wszystkich danych historycznych 
dla wszystkich czujników wraz z pozycją GPS, wysokości, 
temperatury i wilgotności.  

Inny system - Scentroid DR300 monitoruje również ponad 
50 substancji chemicznych. Dane z czujników pokładowych 
przekazywane są do tabletu, gdzie są rejestrowane a operator 
dysponuje podglądem na żywo mierzonych i zapisywanych 
wartości (rys. 6).   

 

 

Rys. 6. Scentroid RD300 [6] 
 
Rafinerie, zakłady petrochemiczne, a w istocie wszystkie 

podmioty wykorzystujące procesy, które charakteryzujące się 
emisją, w których występują trudne warunki do poboru próbek 
przy użyciu tradycyjnych metod dzięki dronowi DR 300 maja 
otwarty zupełnie nowy wymiar w pobieraniu próbek powietrza 
oraz mierzeniu stężeń na swoich instalacjach. pozwala na 
dokładny pomiar emisji wytwarzanych przez rośliny bez 
potrzeby pobierania próbek źródłowych. Kontroler umożliwia 
operatorowi precyzyjne sterowanie pompą, monitorem H2S i 
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amoniaku, mierzyć i zarejestrować temperaturę, pozycję GPS 
oraz wysokość lotu [http://www.es-france.com/] Scentroid Dron 
DR300 jest kompletnym systemem do pobierania próbek. W 
skład zestawu wchodzi aparat latający, kontroler urządzenia, 
statyw, sondy do pobierania próbek, 3 worki do pobierania 
próbek, komplet zapasowych łopat wirnika, ładowarka, 
akumulator. Dron DR300 może być wyposażony w dowolne dwa 
(2) z powyższych czujników. 

Dron DR 300 może być eksploatowany w temperaturze do 
70 °C. Po wlocie dronem w przestrzeń o temperaturze 60 °C 
DR 300 ostrzeże operatora w celu podjęcia decyzji co do 
dalszego lotu. Monitorowanie jakości powietrza za pomocą 
małych czujników na pokładzie drona jest skomplikowane, 
ograniczenia takie jak moc zużycia, waga oraz źródło 
zanieczyszczeń decydują o ich doborze [10]. 

 

Podsumowanie 
Drony wraz z zamontowanymi na nich czujnikami 

optycznymi ułatwiają te pomiary. Korzyści wynikające z badań 
nad jakością  powietrza za pomocą dronów przekładają się na 
stosunkowo niskie koszty zakupu oraz eksploatacji sprzętu 
pomiarowego, elastyczność doboru czujników, specyfikacje 
wyposażenia oraz możliwość zmiany modelu drona. Drony 
pozwalają na oszczędność czasu w uzyskaniu potrzebnych 
informacji, bezpieczeństwo dla personelu obsługującego 
aparaturę, powtarzalność pomiarów poprzez możliwość 
prowadzenia kilkukrotnych lotów, możliwość wykonywania 
pomiarów w środowisku zanieczyszczonym radiologicznie, 
biologicznie, chemicznie lub przez gazy wulkaniczne. Wady 
wynikające z stosowania dronów do oceny jakości powietrza: to 
ograniczony czas trwania lotów, stosunkowo niewielka 
ładowność, ograniczona dostępność specjalistycznych 
czujników oraz pokładowej aparatury pomiarowej, ograniczone 
wielkości sensorów ograniczają dokładność i selektywność 
pomiaru. Występuje brak uniwersalnego, kompletnego pakietu 
prawnego dla zastosowań dronów w ochronie środowiska. 
Wymagane jest stworzenie zintegrowanego, spójnego systemu 
wymiany informacji.  
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 USING DRONES TO ENVIRONMENTAL POLLUTION 
MONITORING   

The article discusses examples of the use of drones - Unmanned 
Aerial Vehicle (UAV) to evaluation of air quality. There were described 
measurement systems using sensors are used to measure the 
parameters of low emission of dust and gases suspended in the air. 
Methods of indirect measurement of air, consisting of sampling and 
delivery them to the laboratory were also described. 
 

Key words: drone, sensor, environmental protection. 

 


