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TUŻ PRZED WIELKIM
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Dwóch sprzedawców butów Bata wylądowało w Afryce. „Tu nikt nie nosi butów, wracam” – zameldował centrali
pierwszy. Drugi napisał: „Tu
nikt nie nosi butów – wspaniały rynek!”. To klasyczna
anegdota, którą rozpoczyna
się wszystkie szkolenia marketingowe. Wypisz wymaluj
– świetnie obrazuje stan polskiego rynku dronów.
Z jednej strony, niektórzy przedsiębiorcy dronowi
zdążyli już zbankrutować,
w najlepszym zaś przypadku – wycofać się z rynku. Do
tego dochodzą sfrustrowani
operatorzy latających kamer,
którym nielicencjonowani
właściciele dronów podbierają zlecenia i obniżają ich
wartość. Z drugiej strony,
coraz więcej zleceń trafia do
firm wyspecjalizowanych
w geodezji i fotogrametrii,
4

rolnictwie precyzyjnym
i monitoringu. Potrafią one
jednocześnie świadczyć
usługi w tych obszarach, jak
i konstruować maszyny zgodne z potrzebami informacyjnymi klienta. Wniosek może
być tylko jeden: na rynku
dronowym będą się wkrótce
liczyć wyłącznie ci, co umieją
coś więcej niż latać i skręcać
gimbale (dla niewtajemniczonych: stabilizatory mocowania kamer w dronie).
Za 4-6 lat drony (oficjalnie:
bezzałogowe statki powietrzne, tzw. BSP) przekształcą się
w pełnowymiarowe roboty,
maszyny autonomiczne, do
których sterowania wystarczy podstawowe przeszkolenie i będzie można ich
używać w swoim biznesie.
Rosnące z dnia na dzień grono
posiadaczy świadectw kwalifikacji UAVO (1700 osób w listopadzie 2015 r.) musi sobie
zatem uświadomić, kim chce
być w zrobotyzowanej rzeczywistości: komiwojażerem
na umowie śmieciowej, czy
też profesjonalnym analitykiem informacji, gotowym do
świadczenia usług na najwyższym poziomie?
Na podstawie naszego badania ankietowego, w którym
wzięło ok. 40% aktywnych na

Za 4-6 lat drony
(oficjalnie: bezzałogowe statki powietrzne, tzw. BSP)
przekształcą się
w pełnowymiarowe roboty, maszyny autonomiczne,
do których sterowania wystarczy
podstawowe przeszkolenie.
rynku firm oraz pogłębionej
analizy sieciowej, szacujemy, że wartość polskiego
rynku dronowego, zarówno
cywilnego jak i wojskowego
– sprzedaż produktów, usług
i towarów – na koniec 2015
wyniesie ok. 164 mln złotych.
Większość (ok. 102 mln złotych) przypadnie na sprzedaż
dronów zabawkowych w hipermarketach i pokrewnych
kanałach sprzedaży wraz

z półprofesjonalnymi i profesjonalnymi dronami fotograficznymi. Usługi, w tym
głównie szkolenia operatorskie oraz prace fotogrametryczne, wyniosą ok. 27 mln
złotych, natomiast produkcja
i sprzedaż dronów profesjonalnych – ok. 35 mln złotych.
Przewidujemy dynamiczny
wzrost tego rynku w 2016 r.
i w następnych latach – nawet o 150% w segmencie
cywilnym, zaś na rynku
wojskowym, w zależności od
rozstrzygnięć w przetargach
MON na drony, wręcz o kilkaset procent. To jest zresztą
największa zagadka, czy MON
pod nowym kierownictwem
utrzyma założenia i harmonogram tych postępowań.
Wszelako na rynku cywilnym, dopóki nie zostaną
wprowadzone ostre restrykcje w zakresie korzystania
z dronów, jak np. urzędowy
rejestr BSP bez podziału na
zastosowania komercyjne
i rekreacyjne, dopóty będzie
rosnąć ich sprzedaż. Swoje

Szacujemy, że
wartość polskiego
rynku dronowego,
zarówno
cywilnego jak
i wojskowego
– sprzedaż
produktów,
usług i towarów
- na koniec 2015
wyniesie ok.
164 mln złotych.
„trzy grosze” dorzucą także
spółki energetyczne, paliwowe, telekomunikacyjne, budowlane, geodezyjne czy też
Jednostki Samorządu Terytorialnego, które coraz częściej

Popyt na drony
będzie rósł,
o ile producenci
i usługodawcy
zechcą słuchać,
czego rzeczywiście
chcą ich klienci.
zaczną korzystać z dronów
w swojej działalności. Wciąż
będą to głównie konstrukcje
„z półki”, często zagraniczne, jeśli zaś polskie, to nadal
eksperymentalne, pojedyncze
egzemplarze.
O większej innowacyjności
tej branży przesądzą inwestycje publiczne w prace badawczo-rozwojowe. Są szanse,
że w I kwartale nowego roku
w ramach Programu Sektorowego INNOSBZ – systemy
bezzałogowe (latające, pływające i lądowe), ustanowionego
przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju – wystartuje
pierwszy konkurs. Budżet
Programu ma wynosić 300
mln złotych, z czego połowę
stanowią środki NCBR, połowę zaś firm i uczelni ubiegających się o dotację. Cele
ogólne mówią o rozwoju polskiej rodziny komercyjnych
systemów bezzałogowych
o najwyższych parametrach
technicznych, współpracujących ze sobą, umożliwiających wspomaganie prac
żmudnych i niebezpiecznych
dla człowieka, zarówno na
lądzie i w powietrzu, jak i na
wodzie oraz pod wodą. Cele
szczegółowe przewidują prace nad sensorami nowej generacji, jak kamery termowizyj-

ne do głowicy stabilizowanej
BSP, czy też nad sensorami
wczesnego ostrzegania. Przewiduje się też opracowanie
systemu transmisji danych
zwiększającego zasięg łączności, szybkość transmisji
oraz odporność na zakłócenia.
Wdrożenie tych rozwiązań
w prototypowych bezzałogowcach, przeznaczonych dla
różnych służb i firm, umożliwi ich dalszy rozwój. Przy
okazji, powstanie szansa na
stworzenie sieci współpracy
między firmami, uczelniami
i końcowymi użytkownikami, niezbędnej do pobudzenia
innowacyjności.
Słowem, popyt na drony
będzie rósł, o ile producenci
i usługodawcy zechcą słuchać, czego rzeczywiście chcą
ich klienci. Jeżeli sprzedadzą
im pomysł na zmianę dotychczasowych nawyków. Jeżeli
udowodnią, że to przynosi
realne korzyści biznesowe.
Jeżeli przekonają do siebie
swoim kompetencjami nie
tylko w dziedzinie konstrukcji maszyn latających. I o tym
właśnie przeczytacie w naszym raporcie, przewodniku
po nowym, obiecującym
rynku.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKU DRONÓW
W POLSCE W 2015 ROKU
produkty
usługi
handel

35 000 000,00 zł
27 000 000,00 zł

102 000 000,00 zł

21%

62%

17%
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ZAPOWIADAJĄ SIĘ
WYSOKIE LOTY
Rynek dronów na świecie to obecnie najszybciej rozwijający się rynek
nowych technologii. Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) jest oceniana
na 109% do 2020 r. Kto jest liderem rynku? Na czym się najlepiej
zarabia? W co warto inwestować?

SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI

dżach. Samo policzenie liczby
dronów obecnie, a co dopiero
za 8 lat, jest zadaniem wręcz
niewykonalnym. Spróbował
to jednak oszacować instytut
badawczy EVTank. Jego zda-

Do tej pory liczyły się

głównie zastosowania wojskowe dronów. To one nadawały ton rozwojowi branży.
Ale 2015 rok jest przełomowy.
Coraz większego znaczenia nabiera rynek cywilny.
W ocenie różnych instytucji
badawczych rynek konsumencki bezzałogowych statków powietrznych (oficjalne
określenie dronów, w skrócie
BSP) osiągnie wartość 5,59
miliarda dolarów do 2020 r.
Rynek zastosowań komercyjnych poszybuje na 80 mld dolarów, z czego 15 mld dolarów
przypadnie na rynek cywilny.
Średnia roczna stopa wzrostu
(CAGR – Compound Annual
Growth Rate) wyniesie aż
109%.
Należy jednak zastrzec, że
boom na tym rynku powoduje
wysyp znacząco różniących
się od siebie prognoz. Łączy
je tylko przeświadczenie, że
rynek będzie rósł jak na droż-
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Za pięć lat
sprzedaż dla
wojska stanowić
będzie w Stanach
Zjednoczonych
wciąż 65% rynku,
ale przy rosnącym
znaczeniu
zastosowań
dronów
w rolnictwie
precyzyjnym
(32%).
niem, w 2023 r. będzie latało
ok. 11,5 mld urządzeń. Czy
przestrzeń powietrzna jest
rzeczywiście tak pojemna?
Czy każda latająco-pływająco-skacząca zabawka z kamerką

jest dronem, czyli robotem?
Wątpliwe.
O stanie tego rynku należy
wnioskować raczej z przesłanek pośrednich, głównie
z wyników finansowych czołowych firm. Należą do nich
Parrot S.A. (Francja), DJI (Chiny) oraz 3D Robotics Inc. (USA).
Giganci rynku cywilnego
W tym roku Parrot planuje
sprzedać ponad 1,1 mln dronów. DJI celuje w ok. 975 tys.
sztuk, zaś 3D Robotics zbliża
się do 50 tys. maszyn – nota
bene przeznaczonych głównie
dla rynku geodezyjno-kartograficznego. Trochę inaczej
sytuacja wygląda, gdy prześledzimy wyniki finansowe
tych producentów.
W przypadku Grupy Parrot w 2014 roku przychody ze
sprzedaży dronów osiągnęły
83 mln euro, co stanowiło 34%
wszystkich ich przychodów.
Tym samym odnotowano bardzo silny wzrost, aż o 97%,
w stosunku do poprzedniego
roku. Ale pierwsza połowa
roku 2015 pobiła dotychczasowe rekordy i ukazała szaloną dynamikę rozwoju tego
rynku: sprzedaż wzrosła o…
259%!
W ciągu pierwszego półrocza 2015 r., Parrot osiągnął

RYNEK

Gdyby tylko
20% przesyłek
miało zostać
przewiezione
w Stanach
Zjednoczonych za
pomocą dronów,
po 1 dolarze od
sztuki, to wartość
tego segmentu
rynku dronowego
osiągnęłaby 2 mld
dolarów.
Klienci
oszczędziliby
aż 80~90 %
w stosunku do
obecnych stawek.
40% wzrost przychodów do
140,2 mln euro; 46% przychodów stanowi sprzedaż bezzałogowców. Należy pamiętać,
że te gigantyczne wzrosty
wygenerowały głównie maszyny przeznaczone na rynek

konsumencki, traktowane
jako zabawki vel rodzinna
rozrywka. Przypada nań 75%
wartości sprzedaży. Należą do
nich modele: MiniDrones oraz
Parrot Bebop. Ponadto w trzecim kwartale 2015 r. Parrot
wypuścił na rynek nowe drony rekreacyjne, umożliwiające
m. in. nocne loty. Bezsprzecznie przebojem rynku staje
się Hydrofoil – sterowany
smartfonem lub tabletem hydropłat, który dzięki swoim
czterem wirnikom może pływać z prędkością do 10 km/h
i latać na wysokości 4 metrów
z prędkością 18 km/h.
Pozostałe 25% wartości
sprzedaży generują spółki
zależne, senseFly i Pix4D, które zajmują się fotogrametrią,
rolnictwem precyzyjnym
i monitoringiem z powietrza.
Parrot chce dalej inwestować
w te obszary, nabywszy różne innowacyjne startupy, jak
np. MicaSense (zobrazowania
fotogrametryczne) czy też
Iconem, specjalizujący się
w poszukiwaniach archeologicznych z dronów.
Paryska giełda doceniła
sukcesy Parrota na tym rynku. Na początku 2015 r. akcje
spółki wyceniano na ok. 20

Hydrofoil Drone Parrot
Źródło: materiały producenta

euro, podczas gdy teraz przekroczyły 40 euro i dalej pną
się w górę.
O ile Parrot postawił na
zdalnie sterowane zabawki
i drony rekreacyjne, i dopiero
teraz rozwija biznes komercyjny, o tyle jego największy

NAJBARDZIEJ POPULARNE MARKI DRONÓW W USA

Źródło: DRONEII.COM

7

RYNEK DRONÓW W POLSCE 2015 K SIĘG A POPY TU I PODA Ż Y

KRĘCĄ SIĘ ŚMIGŁA
Źródło: DRONEII.COM
1 000
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DJI przeszła drogę od firmy znikąd,
powstałej w akademiku w Honkongu
do jednej z nielicznych chińskich,
globalnych marek.
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konkurent DJI, z siedzibą
w Shenzhen, zawojował rynek powietrznej fotografii
i wideofilmowania. Dzięki
temu przeszedł drogę od firmy
znikąd, powstałej w akademiku w Honkongu, do jednej
z nielicznych chińskich, globalnych marek. Szacuje się, że
ten prywatny koncern ma 70%
udziałów w światowym rynku
małych, fotograficznych dronów. Jego przychody wzrosną
w tym roku z poziomu 500
mln USD do 1 mld dolarów!
Weźmy jednak pod uwagę, że
mamy do czynienia z firmą nie
notowaną nigdzie na giełdzie
i jej wyniki finansowe nie są
upubliczniane. W każdym
razie różnica przychodów
między DJI a Parrotem, jest
kolosalna.
Da się to jednak łatwo
wytłumaczyć. Drony zabawkowe europejskiego koncernu kosztują do 200 euro.
Ich kwadrokopter – Parrot
Beepob, określany jako dron
rozrywkowy z całkiem przyzwoitą kamerą– można kupić
do 900 euro. Natomiast ceny
za profesjonalne drony DJI
kształtują się od 1100 euro aż
do 5200 euro (model DJI Inspire 1 PRO). Mimo to, maszyny
spod znaku DJI opanowały
rynek amerykański. Również
w Polsce firmy zajmujące się
kręceniem filmów wideo i fo-
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tografią postawiły na chińskie drony.
Ciekawą firmą jest kalifornijska 3D Robotics. W 2009 r.
założyli ją: były redaktor
Wired Chris Anderson i meksykański imigrant, entuzjasta
dronów Jordi Munoz – mimo,
że wcześniej nie mieli okazji
spotkać się osobiście. Firma
specjalizuje się w dronach do
fotogrametrii. Opracowuje

Nowe aplikacje
potrzebne są
do dalszego
rozwoju rolnictwa
precyzyjnego,
wykorzystującego
bezzałogowce.
Konieczne jest
zwiększenie
precyzji
pomiarów oraz
przyspieszenie
przetwarzania
obrazów, najlepiej
w chmurze
obliczeniowej.

2014

2015E

również autopiloty do implementacji w różnych konstrukcjach. W ciągu ostatnich
sześciu lat fundusze typu
venture capital, jak Qualcomm
Ventures czy True Ventures
oraz sam Richard Branson,
założyciel Virgin Group, zainwestowały w nią ponad 100
mln dolarów. Szczególne wrażenie wywarło na analitykach
giełdowych, ale i całej branży,
pozyskanie od funduszy inwestycyjnych 50 mln dolarów
w lutym 2015 r. i kolejnych 14
mln dolarów w kwietniu
2015 r. To dotychczas największe inwestycje kapitałowe
w firmę dronową na świecie.
Przychody 3D Robotics
prezentują się nader skromnie
w stosunku do azjatyckich
i europejskich konkurentów.
To ok. 25 mln USD za 2014
r. z perspektywą wzrostu
o 100% na koniec 2015 r., wciąż
mniej niż uzyskane finansowanie. Ich maszyny kosztują
od 600 dolarów (model Iris+)
aż do 5,4 tys. dolarów (X8-M).
IT beneficjentem boomu
na drony
Za pięć lat sprzedaż dla wojska
będzie stanowić wciąż 65%
rynku w Stanach Zjednoczonych, ale przy rosnącym znaczeniu zastosowań dronów
w rolnictwie precyzyjnym
(32%) – twierdzi firma badaw-
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cza ARK Invest. Zyski zgarną
potentaci przemysłu zbrojeniowego w sojuszu z nielicznymi koncernami rynku cywilnego: Northrup Grumman
NOC, Lockheed Martin LMT,
Aerovironment AVAV, Elbit
Systems ESLT oraz Yamaha.
Pozostałym dostawcom sprzętu komercyjnego pozostanie
do podziału ok. 1 mld dolarów.
Komu zaoferują swój
sprzęt? Przede wszystkim
tym, którzy zdecydują się
obniżyć koszty procesu logistycznego i zamiast wysyłać
paczki poprzez tradycyjnych operatorów, jak Federal
Express FDX czy United Parcel
Service UPS, zdecydują się na
drony. Należą do nich Amazon i Alphabet Inc. (dawniej
Google). Tyle, że te firmy same
wolą inwestować w budowę
BSP. Jeśli zaś potrzebują know-how, to zwyczajnie kupują
interesujące je firmy lub, jak
DHL, współpracują z uczelniami i lokalnymi firmami.
Ale jeśli zdecydowałyby się
na akwizycję, to na celowniku jest m. in. nowozelandzka
spółka Flirtey, która chwali
się tam pionierskimi dostawami przesyłek, prowadzi
zaś testy również w Australii
i USA. W rezultacie, gdyby
tylko 20% przesyłek miało zostać przewiezione za pomocą
dronów w Stanach Zjednoczonych, po 1 dolarze od sztuki, to
wartość tego segmentu rynku
dronowego osiągnęłaby 2 mld
dolarów. Klienci oszczędziliby aż 80~90 % w stosunku do
obecnych stawek.
Wraz ze wzrostem rynku
dronów będzie też rósł rynek
oprogramowania do ich obsługi. Nowe aplikacje potrzebne
są do dalszego rozwoju rolnictwa precyzyjnego, wykorzystującego bezzałogowce.
Konieczne jest zwiększenie
precyzji pomiarów oraz przyspieszenie przetwarzania
obrazów, najlepiej w chmurze
obliczeniowej. To szansa dla
takich potentatów rynku jak
Trimble, ale również innych
firm informatycznych, na
co zwrócili już uwagę nasi
krajowi liderzy rynku IT, jak

Asseco i Comarch. Trzeba się
też zająć technikami antykolizyjnymi, niezbędnymi do planowania lotów we wspólnej
przestrzeni powietrznej wraz
z maszynami załogowymi.
Wyzwaniem jest wdrożenie
technologii roju, w której pokładają nadzieje m. in. sadownicy i rolnicy, zainteresowani
sztucznym zapylaniem roślin.
Nowy zawód do lamusa
Na całym świecie władze lotnicze odnotowują gwałtowny
wzrost zainteresowania uzyskaniem świadectwa kwalifikacji operatorów BSP (ang.
UAVO – Unmanned Aerial Vehicle Operator), tj. licencją na
komercyjne użytkowanie drona. Bez tego dokumentu nie
można prowadzić działalności
gospodarczej.
Najwięcej osób uzyskało
takie świadectwo w Japonii,
Francji, USA i Polsce. Ośrodki
szkolenia uruchamiają kurs
za kursem, zaś egzaminatorzy nie nadążają wręcz ze
sprawdzaniem wiedzy operatorów. Jeszcze na początku
sierpnia
2015 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego podawał, że uprawnienia uzyskało 1181 osób, ale
teraz jest ich już 1700 i z dnia
na dzień dochodzą nowe.
Z jednej strony to dobrze,
że tyle osób uważa drony za
przyszłościowy biznes, ale
z drugiej muszą sobie zdawać
sprawę z nieuchronnego rozwoju autonomii BSP. Rychłe
przekształcenie większości
dronów w latające roboty, programowane do samodzielnych
misji, wymagające jedynie naciśnięcia guzika „start”, skutecznie wyeliminuje tych, którzy skupiają się wyłącznie na
pilotażu i rozprawach o gimbalach. Pozostaną analitycy
danych, którzy będą wspierali przy misjach lotniczych
końcowych użytkowników:
architektów, strażaków, policjantów czy też urzędników.
Być może przetrwają prawdziwi profesjonaliści w zakresie
fotografii i wideofilmowania,
ale jako część ekosystemu
reklamy i sztuki.

LICENCJOWANI OPERATORZY DRONÓW
NA ŚWIECIE 3Q 2015.

Japonia

2700

Francja

1920

USA

1748

Polska

1700

Wielka Brytania

1036

Hiszpania

665

Australia

341

Irlandia

86

Źródło: Opracowanie własne
KOMERCYJNY RYNEK DRONÓW W USA W PODZIALE
NA POSZCZEGÓLNE BRANŻE
Wojsko 65%
Rolnictwo precyzyjne 32%
Ropa i gaz 3%
Logistyka 0,3%
Bezpieczeństwo Publiczne 0,2%
Fotografia 0,1%

32%

65%
Źródło: DRONEII.COM
Słowem, żeby ten rynek
rzeczywiście znacząco urósł
w perspektywie 2020 r.,
przede wszystkim są potrzebni specjaliści z różnych dziedzin życia, chcący zaspokajać
swoje potrzeby informacyjne
z wykorzystaniem dronów.
Więcej zimnej kalkulacji „po
co nam drony”, niż romantycznego, mickiewiczowskiego uniesienia „Lećmy, nikt nie
woła!”.
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DOMINUJĄ
MAŁE PODMIOTY
Rynek firm dronowych w Polsce jest rozproszony
i rozdrobniony. Dominują na nim małe podmioty,
prowadzone głównie na zasadzie działalności gospodarczej.
Najpopularniejszą formą ich aktywności biznesowej są
usługi, polegające w dużej mierze na wykonywaniu zdjęć
i filmów z powietrza.
ANDRZEJ GONTARZ
Wiceprezes Fundacji
Instytut Mikromakro
.

Informacje o działających
na polskim rynku firmach dronowych zebraliśmy poprzez
udostępnioną w internecie
ankietę. Wypełnili ją przedstawiciele 125 podmiotów.
Wśród nich było 58 % właścicieli i współwłaścicieli firm
oraz 18 % członków zarządów
(prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy zarządzający). Pozostali
to dyrektorzy i menedżerowie
pionów i działów oraz specjaliści.
Z udostępnionych tą drogą
danych wynika, że zdecydowana większość firm – czyli
70 % - prowadzonych jest
w formie działalności gospodarczej. Podmioty o charakterze spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółek
akcyjnych bądź grup kapitałowych stanowią 21 % wszystkich aktywnych na tym rynku
podmiotów. Gross firm dronowych w naszym kraju jest
bardzo młodych, w zasadzie
dopiero zaczyna swoją dzia10

łalność. Ponad połowa z nich
– 52 % - powstała w bieżącym
i ubiegłym roku. 21 % zostało
zaś założonych w latach
2010-2013.
Zdecydowana większość
działających na polskim rynku
firm jest mała pod względem
zatrudnienia. 87 % z nich zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
a często jedynym pracownikiem i właścicielem w jednej
osobie jest osoba prowadząca
firmę w postaci działalności
gospodarczej. Zatrudnieniem
powyżej 50 osób może się pochwalić jedynie 2 % ankietowanych.
Za to bardzo szeroko definiowany jest przez przedstawicieli polskiego rynku dronowego odbiorca prowadzonej
działalności. Firmy kierują
jednocześnie swoją ofertę
zarówno do biznesu, sektora
publicznego jak i odbiorcy
indywidualnego. Akcenty
rozkładają się w zasadzie po
równo. Na zainteresowanie
odbiorcą biznesowym wskazuje 90 % ankietowanych,
do odbiorcy indywidualnego
zwraca się 84 %, a propozycję
dla sektora publicznego ma 80
%. Ale zainteresowanie działaniami tylko dla biznesu deklaruje już jedynie 5 badanych
podmiotów (czyli około 4 %);

tylko dla sektora publicznego
– 2, a tylko dla klientów indywidualnych – żaden. 76 podmiotów (czyli 61 %) deklaruje
zainteresowanie wszystkimi
trzema grupami odbiorców.
Obszary i formy działania
Aktywność polskich firm
dronowych jest traktowana bardzo szeroko również
w kategorii branż będących
głównymi adresatami prowadzonej działalności. Zazwyczaj
przedmiotem zainteresowania
jest jednocześnie kilka różnych dziedzin gospodarki i życia publicznego. Największą
popularnością cieszą się media
– działalność na tym gruncie
deklaruje 82 % respondentów.
Niewiele mniej jest chętnych
do działania w dziedzinie leśnictwa i rolnictwa – po 72 % oraz w obszarze administracji
publicznej (71 %) i rozrywki (70
%). Być może takie zestawienie
wynika z faktu, że we wszystkich tych dziedzinach firmy
widzą dla siebie miejsce przede
wszystkim z usługami szeroko
pojętego fotografowania i filmowania. Najmniej chętnych
jest do współpracy z wojskiem
– 32 %. W obrębie edukacji,
gospodarki wodnej, ratownictwa i transportu chce działać
po 54 % firm. Generalnie, nie
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widać podmiotów, które chciałyby
się specjalizować tylko w działaniach
na rzecz jednej, konkretnej branży.
Jedynie dwie firmy wskazały jako
jedyną, interesującą ich dziedzinę aktywności biznesowej media,
a jedna firma wybrała tylko obszar
nauki. Dwie firmy wybrały naukę
i edukację, cztery – rozrywkę i media,
a jedna – rozrywkę i naukę. Reszta
dokonała wyboru co najmniej trzech
branż i więcej. 20 firm, czyli 16 %,
widzi bardzo szeroko zakres swojej
działalności, bo wybrało wszystkie
możliwe, podane w ankiecie, branże.
Najpopularniejszym rodzajem
prowadzonej przez firmy dronowe
działalności są usługi. Ma je w swojej
ofercie 91 % podmiotów. Na drugim
miejscu jest produkcja sprzętu i maszyn – zajmuje się nią 44 %
podmiotów, a na trzecim badania
i rozwój – ich prowadzenie deklaruje 30 % respondentów. Warto przy
okazji zwrócić uwagę, że zakres
deklarowanych prac badawczo-rozwojowych jest bardzo szeroki. Obejmuje zarówno elementy konstrukcji
statków bezzałogowych, awioniki,
elektroniki, napędów czy systemów
sterowania, jak również składniki
wyposażenia fotograficznego i fotogrametrycznego, algorytmy nawigacji i sterowania, systemy monitoringu wizyjnego i gromadzenia danych.
Za pracę o charakterze badawczo-rozwojowym respondenci uznają
zarówno prace nad skonstruowaniem
optymalnego zawieszenia stabilizowanego do kamery jak i budowę
od podstaw wielowirnikowca pod
indywidualne potrzeby klienta. Generalnie, tak jak poprzednio również
i w przypadku rodzajów prowadzonej
działalności firmy dywersyfikują
swoją ofertę – zazwyczaj prowadzą
jednocześnie kilka rodzajów działalności. Zajmowanie się tylko usługami
deklaruje 40 badanych podmiotów
(czyli 32 %); tylko produkcją – 1; tylko
pracami badawczo-rozwojowymi – 3;
tylko dystrybucją – 2, a tylko obsługą
otoczenia biznesu i przetwarzaniem
danych – żaden. Aktywność we
wszystkich sześciu, podanych w ankiecie, rodzajach działalności deklarują 3 podmioty.
Pod względem geograficznego
obszaru działania dominuje rynek
lokalny i regionalny oraz rynek krajowy – na obecność na tych właśnie
rynkach nastawia się, odpowiednio,
72 i 80 % wypełniających ankietę

podmiotów. Z kolei, obecność na
rynkach całego świata deklaruje
22 % firm. Zazwyczaj każda z firm
chce być obecna na więcej niż tylko
jednym terytorium. Obecność tylko
na rynku lokalnym i regionalnym
deklaruje 8 badanych podmiotów
(czyli 6 %); tylko na terenie Polski - 10
podmiotów; tylko w Europie – żaden,
a miejsce tylko na szeroko pojętym
rynku światowym widzi dla siebie 8
podmiotów (6 %).

Śródki na działalność
i rozwój na polskim
rynku dronowym
pochodzą głównie
z przychodów firm
i oszczędności
ich właścicieli.

Najpopularniejsze usługi
Wśród podmiotów świadczących
usługi największą grupę stanowią
firmy zajmujące się fotografowaniem
i filmowaniem z powietrza. Stanowią one 46 % wszystkich pomiotów
prowadzących działalność usługową.
O wiele mniej jest firm oferujących
usługi w zakresie geodezji i pomiarów – 18 % - oraz związanych z obserwacją, inspekcją i rozpoznaniem
– 16 %. Po kilka procent firm zajmuje
się szkoleniami i naprawą sprzętu.
Dwie firmy (czyli około 2 %) deklarują
świadczenie usług w zakresie rolnictwa precyzyjnego.
Sektor usług filmowo-fotograficznych na polskim rynku został zdominowany przez maszyny produkcji
chińskiej firmy DJI (Da-Jiang Innovations). Używa ich 86 % podmiotów
świadczących usługi filmowania
i fotografowania. Najpopularniejszy
jest model DJI Phantom 3 - używa
go 31 % firm wykonujących filmy
i zdjęcia. 22 % firm korzysta z modelu
DJI Phantom 2, tyle samo z modelu
DJI Inspire 1. W znacznie mniejszym
stopniu używane są modele DJI
S900 i DJI S1000+ - razem korzysta
z nich 11 % firm świadczących usługi
filmowania i fotografowania. Pozosta-

łe 14 % usługodawców korzysta z maszyn wielu różnych producentów.
Sytuacja finansowa
Na pytanie o wielkość przychodów
w 2014 roku odpowiedziało 17 ankietowanych firm, czyli 14 procent.
Deklarowane przychody oscylują
między kilkoma tysiącami a kilkoma
milionami złotych. 9 firm zadeklarowało, że przychody z rynku dronowego stanowią tylko część całości
przychodów firmy. Udział przychodów z rynku dronowego w stosunku
do całości przychodów waha się od 7
do 100 %. W wartościach liczbowych
jest to znowu rozdział między kilka
tysięcy a kilka milionów złotych.
Trzeba przy tym pamiętać, że 26 %
biorących udział w badaniu podmiotów w ubiegłym roku jeszcze nie
istniało, a kolejne 26 % zostało dopiero w 2014 roku założonych, więc
i niektóre z nich mogły jeszcze nie
osiągnąć w ubiegłym roku żadnych
przychodów.
Polskie firmy dronowe stosują
generalnie mieszane modele finansowania swojej działalności
i rozwoju. Korzystają jednocześnie
z kilku różnych źródeł pozyskiwania potrzebnych funduszy. Śródki
na działalność i rozwój na polskim
rynku dronowym pochodzą głównie
z przychodów firm i oszczędności ich
właścicieli. Wykorzystywanie źródła
finansowania w postaci przychodów
własnych deklaruje 89 % wszystkich ankietowanych, a sięganie po
oszczędności właścicieli w 54 %.
Do wsparcia swojej działalności
środkami publicznymi, czy to w postaci funduszy unijnych, czy dotacji,
czy innych środków pomocowych
przyznaje się 35 % wszystkich respondentów. 14 % skorzystało z kredytu bankowego. Znikomy udział
we wspieraniu polskiego rynku
dronowego mają fundusze typu venture capital czy środki od „aniołów
biznesu”. Skorzystało z nich ogółem
4 % podmiotów. 21 firm, czyli 17 %,
twierdzi, że korzysta wyłącznie
z własnych przychodów. Z kolei tylko
po oszczędności właścicieli sięgają
4 firmy; tylko z funduszy inwestora strategicznego korzystają dwie,
a tylko ze środków venture capital
– jedna. Jedna firma deklaruje pozyskiwanie środków z sześciu różnych
źródeł jednocześnie. To największa,
zadeklarowana liczba źródeł finansowania działalności i rozwoju.
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WYNIKI BADANIA FUNDACJI INSTYTUT MIKROMAKRO
KIEDY POWSTAWAŁY FIRMY

ZATRUDNIENIE

10-50
11%
> 50
2%
1-10
87%
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FORMA ORGANIZACJI

FIRMA

*INNE
INNE*

21% 9%
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

70%
*
ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, START-UP, KOŁO NAUKOWE, UCZELNIA

DEKLAROWANE OBSZARY DZIAŁANIA

80% POLSKA 72 % RYNEK LOKALNY I REGIONALNY
44% EUROPA

22 % CAŁY ŚWIAT
2% BLISKI WSCHÓD I AFRYKA

Działalność: tylko na rynku lokalnym i regionalnym deklaruje 8 badanych podmiotów (czyli 6 %);
tylko na terenie Polski - 10 podmiotów; tylko w Europie – żaden, a na całym świecie - 8.
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RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
USŁUGI

PRODUKCJA

30 %

44 %

91 %

DYSTRYBUCJA

PRACE BADAWCZOROZWOJOWE

OBSŁUGA OTOCZENIA
BIZNESOWEGO

21 %

PRZETWARZANIE
DANYCH

14 %

21 %

Zajmowanie się tylko usługami deklaruje 40 badanych podmiotów (czyli 32 %); tylko
produkcją – 1; tylko pracami badawczo-rozwojowymi – 3; tylko dystrybucją – 2, a tylko
obsługą otoczenia biznesu i przetwarzaniem danych – żaden. Aktywność we wszystkich
sześciu rodzajach działalności deklarują 3 podmioty.

DO KOGO KIEROWANA JEST GŁÓWNIE OFERTA
DO BIZNESU

90%

DO KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH

84%

DO SEKTORA
PUBLICZNEGO

80%

Zainteresowanie tylko działaniami dla biznesu deklaruje 5 badanych podmiotów (czyli 4 %); tylko
dla sektora publicznego – 2, a tylko dla klientów indywidualnych – żaden. 76 podmiotów (czyli 61 %)
deklaruje zainteresowanie wszystkimi trzema grupami odbiorców.
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BRANŻE BĘDĄCE ADRESATEM DZIAŁAŃ
MEDIA

LEŚNICTWO

82%

ROZRYWKA

70%

ENERGETYKA

61%

GOSPODARKA WODNA

ROLNICTWO

72%

BUDOWNICTWO

72%

PRZEMYSŁ

69%

SŁUŻBY PORZĄDKU
PUBLICZNEGO

71%

GEODEZJA

64%

66%

NAUKA

60%

RATOWNICTWO

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

EDUKACJA

57%

TRANSPORT

54%

WOJSKO

32%
54%

54%

54%

INNE (ROBOTYKA, SPORT,
TURYSTYKA, HOTELARSTWO)

Nie widać generalnie firm, które chciałyby się specjalizować
tylko w działaniach na rzecz jednej, konkretnej branży.
Jedynie dwie firmy wskazały jako jedyną, interesującą ich
dziedzinę aktywności media, a jedna firma wybrała tylko
obszar nauki. Dwie firmy wybrały naukę i edukację, cztery
– rozrywkę i media, a jedna – rozrywkę i naukę. Reszta
dokonała wyboru co najmniej trzech branż i więcej. 20 firm,
czyli 16 %, widzi bardzo szeroko zakres swojej działalności,
bo wybrało wszystkie możliwe branże.

7%
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RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG*
FOTOGRAFIA I FILM

USŁUGI W ZAKRESIE
GEODEZJI I POMIARÓW

OBSERWACJA/INSPEKCJA
/ROZPOZNANIE

16%

18%

45%

SZKOLENIA

8%

SERWIS/NAPRAWA

USŁUGI ZWIĄZANE
Z ROZRYWKĄ

6%

4%

USŁUGI W ZAKRESIE
ROLNICTWA PRECYZYJNEGO

3%

*Rozkład procentowy dotyczy grupy podmiotów, które zadeklarowały świadczenie usług
jako rodzaj prowadzonej działalności.

DRONY UŻYWANE PRZEZ FIRMY ŚWIADCZĄCE USŁUGI FILMOWANIA
32%
I FOTOGRAFOWANIA

INSPIRE 1

27%

INNE
INNE*

S900
S1000+

10%
PHANTOM 2

27%

DJI

14%
PHANTOM 3

36%

16

86%

RYNEK

SKĄD FIRMY BIORĄ ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ
Własne przychody

89 %

Oszczędności właścicieli

54 %

Fundusze publiczne
(fundusze unijne, dotacje,
inne środki pomocowe)

35 %

Kredyt

14 %

Inwestor strategiczny

7%

Partner biznesowy

5%

Venture capital

2%

Wsparcie „aniołów biznesu”

2%

Sponsor

1%

Firmy stosują generalnie
mieszane modele finansowania
swojej działalności i rozwoju.
Korzystają jednocześnie
z kilku różnych źródeł
pozyskiwania środków.
21 firm, czyli 17 %, podało,

że korzysta wyłącznie
z własnych przychodów.
Tylko po oszczędności
właścicieli sięgają 4 firmy,
tylko z funduszy inwestora
strategicznego korzystają
dwie, a tylko ze środków

venture capital – jedna.
Jedna firma deklaruje
pozyskiwanie środków
z sześciu różnych źródeł.
To największa, zadeklarowana
liczba źródeł finansowania
działalności i rozwoju.

PRZYCHODY W 2014 ROKU*
PRZYCHODY CAŁKOWITE FIRM

PRZYCHODY FIRM Z RYNKU DRONOWEGO

Do 50 tys. zł 		

24 %

Do 50 tys. zł 		

40 %

50-250 tys. zł		

28 %

50-250 tys. zł 		

24 %

250 tys. zł – 1,5 mln zł

24 %

250 tys. zł – 1,5 mln zł

12 %

1,5-5 mln zł 		

12 %

1,5-5 mln zł 		

18 %

Powyżej 5 mln zł 		

12 %

Powyżej 5 mln zł 		

6%

*Podane wartości pokazują rozkład procentowy w grupie firm, które podały w ankiecie swoje
przychody.firm, które podały w ankiecie swoje przychody.
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GRUPA WB ELECTRONICS
Jej bezzałogowce sprawdziły się w misjach bojowych
w Afganistanie. Latają w Wietnamie i Afryce
Północnej. Spółki Grupy inwestują w rozmaite prace
badawczo-rozwojowe. Są w stanie podołać wymogom
MON w przetargach na drony. Jednakże w obecnej
sytuacji politycznej obciąża je fakt, że są koncernem
prywatnym.
SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI

Grupę tworzy pięć firm:
ożarowska WB Electronics,
gdyńskie Radmor i Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych Arex, gliwicka Flytronic
oraz MindMade z Warszawy.
WB Electronics SA koncentruje
się na sprzedaży cyfrowych
systemów łączności, zintegrowanych systemów dowodzenia
i kierowania ogniem, bezpilotowych systemów latających
(inaczej mówiąc dronów) oraz
prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Relatywnie
nową kategorią produktów
oferowanych przez spółkę są
sensory: głowice optoelektroniczne (głównie do UAV) oraz
czujniki chemiczne. Z punktu
widzenia zastosowanych technologii, urządzenia te łączą
zaawansowaną elektronikę
z mechaniką precyzyjną.
Radmor S.A. to z kolei największy polski producent
18

sprzętu radiokomunikacji
ruchomej UKF FM. Ich radiotelefony osobiste, przewoźne
i stacjonarne, radiomodemy
i moduły transmisji danych,
wojskowe radiostacje osobiste, plecakowe i przewoźne są
używane przez służby mundurowe w Polsce, Malezji i państwach Ameryki Południowej.
Arex jest firmą inżynierską,
specjalizującą się w produkcji
trenażerów uzbrojenia, systemów sterowania uzbrojeniem
oraz napędów elektrycznych
w sprzęcie wojskowym. Znowuż Flytronics konstruuje
i produkuje platformy bezzałogowe, w tym bezzałogowe
statki powietrzne FlyEye
i Manta. Natomiast MindMade
Sp. z o.o., zajmuje się telekomunikacją, łącznością, telemetrią i teleautomatyką. Ich
dziełem jest m. in. Platforma
Integracji Komunikacji (PIK),
wielosystemowe rozwiązanie
integrujące różne technologie
radiokomunikacyjne wykorzystywane przez służby
mundurowe.
Nic dziwnego, że przy takich kompetencjach grupa jest
największym polskim eksporterem uzbrojenia. W zeszłym
roku sama spółka-matka, która ma większościowe udziały
w spółkach zależnych, uzyska-

Właściciele
WB Electronics
zdecydowali się
na skorzystanie
z możliwości,
jakie daje
szybko rosnący
rynek obligacji
korporacyjnych.
W prywatnej
emisji uplasowane
zostały papiery
o łącznej wartości
80 mln zł.
ła 127,41 mln zł przychodów.
Przełożyło się to na 30,9 mln zł
zysku netto. Podstawą biznesu
są kontrakty zagraniczne, które przyniosły firmie WB Electronics ok. 80% przychodów,
zaś w skali całej grupy 52%
(łączne przychody 280 mln zł).
Dobre wyniki
W tym roku znacznie więcej
się dowiemy o stanie Grupy
WB Electronics niż kiedykolwiek wcześniej. Właściciele
spółki wiodącej zdecydowali

RYNEK

się na skorzystanie z możliwości, jakie daje szybko rosnący
rynek obligacji korporacyjnych. W prywatnej emisji
uplasowane zostały papiery
o łącznej wartości 80 mln zł.
Ponad 54 mln złotych WB
przeznaczyło na odkupienie
akcji Radmoru od Polskiego
Holdingu Obronnego i stało się
w 99 proc. właścicielem gdyńskiej spółki. O sukcesie emisji
i dobrym przyjęciu jej przez
inwestorów instytucjonalnych
świadczy znacząca nadsubskrypcja, która pojawiła się
podczas budowania księgi
popytu. Konsekwencją udziału
w alternatywnym systemie
obrotu obligacjami Catalyst,
które jest wspólnym przedsięwzięciem warszawskiej Giełdy
Papierów Wartościowych i jej
spółki zależnej BondSpot S.A.
są obowiązki informacyjne,
właściwie niczym się nie
różniące od wymaganych od
uczestników giełdy.
Z publikowanych oficjalnie
raportów finansowych wynika, że w I półroczu 2015 roku
Grupa WB odnotowała przychody w wysokości 104,37 mln
PLN wobec 93,35 mln PLN za
analogiczny okres roku poprzedniego (wzrost o 11,8%).
Skonsolidowany wynik
netto I półrocza 2015 roku
ukształtował się na poziomie
6,3 mln PLN przy 11,5 mln
PLN w okresie I półrocza 2014
roku. Spółka tłumaczy mniejszy zysk kosztami odsetek od
wyemitowanych obligacji oraz
kosztem podatku dochodowego w związku z wyczerpaniem
limitu zwolnienia podatkowego uzyskanego w wyniku
poniesionych nakładów inwestycyjnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jak
informuje WB Electronics,
w II połowie roku 2015 kontynuowane są prace w ramach
podpisanych umów, zaś spodziewane przychody z kontraktów zagranicznych będą
stanowiły znaczący udział
(40-60%) w obrotach Grupy
WB. Zarząd szacuje, że przychody w roku 2015 powinny
nieznacznie wzrosnąć w stosunku do roku 2014.

PRZYCHODY SPÓŁEK GRUPY WB ELECTRONICS ZA 2014 R.
Stan na dzień

Zmiana

31.12.2014

31.12.2013

127 417 891,96 zł

57 084 847,74 zł

123%

GK RADMOR S.A.

89 558 794,15 zł

95 451 168,87 zł

-6%

ZAiUP AREX Sp. z o.o

26 198 088,31 zł

20 040 344,14 zł

31%

4 306 896,38 zł

11 271 345,81 zł

-62%

5 227 226,2 zł

5 226 087,24 zł

0%

252 708 897 zł

189 073 793,8 zł

34%

240 427 419,58 zł

160 634 705,13 zł

50%

WB Electronics S.A.

Flytronic Sp. z o.o.
MindMade Sp. zo.o.
Razem:
Grupa Kapitałowa WBE
Źródło: Opracowanie własne
Rodzime konstrukcje
Działalność Grupy WB nadal koncentruje się m.in. na
pracach rozwojowych nad
flagowym produktem spółki
dominującej – Pokładowym
Systemem Łączności Wewnętrznej FONET oraz nad
systemami obserwacji opartymi na bezpilotowych środkach
latających.
W tym obszarze za kluczowe uchodzą przetargi na drony
ogłaszane sukcesywnie przez
Ministerstwo Obrony Narodowej (MON). Według Planu

Działalność
Grupy WB
koncentruje się
m.in. na pracach
rozwojowych
nad flagowym
produktem spółki
dominującej –
Pokładowym
Systemem
Łączności
Wewnętrznej
FONET oraz
nad systemami
obserwacji
opartymi na
bezpilotowych
środkach
latających.

Modernizacji Technicznej Sił
Zbrojnych RP przeznaczono
nań 2,5 mld złotych. Pomimo
wcześniejszych prób firmy WB
Electronics, by państwowe
spółki i instytuty badawcze
zawiązały z nią alians, konsolidacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) pokrzyżowała te
plany. Odtąd o kontrakty na
bezzałogowce wszyscy zabiegają oddzielnie wraz ze swoimi
zagranicznymi partnerami: po
stronie PGZ – izraelskim Elbit
Systems, po stronie WB – brytyjskim koncernem Thales.
Względy polityczne, w tym
zwłaszcza ewentualne protesty pracowników państwowych zakładów, gdyby
wszystkie postępowania wygrała Grupa WB, każą patrzyć
chłodno na jej szanse. Szkoda,
bo jako jedyni na tym rynku,
wnoszą sprawdzone w boju
konstrukcje, jak płatowiec
FlyEye, czy też oferują pionierską Mantę w kształcie delty,
dostosowaną do pionowego
startu, dzieła rodzimych inżynierów. Palpitacje państwa
jako właściciela konkurencyjnych firm zbrojeniowych nie
powinny mieć zatem znaczenia. A jednak mają.
„Za dziesięć lat nie chciałbym usłyszeć terminów „polski przemysł państwowy”
i „prywatny”. Chciałbym usłyszeć PRZEMYSŁ POLSKI” – powiedział Piotr Wojciechowski,
prezes Grupy WB podczas
Warsaw Security Forum w listopadzie 2015 r. Czas pokaże,
czy tak się stanie. 
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POLSKA GRUPA
ZBROJENIOWA
Polska Grupa Zbrojeniowa SA, utworzona w 2014 w wyniku
konsolidacji spółek przemysłu zbrojeniowego, to - jak na polskie
warunki - niewątpliwie zawodnik wagi ciężkiej. Nie stroni jednak
od wpisania w swoją strategię relatywnie „lekkich” tematów, jak
bezzałogowe statki powietrzne, by wystartować w przetargach MON.

PIOTR RUTKOWSKI

Wiceprezes Fundacji
Instytut Mikromakro

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) szybko rośnie. Obecnie uczestniczy w niej ponad
60 podmiotów – firm, państwowych zakładów, ośrodków badawczo-rozwojowych
i usługowych powiązanych
z sektorem zbrojeniowym.
Zamysł tworzenia grupy nie
ogranicza się do produkcji
i rozwoju nowych technologii – jednym z uczestników
jest znaczący fundusz MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Dane prezentowane na stronie PGZ mówią
obecnie o 5 mld zł rocznych
obrotów i 17,5 tys. zatrudnionych. Według założeń aktualnej strategii rozwoju, przestawionej we wrześniu br. przy
okazji Międzynarodowego
Salonu Przemysłu Obronnego
MSPO 2015 w Kielcach, w 2030
20

roku dla PGZ będzie już pracować 60 tys. osób a przychody
wyniosą 12 mld zł.
PGZ chce oprzeć swój
wzrost przede wszystkim na
realizacji zamówień wynikających z przygotowanego
przez Ministerstwo Obrony
Narodowej (MON) „Programu modernizacji technicznej sił zbrojnych RP na lata
2013-2022”. Aspiruje do uzyskania zamówień na kwotę przekraczającą 60 mld zł.
Chce wyjść daleko poza tradycyjne atrybuty polskiej zbrojeniówki, określane niekiedy
kolokwialnie jako „żelastwo”,
inwestując w rozwój kompetencji technologicznych
w dziedzinach: platform bezzałogowych, systemów dowodzenia C4ISR, systemów
rakietowych, cybertechnologii, technologii satelitarnych
i kosmicznych. Należy się
w związku z tym spodziewać
zarówno dalszych przejęć, jak
i porozumień o współpracy
z firmami, które mogą zasilić
PGZ wiedzą i doświadczeniem.
Najlepszym przykładem takiego działania jest zawarte
2 listopada br. porozumienie
w sprawie współpracy z firmą

PGZ chce
inwestować
w rozwój
kompetencji
technologicznych
w dziedzinach:
platform
bezzałogowych,
systemów
dowodzenia
C4ISR, systemów
rakietowych,
cybertechnologii,
technologii
satelitarnych
i kosmicznych
Comarch SA. Może ono prowadzić do obopólnie korzystnej synergii.
Mamy w Polsce wielu ekspertów w branży informatycznej,

RYNEK

PLANOWANE EFEKTY WDROŻENIA STRATEGII PGZ
2014
PRZYCHODY

EBIDTA

UDZIAŁ/WARTOŚĆ
EKSPORTU
I SPRZEDAŻY CYWILNEJ

2018

4 MLD PLN

8 MLD PLN

2022

2030

12 MLD PLN

12 MLD PLN

11%

12%

12%

15%

20%

11%

12,5%

50%

0,8 MLD PLN

0,9 MLD PLN

1,5 MLD PLN

6 MLD PLN

Źródło: PGZ
którzy są cenieni na całym świecie. To właśnie z ich udziałem
chcemy budować nowoczesne
rozwiązania dla bezpieczeństwa

PGZ zamierza
startować
we wszystkich
przetargach MON
na drony.
– mówi Wojciech Dąbrowski,
prezes PGZ SA.
Wespół z konscorcjantami
Najważniejszą umiejętność, którą trzeba opanować, by wskoczyć do wyższej
ligi światowych firm technologicznych związanych
z sektorem obrony jest umiejętność zawierania na równoprawnych zasadach sojuszy z konkurentami na rynku
międzynarodowym.
Według oficjalnych informacji, dostępnych na stronach
Polskiej Grupy Zbrojeniowej,
plan w zakresie bezzałogowych statków powietrznych
zakłada zbudowanie kompletnego rozwiązania systemowego w oparciu o konsorcjum
z centrum kompetencyjnym
w Zakładach Lotniczych nr 2
w Bydgoszczy (WZL2). Polska
ma szansę opracować własną
wersję systemu bezzałogowych

statków powietrznych średniego
zasięgu z możliwością ich późniejszej sprzedaży na rynki zewnętrzne – powiedział Wojciech Dąbrowski.
PGZ zamierza startować we
wszystkich przetargach MON
na drony. Deklaracja kompetencji na pewno nie jest gołosłowna, bo WZL nr 2 ma okazję zdobywać i pogłębiać swe
doświadczenia w kontaktach
z liderami światowych technologii, prowadząc krajowe
centrum serwisowe dla samolotów F-16 i Hercules C-130,
a przedtem Su-22 i MIG-29.
WZL2 dysponuje też własną
ofertą bezzałogowych statków powietrznych. Są to:
mały samolot Drozd oraz quadrokopter Sowa.
Do przetargów ogłoszonych
przez MON na kolejne klasy dronów PGZ tworzy razem
z WZL2 konsorcja spółek grupy, które własnym doświadczeniem mogą podnieść wartość oferty. Jak dotąd w grupie
wytypowano następujące
ośrodki kompetencji w sprawie BSP:
●● PIT-Radwar SA – firmujący startującego w jednym
z przetargów drona E-310;
●● I nstytut Techniczny Wojsk
Lotniczych (ITWL) – instytut badawczy nadzorowany przez MON. Prowadzi
ośrodek szkolenia operatorów BSP, zaprojektował
także kilka konstrukcji
różnych klas małych dronów (mini quadrokopter

Koliber, quadrokopter ATRAX, Szerszeń-M1
z przeznaczeniem jako
cel powietrzny dla przeciwlotniczych zestawów
rakietowych, mini samolot
Pszczoła oraz nieco większy od pozostałych śmigłowiec ILX-27);
●● M ESKO SA – z doświadczeniami między innymi w zakresie tzw. inteligentnej
amunicji;
●● Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA.
●● PGZ dobiera też odpowiednich partnerów zagranicznych. Są to:
●● d la oferty na drona klasy
Orlik – izraelski producent
głowic optycznych Centrop;
●● d la oferty na drona klasy
Wizjer – izraelski producent dronów Aeronautics
Ltd, z którym uzgodniono
transfer technologii;
●● d la oferty na drona klasy
Gryf – izraelski producent
dronów Elbit, z którym
również uzgodniono transfer technologii produkcji,
jak również możliwość
wykorzystania międzynarodowego doświadczenia
w prowadzeniu centrów
serwisowych i szkoleniowych dla BSP. 
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USKRZYDLENI
Młody rynek dronowy rządzi się swoimi prawami.
Wciąż każdy ma szansę na sukces, ale już można dostrzec
tych, co trafili na prądy wznoszące. Sic itur ad astra!

SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI

Parada Robotów – Droniada
(www.facebook.com/paradarobotow/) to świetny sposób
na bliższe poznanie przedsiębiorców, którzy w dronach
dostrzegli użyteczne narzędzie
do pozyskiwania informacji –
wysuniętą końcówkę systemu
teleinformatycznego. Wśród
nich są klasyczne startupy, ale
także firmy, które rozszerzyły

24 GODZINY (DRONLAB)
Spółka jest prywatną inwestycją Mieczysława
Prószyńskiego, wydawcy czasopism i książek,
astrofizyka, alpinisty, skoczka spadochronowego, właściciela Prószyński i S-ka. Początkowo firma zajmowała się m.in. prowadzeniem i obsługą
pierwszej, polskiej wyszukiwarki internetowej
http://szukacz.pl/ (1999–2011) skonstruowanej do
wyszukiwania dokumentów w języku polskim
oraz pierwszej mapy Polski w internecie – http://
mapa.szukacz.pl/ – działającej nieprzerwanie od
2000 roku.
„Dronami zaczęliśmy się zajmować w maju 2012
roku. Pierwszym naszym urządzeniem był sześciosilnikowy multikopter z gotową ramą i polskim kontrolerem lotu. Drugi, zaprojektowany i zbudowany
już samodzielnie kopter w układzie ośmiowirnikowym, z ramą przypominającą znak „#” (hash) zapoczątkował serię o takiej nazwie” – wspomina Grzegorz Bilski, prezes zarządu 24 Godziny Sp. z o.o.
Hash jest dronem o napędzie elektrycznym.
Na pokład może zabrać 2 kamery video, w tym
jedną na dwuosiowym gimbalu. W podstawowej
konfiguracji ma masę startową ok. 7 kg, co pozwala na lot trwający 13–14 minut. Modułowość
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swoją działalność o świadczenie
usług z wykorzystaniem bezzałogowców, często samodzielnie
zaprojektowanych. To są liderzy
rynku cywilnego. Niektórzy
mają ambicje i kompetencje, by
przede wszystkim skutecznie
zaistnieć na rynku wojskowym
i konkurować z czołową, polską
firmą – gliwicką spółką Flytronic z Grupy WB .

koptera umożliwia zainstalowanie innego oprzyrządowania o masie do 5 kg np. aparat fotograficzny (lustrzankę) lub kamerę termowizyjną.
Ze względu na to, że czas lotu maleje wraz ze
wzrostem masy startowej, optymalny ładunek
nie powinien przekraczać 2 kg.
Odczyty z odbiornika GPS i pomiary ciśnienia atmosferycznego pozwalają na utrzymanie
określonej pozycji i wysokości drona w czasie
lotu. Może on wykonywać samodzielne misje,
czyli loty po trasie na zadanej wysokości, według
zaprogramowanych punktów (współrzędnych
geograficznych).
„W późniejszym okresie zbudowaliśmy mniejsze,
czterowirnikowe drony o nazwie Darwin. Służą nam
dzisiaj do testowania sprzętu i do nauki latania, Hash
pozostaje naszym największym i najbardziej zaawansowanym dronem” – dodaje Grzegorz Bilski.
Najnowszym projektem jest sześciowirnikowy Y6 z trzyosiowym gimbalem i nową, trójramienną ramą.
Spółka wykorzystuje drony zarówno w projektach reklamowych, geodezyjnych, modelowania 3D jak i do monitoringu np. sieci ciepłowniczych.
Podczas Parady Robotów – Droniady 2015 i Kawiarenki Robotycznej w ramach Dni Województwa Lubuskiego sensację i aplauz publiczności
wzbudził wannolot - współczesna realizacja
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futurystycznego projektu Papcia Chmiela (Henryka Jerzego Chmielewskiego) z 1970 roku, który
pojawił się w Księdze V przygód Tytusa, Romka
i A’Tomka. Wtedy bohaterowie komiksu oblecieli
nim ćwierć świata. „Musieliśmy go tylko trochę
zmodyfikować – zamiast odkurzaczy wyrzucających
powietrze poziomo zastosowaliśmy silniki elektryczne z osiami ustawionymi pionowo. W obecnej wersji
śmigła nie są jeszcze osłonięte, ale prace badawczo-rozwojowe trwają i następna wersja jest już w planach” – zapewnia pół żartem, pół serio Grzegorz
Bilski.

FLYTECH SOLUTIONS
Spółkę założyli absolwenci Politechniki Rzeszowskiej po kierunku Lotnictwo i kosmonautyka. Za swój główny obszar biznesowy uznali
sprzedaż systemów fotogrametrycznych dla
klientów indywidualnych do celów geodezyjnych. Ponadto, szukają klientów na swoje
maszyny i usługi m. in. wśród operatorów sieci
elektroenergetycznych, służb zarządzania kryzysowego i wojska. Prowadzą również szkolenia
UAVO.
„Naszym dziełem jest Bezzałogowy System
Lotniczy FENIX. Za jego pomocą powstają wysokorozdzielcze zobrazowania terenu (rozdzielczość
nawet 2cm/px), które umożliwiają generowanie
numerycznych modeli pokrycia terenu oraz otrzymywanie ortofotomap – światła widzialnego, znormalizowanego wskaźnika wegetacji roślin a nawet
ortofotomap termowizyjnych” – tłumaczy Michał
Wojas, prezes spółek FlyTech Solutions i FlyTech
UAV. FENIX służy również do tworzenia map
wysokości, spadków terenu, map obiektywnych, generowania przekrojów oraz pomiarów
długości, powierzchni i objętości.
Samolot bezzałogowy FENIX po krótkim
przygotowaniu do wykonania misji i starcie po
silnym wyrzuceniu z ręki, realizuje autonomiczny lot po zaplanowanej trasie, wykonując podczas niego serię zdjęć z powietrza. Lądowanie
samolotu odbywa się autonomicznie, zgodnie
z wcześniej zaplanowaną procedurą. Podczas
lotu użytkownik ma ciągły wgląd w najważniejsze parametry lotu, takie jak bieżąca pozycja,
orientacja przestrzenna samolotu, prędkości
oraz stan baterii. „W gruncie rzeczy geodeta lub
architekt spokojnie mogą przeprowadzić całą misję samodzielnie, bez konieczności posiłkowania
się zewnętrzną firmą. Warunek – muszą posiadać
świadectwo kwalifikacji UAVO” – komentuje
Michał Wojas. Pierwszy system został wdrożony pod koniec 2014 roku w firmie IWING Sp.
z o.o., która korzysta z samolotu Fenix do dzisiaj
obsługując klientów z sektora publicznego i nie
tylko.
Podobne funkcje spełnia platforma Guardian,
skonstruowana w oparciu o maszynę firmy DJI.

Wannolot (u góry). Fot. S. Kosieliński
Kopter firmy FlyTech w akcji GOPR (na dole). Fot. FlyTech Solutions

Ten pionowzlot ma 6 ramion z potężnymi silnikami bezszczotkowymi. Elementy konstrukcyjne wykonane są z włókna węglowego i wysokiej
klasy tworzyw sztucznych, dzięki czemu zapewniają urządzeniu odpowiednią sztywność
i wytrzymałość. Przesyłany na ziemię w czasie
rzeczywistym obraz z sensora optycznego
umożliwia wykonanie rozpoznania lub prowadzenie obserwacji nawet w trudnych warunkach terenowych i pogodowych. Zastosowanie
kamery termowizyjnej umożliwia prowadzenie
obserwacji również w warunkach nocnych.
Dzięki temu GUARDIAN znajduje zastosowanie
w koordynacji działań ratunkowych, prowadze-
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akcji ratowniczych. Mobilne centrum dowodzenia stanowi również Naziemną Stację Kontroli
Lotu dla bezzałogowych statków powietrznych,
w które wyposażone są ekipy poszukiwawcze.
Użycie bezzałogowców umożliwia dokładne
przeszukanie całego rejonu poszukiwań w bardzo krótkim czasie.
Tak jak to bywa ze startupami, firma, by kontynuować dynamiczny rozwój i mieć możliwość
budowania stabilnej pozycji rynkowej, musi
szukać inwestorów. W II poł. 2015 r. status obserwatora w FlyTech UAV Sp. z o.o. objęła spółka
ARP Venture. Wchodzi ona w skład państwowej
Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu.
Ma za zadanie inwestować w innowacyjne i perspektywiczne projekty w fazie komercjalizacji,
wdrażane przez małe i średnie firmy. Spółka
oferuje nie tylko kapitał, ale i doradztwo.

EUROTECH

Zawisak MSP Marcin Szender, fot. S. Kosieliński

niu poszukiwań oraz dokonywaniu rozpoznania
z powietrza.
Te możliwości firma często sprawdza w praktyce, współpracując z Grupą Podhalańską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Wspólne akcje i ćwiczenia mają się przyczynić
do budowy specjalnego systemu wspomagającego akcje ratownicze prowadzone w górach, wykorzystującego do wspierania działań naziemnych bezzałogowe statki powietrzne. System
ten oparty ma być na używanym przez GOPR
mobilnym centrum dowodzenia, wyposażonym
w opracowane przez ratowników oprogramowanie GIS wspomagające planowanie i przebieg

24

Jeśli ktokolwiek jest w stanie zagrozić pozycji
Flytronica na rynku wojskowym, to jest nią
właśnie mielecki Eurotech. Spółka powstała
w 2001 r. z myślą o konstrukcji i produkcji wyspecjalizowanych urządzeń oraz podzespołów.
Jej dziełem są mobilne urządzenia naftowe dla
poszukiwań, stymulacji, serwisowania i eksploatacji ropy i gazu ziemnego, np. zbiorniko-naczepa o pojemności 80m3 przeznaczona do
magazynowania płynów używanych w procesie
szczelinowania hydraulicznego. Tworzy również elektronikę profesjonalną – układy pomiarowe, sterujące i obsługujące akwizycję danych,
wykorzystywane w firmach naftowych.
Kompetencje zdobyte na rynku cywilnym
Eurotech postanowił wykorzystać do projektowania systemów wojskowych. Wespół z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia
(WITU) opracował w latach 2011-2012 wieloplatformowy system imitatorów celów powietrznych VERMIN do szkolenia Wojsk Obrony
Przeciwlotniczej, zawierający: samoloty bezzałogowe Szogun, naziemną stację kontroli lotów
i wyrzutnię z napędem pneumatycznym. System umożliwia wykonywanie z dużą prędkością
lotów kilku powietrznych statków bezzałogowych jednocześnie w promieniu do 40 km.
To doświadczenie pomogło przy, prowadzonych od 2013 r., pracach nad E-310, taktycznym,
bezzałogowym systemem powietrznym. Partnerem mieleckiej spółki został PIT-RADWAR,
który w ramach reorganizacji państwowego
przemysłu obronnego, stał się częścią Polskiej
Grupy Zbrojeniowej S.A. (PGZ). Dzięki temu
E-310 trafił do oferty PGZ w ramach przetargów
na drony dla Wojska Polskiego.
Płatowiec wykonany jest z kompozytów.
Startuje z katapulty, tak jak izraelski Orbiter
(Aeronautics Defence Systems) czy też ame-
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rykański Scan Eagle (Boeing/Insitu). Ląduje
na spadochronie lub klasycznie na wysuwanej z kadłuba płozie. Samolot napędzany jest
silnikiem spalinowym sprzęgniętym z trójłopatowym śmigłem pchającym lub na życzenie
klienta hybrydowym, umożliwiającym ciche
podejście do celu.
Eurotech wziął na siebie przygotowanie
konstrukcji, awioniki oraz systemu startu
i lądowania, natomiast PIT-RADWAR opracował sensory, oprogramowanie oraz zapewnił
łączność z platformą w czasie rzeczywistym.
Warszawska firma była również odpowiedzialna za zaprojektowanie i zbudowanie naziemnej
stacji kontroli lotu. Stacja zapewnia kontrolę
nad kilkoma platformami jednocześnie - obsługiwana jest przez pilota i operatora systemów
rozpoznania. Platformy mają działać grupowo,
przenosząc różne zestawy rozpoznawcze, zapewniając szeroki wachlarz informacji. Istnieje
również możliwość podwieszenia uzbrojenia,
co staje się nieodzowne wobec rozwoju w tą
stronę konkurencyjnych maszyn, jak np. flytronic’owy Fly Eye TUAV (MANTA). Czas pokaże,
czy zobaczymy latające E-310 z biało-czerwoną
szachownicą na skrzydle.

FOTORAPORTY
Właściciele tej firmy wywodzą się z dwóch,
pokrewnych sobie środowisk: geoinfomacji
(GIS) oraz teleinformatyki. To widać po ich stosunku do dronów. Nie ma ekscytacji, czy ich
maszyny latają i jakie mają osiągi. Liczy się, co
robią i w jaki sposób nogą przyspieszyć proces
pozyskiwania informacji. „Kierunek jest prosty:
dążymy do jak największej autonomii misji fotogrametrycznej. Dron staje się robotem” – opowiada
Michał Choromański, prezes zarządu Fotoraporty Sp. z o.o., geodeta i specjalista ds. GIS.
„Korzystając z profesjonalnego oprogramowania
fotogrametrycznego firmy MENCI Software, którego jesteśmy dystrybutorem, możemy tworzyć
ortofotomapy o dużej dokładności” – dodaje Marek Gaweł, dyrektor ds. rozwoju Fotoraportów,
informatyk i zarazem współtwórca bezzałogowego płatowca fotogrametrycznego, dzieła jego
drugiej spółki (UAV Polska), z którego korzysta
piaseczyńska firma.
Wśród oferowanych przez nich produktów
znajdują się również zobrazowania NDVI oraz
CIR. Uzyskane materiały służą m. in. do inwentaryzacji terenów oraz nowych inwestycji,
oceny postępów prac na terenach budowlanych
oraz rozbiórkowych, a także do celów promocyjnych. Innowacyjnym podejściem jest wykorzystanie tych rozwiązań w rolnictwie precyzyjnym.
Powiązane z tym są działania w zakresie
inwentaryzacji stanu użytków gruntowych dla

Cigacice, Dni Województwa Lubuskiego 2015 (u góry)
E-310 na MSPO w Kielcach (na dole).
Fot. S . Kosieliński

rolników, zainteresowanych prawidłowym rozliczeniem deklaracji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) i w konsekwencji właściwymi dopłatami. „Klienci
otrzymują od nas mapę w postaci graficznej wraz
z niezbędnym zestawieniem tabelarycznym
przedstawiającym powierzchnię poszczególnych
użytków gruntowych. Dodatkowo inwentaryzacja
obejmuje inne elementy uwzględniane w finalnej
kwocie, jak np. identyfikacja drzew o określonej
średnicy czy szerokości rowów” – tłumaczy Marek
Gaweł. Mapa taka, będąca przedstawieniem
faktycznego stanu zagospodarowania działki,
pozwala prawidłowo określić wysokość dopłaty
oraz jest dowodem w przypadku kontroli
inspektorów z ARiMR.

NOVELTY RPAS
Gliwicki start-up, wywodzący się z koła naukowego High Flyers na Politechnice Śląskiej, wygrał los na loterii, pozostając pod opieką
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MSP MARCIN SZENDER

OGAR
fot. Novelty RPAS

WB Electronics. I bynajmniej nie chodzi o bezpośrednie finansowanie działalności, ale
o wsparcie procesu sprzedaży. Novelty RPAS
jest poza Grupą WB, lecz jej maszyny są oferowane przez ożarowski koncern. WB Electronics
potrzebuje zbudować cywilną odnogę, która
zajęłaby się konstrukcjami dla rolnictwa precyzyjnego, geodezji czy też budownictwa. Już
dzisiaj Flytronic – spółka Grupy WB zajmująca
się dronami – skupia się właściwie wyłącznie na
sektorze wojskowym.
Tym samym Novelty RPAS świetnie
uzupełnia ofertę Grupy.
Jednym z pierwszych klientów Novelty była
firma Agrocom Polska, zajmująca się dostarczaniem technologii na potrzeby rolnictwa precyzyjnego. „ Zbudowaliśmy dla nich samolot Albatros
zdolny do zbierania danych na temat żywotności
roślin” – opowiada Tomasz Siwy, wiceprezes
zarządu Novelty RPAS. Teraz Agrocom testuje
kwadrokopter OGAR, który stał się podstawową platformą bezzałogową oferowaną przez
młodych gliwiczan.
System OGAR kupiła niedawno firma Skanska, jeden z czołowych koncernów budowlanych
świata. Służy tam do tworzenia ortofotomap,
które stanowią podstawę do planowania nowych
inwestycji. I właśnie w tej branży, ale również
w monitoringu sieci elektroenergetycznych,
spółka upatruje swojej szansy na biznes.
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To jedna z najbardziej doświadczonych, rodzimych firm na rynku dronowym, zarówno
w segmencie cywilnym jak i wojskowym. Od
momentu powstania w 2001 r. wykonała kilkadziesiąt typów systemów bezpilotowych
o różnym poziomie kompletacji - od prototypów, aż po produkcję seryjną. Firma projektuje
i wytwarza komponenty oraz oprzyrządowania
produkcyjne samolotów załogowych. Posiada
również unikalne doświadczenie w badaniu
charakterystyk dynamicznych projektowanych
samolotów w oparciu o próby w locie na modelach skalowanych. MSP może się też pochwalić
współpracą ze światowym przemysłem lotniczym ( TRAC / ChromAlloy / Rolls Royce). Sprzedaje także cele latające na potrzeby wojska.
Wśród jej konstrukcji dronowych na uwagę
zasługuje m.in. wielowirnikowiec ZAWISAK.
To bezzałogowy czterowirnikowiec o strukturze kompozytowej i o uniwersalnym zastosowaniu. Jego modułowa budowa pozwala na
łatwy demontaż i transport. Może być wyposażony w: aparat (lub zestaw aparatów) w celu wykonywania zdjęć fotogrametrycznych; głowicę
stabilizowaną, 1- lub 2-kamerową (RGB + IR) do
monitoringu i obserwacji; skaner laserowy lub
inny zestaw sensorów. Misja trwa do 30 minut.
Warto również dostrzec opracowany przez
MSP system autopilota do sterowania bezzałogowymi statkami latającymi. Umożliwia on automatyczny start, lot po zadanych punktach trasy,
loty fotogrametryczne, krążenie nad wybranym
punktem. Dostęp do parametrów konfiguracyjnych zapewnia dostosowanie autopilota do
sterowania praktycznie każdym samolotem bezzałogowym. Natomiast oprogramowanie stacji
bazowej pozwala na szybkie i łatwe zaplanowanie trasy lotu, zmianę zadanych parametrów lotu
i punktów trasy w czasie wykonywania misji
oraz analizę przebiegów wybranych parametrów
pracy urządzenia. W przypadku wystąpienia
sytuacji awaryjnej autopilot umożliwia automatyczny powrót samolotu do miejsca startu.
Z MSP współpracuje Asseco Poland, co przekłada się m. in. na udział w różnych konsorcjach
i pracach badawczo-rozwojowych oraz wspólnych akcjach promocyjnych, jak np. podczas
Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2015 r.

SOFTBLUE
W naszej ocenie firmy teleinformatyczne
winny coraz więcej inwestować w systemy
robotyczne, poczynając od dronów. Cieszy nas
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zatem fakt, że należy do nich bydgoska spółka
SoftBlue. W ciągu ostatnich 12 lat przeszła ona
ewolucję od firmy informatyzującej administrację publiczną, np. Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego i jego jednostki
podległe, aż po prace badawczo-rozwojowe
wykorzystujące drony.
I tak jej dziełem jest AirDron, przeznaczony
do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza. Największym źródłem zanieczyszczeń są
gospodarstwa domowe. Obecnie nie istnieje
żadna kontrola nad tym, czym mieszkańcy palą
w domowych piecach centralnego ogrzewania.
To m.in. dlatego Kraków jest jednym z trzech
najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. AirDron monitorowałby dane miasto, nie
tylko badając aktualny poziom stężenia szkodliwych dla zdrowia substancji w powietrzu,
ale również zbierając informacje o gospodarstwach używających materiałów zabronionych
do używania w celach grzewczych. Maszyny,
opracowywane we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, będą przydatne zarówno instytucjom
publicznym (jednostkom samorządu terytorialnego), jak i służbom mundurowym (policja,
straż miejska).
Z podobnych przesłanek firma wyszła projektując ForestDron. To bezzałogowy pojazd
latający wyposażony w nowoczesne czujniki do
monitorowania obszarów leśnych pod kątem
pożarów, składowania śmieci czy nielegalnego
wyrębu i kradzieży drewna. Poprzez monitoring możliwe będzie szybsze wykrywanie
i neutralizacja pożarów, a co za tym idzie
mniejsze straty w ekosystemie i niższe koszty
akcji gaśniczej. Dron pomoże również śledzić
i wykrywać osoby zagrażające bezpieczeństwu
ekologicznemu.
Ciekawe, kto pierwszy pochwali się pożytkami z tych maszyn? Samorządowcy czy leśnicy? Trzymamy kciuki.

UAVIONICS
Wszystko zaczyna się od marzeń. W przypadku tego warszawskiego start-up’u marzeniom
towarzyszy wiedza i doświadczenie zdobyte na
różnych zawodach konstrukcji lotniczych w ramach działalności studenckiego koło naukowego MelAvio Politechniki Warszawskiej. „Już
jako firma, wykorzystując wcześniejsze koncepcje,
zaprojektowaliśmy właściwie od zera naszą główną
platformę bezzałogową - Barracudę” – wyjaśnia
Paweł Woźniak, założyciel i prezes uAvionics.
S-380 Barracuda to płatowiec o masie do 25 kg,
zdolny zabrać na pokład do 9 kg ładunku. Dysponuje zasięgiem do 500 km przy długotrwałości lotu przekraczającej 5 h. „Obecnie jest on
dedykowany dla instytucji naukowych i organizacji

AirDron, SoftBlue Fot. materiały producenta

S-380 Barracuda na tle Orbiter IIB oraz Messerchmitt Me-109
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie podczas Parady
Robotów Droniady 2015.
Fot. S. Kosieliński

badawczo-rozwojowych oraz dla centrów szkoleniowych” – opowiada Paweł Woźniak.
Bezsprzecznie to najbardziej dojrzała konstrukcja wśród płatowców oferowanych przez
start-upy. Wkrótce się okaże, czy trafi bezpośrednio do służby patrolowej gdzieś na świecie,
czy też posłuży do budowy jeszcze większej platformy wespół z którymś z potentatów na tym
rynku.
Aby zaś się utrzymać, uAvionics świadczy
usługi w zakresie fotografii powietrznej, pomiarów termowizyjnych, fotogrametrii
i serwisu UAV.
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TAŃCZĄCY Z DRONAMI
Coraz więcej firm decyduje się na zakup dronów lub usług z ich
udziałem. To atrakcyjna alternatywa wobec tradycyjnego rynku
lotniczego i praktyczne uzupełnienie zobrazowań satelitarnych.
Podstawą jest jednak sprawne przetwarzanie pozyskanych danych
oraz analiza informacji.

SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI

„Ogar” poleciał nad las. Jerzy

Koronczok, właściciel firmy
AGROCOM Polska, zajmującej
się rolnictwem precyzyjnym,
sprawdza właśnie możliwości
nowego quadrokoptera gliwickiej spółki Novelty RPAS. Na
razie korzysta z ich bezzałogowego płatowca „Albatros”, który w ciągu 1,5 godzinnego lotu
może obfotografować około 100
hektarów. Zdjęcia posłużą m.
in. do analizy wielkości plonów.
„Gdy skorelujemy zobrazowania
satelitarne dostępne w serwisie dla rolników www.satagro.pl,
którego założycielem i pomysłodawcą jest dr Przemysław Żelazowski z Warszawy, z naszymi
zdjęciami, będziemy wiedzieli,
jaki plon uzyska się z danej części
pola czy też która strefa zapewnia
największe zbiory” – tłumaczy
Jerzy Koronczok. Mapa plonów
umożliwia dokładne wskazanie najlepszych i najsłabszych
miejsc pola. Szybciej można
zaradzić brakowi składników
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odżywczych, poprawić drenaż
czy przystąpić do plewienia
chwastów.
Dlaczego nie można poprzestać na zdjęciach satelitarnych i trzeba wysyłać drony? To specyfika zobrazowań
satelitarnych. Po pierwsze, są
one dostępne za darmo tylko
w niskiej rozdzielczości i do 50
hektarów. Po drugie, satelita
musi trafić na czyste niebo między godziną 9.30 a 10.30 nad
pożądanym obszarem, kiedy
wychodzą najlepsze zdjęcia.
Po trzecie, liczy się czas. Dron
wystartuje nawet przy niskiej
podstawie chmur, ponieważ
najdokładniejsze zdjęcia wykonuje się poniżej 150 metrów.
Dodatkowo Jerzy Koronczok
korzysta z kamery pracującej
w zakresie multispektralnym
(w paśmie zielonym, czerwonym oraz w bliskiej podczerwieni). Pomiar temperatury
roślin ułatwia dokładniejsze skontrolowanie procesów zachodzących w roślinie
i w konsekwencji umożliwia
ograniczenie wydatków na
zabiegi pielęgnacyjne.
Zakup koptera zwiększy
konkurencyjność firmy, umożliwi punktową kontrolę sytuacji na polu i jeszcze niższe
pułapy przelotu. Ułatwi też
wykrywanie zmian, które jest

Gdy używamy
platformy
bezzałogowej,
nie chodzi o to,
by najpierw zebrać
dane, zaś następnie
zatrudnić
człowieka
do ich mozolnego
przeglądania
i weryfikacji.
Chodzi o to,
by wyszukać
tą jedną, jedyną,
interesującą
zmianę i jeśli
trzeba podnieść
natychmiast
alarm.
istotą stosowania tej technologii. „Lot drona to dopiero początek. Musimy przetrawić gigabajty
danych obrazowych. Wiąże się
to z wykorzystywaniem silnych
komputerów, szybkich pamięci dyskowych oraz właściwego
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Powinniśmy
skorelować
możliwości,
jakie daje latanie
z możliwościami
przetwarzania
danych
w chmurze.
Tu pojawia
się miejsce dla
działających
w Polsce firm
informatycznych.
Dron ma być
narzędziem
dostarczania
materiału
do analizy
i przetwarzania
informacji a nawet
w ustalonym
zakresie
samodzielnego
ich wykonywania
w czasie
rzeczywistym.
oprogramowania” – mówi Jerzy
Koronczok.
Kolej na drony
PKP Cargo do zakupu dronów
skłoniła konieczność walki z plagą kradzieży węgla na
Śląsku. „Drony rejestrują obraz
w pobliżu składów i przesyłają go
w czasie rzeczywistym do siedziby Zespołu Operacyjnego, którego
podstawowym celem jest ograniczenie strat. Dzięki temu, że
zamontowane na bezzałogowcach kamery posiadają wysokiej
jakości zoom optyczny, możliwe
jest zdobycie materiału dowodowego, który pozwala policji zidentyfikować sprawców kradzieży.
W powietrzu maszyny są praktycznie niesłyszalne, a z uwagi
na niewielkie rozmiary i kolorystykę, trudno je także dostrzec.
To zdecydowanie zwiększa ich
skuteczność” – wyjaśnia Maciej

Borecki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Audytu w PKP
Cargo.
Testy trwały od jesieni ub.
roku. Teraz drony są wykorzystywane na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego,
gdzie skala incydentów jest
największa.
W czasie testów przeprowadzono analizę w celu wyznaczenia punktów, w których
najczęściej dochodzi do kradzieży. „Drony latają nad najbardziej zagrożonymi pociągami – na
wybranych odcinkach, gdzie może
dojść do napadu. Skutki już widać.
Kiedy złodzieje zobaczą drony na
niebie, od razu uciekają” – twierdzi Maciej Borecki. Koszt jednego drona waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy
złotych, lecz poniesione przez
spółkę koszty zwróciły się już
wielokrotnie.
Operatorami dronów są
osoby, które przeszły szkolenie
obejmujące m.in. prawo lotnicze, procedury operacyjne,
zasady wykonywania lotów,
a także zajęcia praktyczne
z pilotażu bezzałogowych statków powietrznych.
„We współpracy ze Służbą
Ochrony Kolei oraz policją nasililiśmy działania prewencyjne.
Odnotowane straty zmniejszyły
się o 1,6 mln. zł. Wykorzystanie
dronów z całą pewnością miało znaczący wpływ na tak dobry
wynik, a warto pamiętać, że był
to dopiero okres testowania urządzeń” – pochwaliła się spółka w oficjalnym komunikacie.

Z danych PKP Cargo wynika, że
w pierwszej połowie 2015 r.,
czyli kiedy drony były już
testowane, wartość skradzionych przesyłek i towarów
z wagonów tego przewoźnika
spadła o 59% w stosunku do
analogicznego okresu ub. roku
a liczba incydentów w tym czasie zmniejszyła się o 44%.
Najczęściej przestępcy
kradną ze składów PKP Cargo węgiel. W pierwszej połowie roku odnotowano 350 tego
typu kradzieży, czyli o 36 proc.
mniej niż rok temu. Z kolei liczba kradzieży złomu spadła aż
o 62 proc.
Sprawcami kradzieży są
zazwyczaj bardzo dobrze zorganizowane grupy przestępcze.
Jedną z najczęściej stosowanych metod jest próba zatrzymania składu np. poprzez
umieszczanie na torach przeszkody. Maszyniści, by uniknąć
katastrofy, muszą zatrzymać
skład i poinformować o zdarzeniu właściwe służby. Złodzieje
w ciągu kilku minut dokonują
wtedy tzw. usypu. W ramach
jednego zajścia złodzieje są
w stanie ukraść nawet kilka
ton węgla.
Na budowie i na granicy
Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego
w Kielcach wzrok przykuwał
Albatros na placu budowy
Fot: Novelty RPAS
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WB Electronics. W skład każdego zestawu wchodzą trzy
płatowce, trzy moduły obserwacyjne oraz system kontroli
i przekazu danych w czasie rzeczywistym. Wartość umowy to
niemal 6,8 mln zł. Drony służą obecnie na granicy z Ukrainą w Nadbużańskim Oddziale
Straży Granicznej.

Efekt skanowania 3D – chmura punktów
Opracowanie: Fotoraporty, MSP

wspomniany na początku
quadrokopter „Ogar”. Bynajmniej jednak nie w wersji wojskowej, lecz przeznaczony
dla firmy SKANSKA, zajmującej się działalnością budowlaną i deweloperską, lidera
polskiej branży budowlanej.
„Ogar” przeszedł próby terenowe i posłuży teraz firmie do
pozyskiwania danych geodezyjnych oraz monitorowania
placów budów. Z czasem koncern zamierza kupić kolejne
koptery.
Monitoring to niewątpliwie
podstawowe zadanie, jakie stawia się dronom. Leszek Gawin,
szef działu operacyjnego Ericsson Polska, i jego współpracownicy wykorzystują koptery do
odbioru prac instalacyjnych
i remontowych infrastruktury telekomunikacyjnej. Są pionierami w swoim koncernie.
Zwykle odbiór prac, poprzedzony ustaleniem ich zakresu,
wymaga kilkukrotnego wejścia
na maszt albo dach budynku.
Zespół Leszka Gawina sprawdził z powodzeniem inne rozwiązanie, znakomicie przyspieszające całą akcję. Dron
przesyła obraz z kamer inżynierom odbierającym remont
lub instalację stacji BTS. Jeśli
nic ich nie niepokoi, potwierdzają wykonanie zadania. BTS
zaczyna pracować.
W tym samym celu
drony służą energetykom do badania stanu sieci
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elektroenergetycznej ze szczególnym uwzględnieniem stanu gwintów i śrub masztów.
Natomiast GOPR i TOPR coraz
częściej proszą o wsparcie firmy droniarskie, w tym Michała
Wojasa, właściciela firmy FlyTech z Krakowa, by wspomogły poszukiwania zaginionych
osób. Dron dociera w zakątki niedostępne dla ratowników lub takie, w których
akcja poszukiwawcza niosłaby
zbyt wysokie ryzyko dla nich
samych.
Podobnego zdania są funkcjonariusze Straży Granicznej,
którzy kupili w tym roku cztery zestawy bezzałogowców FlyEye od firmy Flytronic z Grupy

Satelita musi trafić
na czyste niebo
między godziną
9.30 a 10.30
nad pożądanym
obszarem,
kiedy wychodzą
najlepsze zdjęcia.
Dron wystartuje
nawet przy
niskiej podstawie
chmur, ponieważ
najdokładniejsze
zdjęcia wykonuje
się poniżej 150
metrów.

W poszukiwaniu zmian
Generalnie jesteśmy na
początku drogi w masowym
wykorzystaniu dronów do
zastosowań cywilnych. Od
hurraoptymizmu ważniejsze
jest jednak zadanie sobie pytanie, w czym rzeczywiście mogą
one nam pomóc. Znamienne
są tutaj doświadczenia menedżerów Operatora Gazociągów
Przesyłowych Gaz-System S.A.
Dostrzegają oni w dronach
szansę na obniżenie kosztów
działania oraz zwiększenie
efektywności w zakresie kontroli sieci przesyłowej i nadzoru nad pracami budowlanymi.
Dzisiaj co kwartał doświadczony pracownik tej firmy
siada obok pilota śmigłowca
i sprawdza, czy na trasie gazociągu nie pojawiły się jakieś
zabudowania, drzewa, krzewy, gruzowiska albo mikronieszczelności. Zwraca też
uwagę na stan zaawansowania prac nad nowymi odcinkami gazociągu.
Tymczasem nitka gazociągu
jamalskiego jest monitorowana z powietrza raz na miesiąc…
również przez Gaz-System, tyle
że na zlecenie spółki zarządzającej tą infrastrukturą. Z kolei
obloty niemieckich gazociągów odbywają się co tydzień, co
znakomicie poprawia wiedzę
operatorów o stanie sieci. Tym
tropem chce pójść polska spółka, lecz szuka na rynku tańszego i sprytniejszego rozwiązania
niż obserwator na pokładzie
śmigłowca.
Dwa lata temu rozpisała
nawet przetarg na usługi teledetekcyjne, zachęcając firmy
z bezzałogowcami do składania
ofert. Ale okazało się, że drony cywilne działały wówczas
raczej jako podniebne kamery
telewizyjne. Pozyskany obraz
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Fot. PKP Cargo

musiałby na ziemi i tak przejrzeć pracownik firmy, co byłoby
o wiele bardziej kłopotliwe niż
utrzymanie dotychczasowej
metody działania. „Nas nie interesuje 60 gigabajtów obrazów.
Nas nie interesuje nawet
5 megabajtów danych. My chcemy
wiedzieć wyłącznie, gdzie nastąpiła zmiana od ostatniego oblotu”
– dobitnie wyłuszcza potrzeby
Wojciech Burzyński, zastępca
dyrektora Pionu Eksploatacji
OGP Gaz-System S.A.
Takie podejście niewątpliwie jest innowacyjne, lecz
przebija się do świadomości
tylko niektórych menedżerów
firm i instytucji publicznych.
Niestety, większość z nich
nie wie o nowych możliwościach przesyłania i analizy
danych, ba! jest wręcz niechętna jakimkolwiek zmianom. Przyjmuje strategię
„chciałabym, a boję się” lub
jak kto woli – „lepszy wróbel
w garści niż gołąb na dachu”.
Za największą, wyobrażalną dla siebie zmianę uznaliby
sytuację, gdyby drony przejęły zadania załogowych statków powietrznych w skali 1:1.
To droga donikąd.
Gdy używamy platformy
bezzałogowej, nie chodzi o to,

by najpierw zebrać dane, zaś
następnie zatrudnić człowieka
do ich mozolnego przeglądania i weryfikacji. Chodzi o to,
by wyszukać tą jedną, jedyną, interesującą zmianę i jeśli
trzeba podnieść natychmiast
alarm. Powinniśmy skorelować
możliwości, jakie daje latanie
z możliwościami przetwarzania danych w chmurze. Tu pojawia się miejsce dla działających
w Polsce firm informatycznych. Dron ma być narzędziem
dostarczania materiału do analizy i przetwarzania informacji
a nawet w ustalonym zakresie
samodzielnego ich wykonywania w czasie rzeczywistym.
Dlatego branża lotnicza powinna zmienić schemat myślenia
i zacząć traktować drony nie
jak samoloty, ale jak roboty.
Kluczem do rozwoju biznesu
bezzałogowców jest włączenie
się firm informatycznych, które wpłyną na przedsiębiorstwa
wykorzystujące drony oraz na
konstruktorów tych maszyn,
by zaczęli traktować drony jako
wysunięte części systemu teleinformatycznego.
W tą stronę idą m. in. Asseco Poland i Comarch. Asseco
zawiązało alians z warszawską firmą MSP Marcin Szender,

Monitoring to
niewątpliwie
podstawowe
zadanie, jakie
stawia się dronom.
z którą wspólnie oferuje drony w różnych konfiguracjach
sprzęgnięte w system monitoringu. Natomiast Comarch
w sojuszu z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych
i innymi firmami oferuje drony jako część COMARCH SOC
– Security Operations Center
(zintegrowanego Centrum Bezpieczeństwa).
W ten sposób doszliśmy do
drugiej strony medalu, czyli podejścia konstruktorów
maszyn bezzałogowych. Zdecydowanie zbyt rzadko wsłuchują się oni w potrzeby klientów
i nie zawsze rozumieją sens idei
potrzeb informacyjnych. Klienci muszą nauczyć się mówić,
zaś konstruktorzy słuchać.
W branży potrzebny jest ferment twórczy, który doprowadzi do rozwoju rynku.
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JAKIE DRONY
CHCE KUPIĆ MON
Ministerstwo Obrony Narodowej w Planie Modernizacji Technicznej
Sił Zbrojnych w latach 2013-2022 zadeklarowało zakup pięciu
rodzajów bezzałogowych systemów rozpoznawczych i rozpoznawczouderzeniowych (tzw. dronów).

SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI

ZEFIR

Pod tym kryptonimem kryją
się drony zdolne do prowadzenia rozpoznania obrazowego
z powietrza na szczeblu operacyjnym, z możliwością rażenia
celów naziemnych rakietami
kierunkowanymi, średniego
pułapu i długiego czasu trwania
lotu (co określa się w wojsku angielskim skrótem MALE od Medium Altitude Long Endurance).
Mają to być cztery zestawy
po trzy samoloty każdy plus naziemne stacje naprowadzania.
Wciąż przyjmuje się, że te
drony trafią do polskiej armii
po 2019 r., lecz termin może
ulec zmianie. MON zapowiedział bowiem, że decyzja
w sprawie pozyskania dronów
w tym programie „zostanie
podjęta po ocenie dostępności tych systemów w wyniku
przeprowadzenia negocjacji
międzyrządowych”. Zainteresowane są rządy: USA (w grę
wchodzi dron MQ-9 Reaper,
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konstrukcji General Atomics),
Izraela (na MSPO w Kielcach
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
[PGZ] i izraelski Elbit Systems
zaprezentowały sprawdzonego
w boju płatowca Hermes 900)
oraz Wielkiej Brytanii.
Być może MON dokona kolejnej wolty i ten program również
przekaże polskiemu przemysłowi, na co wskazują zawarte
umowy o współpracy między
Grupą WB Electronics a koncernem Thales UK oraz między PGZ
a Elbit Systems.

GRYF

MON tak nazwał program zakupów 12 zestawów po cztery
samoloty maszyn klasy taktycznej średniego zasięgu (~200
km, ok. 20 godzin nieprzerwanego lotu), zdolnych do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza na szczeblu
dywizji i ataku rakietami kierunkowymi.
Zgodnie z rekomendacją
odpowiedzialnego za modernizację armii wiceministra
Czesława Mroczka, zmieniono
pierwotne założenia, by kupić
ten sprzęt za granicą i zdecydowano się na przetarg ograniczony do krajowych firm
zbrojeniowych. Zostanie on

rozstrzygnięty w drugiej połowie 2016 r.
W tej konkurencji startują
dwie konstrukcje – izraelski
Hermes 450, na bazie którego powstanie odpowiedni produkt dla Sił Zbrojnych RP, oferowany przez konsorcjum Polskiej
Grupy Zbrojeniowej (PGZ S.A.,
WZL-2 S.A., PIT-Radwar S.A.,
MESKO S.A. oraz WZE S.A.) przy
współpracy z Elbit Systems,
oraz nowa maszyna, proponowana przez WB Electronics
i Thales UK, która ma powstać
na bazie Watchkeeper WK450.
Nota bene, „ojcem” Watchkeepera jest także Hermes 450.
W 2005 r. Brytyjczycy zawiązali spółkę joint venture z Elbitem:
UAV – Tactical Systems i po
siedmiu latach pracy przedstawili własny model, który przeszedł chrzest bojowy w Afganistanie. Cały program kosztował
1 mld funtów.
Przedstawiciele WB Electronics zwracają uwagę,
że w bezzałogowcach płatowce
to najprostsza część, stanowiąca 10-15 % wartości całego
systemu. Ich opracowanie nie
nastręcza problemów. Według
WB Electronics, w „Gryfie”,
zaprojektowanym z wykorzystaniem Watchkeepera, można wykorzystać opracowane
w Polsce łącze danych, kompu-
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ter misji, oprogramowanie, głowice
obserwacyjne, elementy kryptograficzne oraz zintegrować zestawy z systemami dowodzenia.
Podobne plany zakłada umowa
między PGZ a Elbitem. Polskie podmioty będą dysponowały wyłącznością
w zakresie dostaw elementów zabezpieczających system pod względem
kryptograficznym („wrażliwych”),
okablowania, a wprowadzone do eksploatacji bezzałogowce będą mogły być
serwisowane przez SZ RP.

ORLIK

Drony w programie „Orlik” mają mieć
zdolność do prowadzenia rozpoznania
obrazowego z powietrza na szczeblu brygady. To bezzałogowce klasy
taktycznej, które mogą pokonać min.
100 kilometrów. Wojsko chce kupić
12 zestawów takich bezzałogowców,
cztery statki powietrzne w każdym.
Postępowanie jest połączone z programem „Wizjer” – zakupem dronów
klasy mini.
Oferty złożyły:
konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ, PIT-RADWAR, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Wojskowe
Zakłady Lotnicze nr 2); EADS PZL
„Warszawa-Okęcie” oraz
WB Electronics.
Konsorcjum PGZ oferuje bezzałogowiec typu E-310, który został opracowany wspólnie przez PIT-RADWAR
i Eurotech. Jest wyposażony zarówno
w głowicę elektrooptyczną, jak i w stację radiolokacyjną (MiniSAR). Na razie
system jest wyposażony w napęd spalinowy, ale trwają prace nad napędem
hybrydowym, spalinowo-elektrycznym. E-310 może pozostawać w powietrzu przez 15 godzin, latać na wysokości do 5 km z prędkością 120-210 km/h.
Wykonuje zadania w odległości 150 km
od stacji kontroli naziemnej. Z czasem
zostanie dostosowany do działania
w grupie dronów tzw. roju.
EADS PZL „Warszawa-Okęcie”
wciąż nie pokazała swoich konstrukcji. Firma ujawniła jedynie, że konstrukcje o nazwach „Acy 5” oraz „Acy
150” będą produkowane w Polsce
na zagranicznej licencji. Jest jednak
mało prawdopodobne, aby program
Orlik był realizowany w tym samym
koncernie, co śmigłowce wielozadaniowe. Stąd może wynikać powściągliwość firmy z Okęcia przed chwaleniem się swoim BSP.

WB Electronics zgłosiła do przetargu swojego nowego bezzałogowca
o nazwie Fly Eye TUAV (FlyEye Tactical
Unmanned Aerial Vehicle). To, inaczej
mówiąc, wyposażony w elektryczno-spalinowy napęd hybrydowy bezzałogowiec Manta. Jest bardzo charakterystyczny z powodu swojego kształtu
w formie latającego skrzydła. Może
pozostawać w powietrzu przez 12
godzin w odległości do 200 km od nadajnika i osiągnąć pułap 5 tys. metrów.
Wyposażenie stanowi głowica optoelektroniczna EO/IR z dalmierzem
i laserowym znacznikiem celów, radar
SAR oraz szeroką gamą opcjonalnych
ładunków, takich jak LIDAR, detektory skażeń czy układ rozpoznania
radioelektronicznego. Może startować
w sposób klasyczny, ale również jest
gotowa wersja przystosowana do pionowego startu. Od listopada zeszłego
roku Manta może latać w przestrzeni
powietrznej tak samo jak samoloty
załogowe, dzięki specjalnemu certyfikatowi udzielonemu przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Na MSPO w Kielcach pokazano
również opcję podwieszania pod Mantę „amunicji krążącej” Mikro-BSL
Warmate, czyli drona wyposażonego w głowicę bojową służącego
do wykrywania, rozpoznawania
i zwalczania celów. Manta na 4 km
przed celem zwalniałaby drona-kamikadze, który podążałby dalej lotem szybowcowym. W innej wersji
Warmate ma własny napęd i większą
głowicę odłamkową lub kumulacyjną.,
lecz wówczas konieczne jest użycie
jednorazowych wyrzutni, np. na samochodzie terenowym i przenośnych
systemów sterowania.
Mikro-BSL Warmate są wyposażone w autopilota, co umożliwia wykonywanie lotu po zaplanowanej trasie,
do wybranego punktu lub krążenie
nad celem. Możliwe jest również sterowanie w trybie półautomatycznym
(przez operatora). Maszyny tego typu
mogą pozostawać w powietrzu do 30
minut, oczekując na pojawienie się celu
lub poszukując go samodzielnie, bez
wystawiania na ryzyko nośnika takiego jak BSL, który w wypadku klasycznej amunicji kierowanej laserem musi
podświetlić cel.
Jeśli jednak MON uzna Mantę
za konstrukcję zbyt ekstrawagancką, to Grupa WB zaoferuje maszynę
FlySAR. To płatowiec w tradycyjnym
układzie, ze spalinowym silnikiem
napędzającym śmigło ciągnące, o para-

metrach i masie całkowitej zbliżonych
do Manty.

WIZJER

„Wizjer” to kryptonim programu zakupów dronów klasy mini, czyli maszyn obserwacyjnych o zasięgu ok. 30
kilometrów działających na szczeblu
batalionu wojsk lądowych. Armia planuje kupno 15 takich zestawów. Przetarg trwa od połowy stycznia 2015 r.,
w połowie października nastąpi jego
rozstrzygnięcie – oczywiście łącznie
z przetargiem na drony klasy taktycznej („Orlik”).
PGZ zaoferowała systemy Orbiter-IIB izraelskiej firmy Aeronautics Defense. W ramach transferu technologii
produkcja systemów klasy mini ma
zostać umieszczona w Wojskowych
Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy.
Zasięg systemu Orbiter-IIB wynosi
80 km, zaś długotrwałość lotu – do 4
godzin. Bezzałogowce te mogą wykonywać lot na pułapie do 6 km, przy
czym wysokość operacyjna określona
została na 91-914 m. Mogą poruszać
się z prędkością od 30 do 70 węzłów
(ok. 55 do 130 km/h), a maksymalna
masa startowa wynosi 10,3 kg. Orbiter-IIB jest już dzisiaj używany przez
28 Dywizjon Rozpoznania Powietrznego w Mirosławcu, wchodzący
w skład1 Brygady Lotnictwa Wojsk
Lądowych.
Natomiast Grupa WB Electronics
zaproponowała lekko zmodyfikowany system FlyEye. Zmodyfikowano
głównie oprogramowanie i żeby podkreślić tą zmianę dron nazywa się teraz FlyeEye 2. Wojsko Polskie używa
prawie 100 bezzałogowców FlyEye.
System jest w całości produkowany
w Polsce.

WAŻKA

W tym programie chodzi o drony
zdolne do prowadzenia rozpoznania
obrazowego z powietrza w terenie
zurbanizowanym. MON jeszcze nie
określił, kiedy i ile kupi takich maszyn.
Nieoficjalnie wiadomo, że do złożenia
ofert szykuje się 17 firm, wśród nich
ITWL, MSP, WITU, WB Electronics. Ten
koncern oferuje quadrokopter Virtus,
który powstał w ramach projektów
współfinansowanych przez MON
i NCBiR.
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MON NA ZAKUPACH
PROGRAM ZAKUPU BEZZAŁOGOWYCH
STATKÓW POWIETRZNYCH (BSP).

2,5 MLD

ZŁOTYCH
TO PLANOWANE WYDATKI DO 2022 R.

ZEFIR

GRYF

WIZJER

4 ZESTAWY PO TRZY SAMOLOTY
plus naziemne stacje
naprowadzania
drony zdolne do prowadzenia
rozpoznania obrazowego
z powietrza na szczeblu
operacyjnym, średniego pułapu
i długiego czasu trwania lotu
(MALE) z możliwością rażenia
celów naziemnych rakietami
kierunkowanymi

12 ZESTAWÓW PO CZTERY
SAMOLOTY klasy taktycznej
średniego zasięgu (~200 km,
ok. 20 godzin nieprzerwanego
lotu), zdolnych do prowadzenia
rozpoznania obrazowego
z powietrza na szczeblu dywizji
i ataku rakietami kierunkowymi.

15 ZESTAWÓW dronów klasy mini
o zasięgu ok. 30 kilometrów;
szczebel batalionu wojsk lądowych.

udźwig ok. 1300 kg,
pułap 15 750 m,
prędkość 440 km/h
zdolność pozostawania w powietrzu
przez 36 godzin.
Zaięg 1850 km
Potencjalne maszyny
MQ-9 Reaper,
General Atomics, USA
Hermes 900,
Elbit Systems, Izrael
Sposób wyboru:
Negocjacje międzyrządowe
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Potencjalne maszyny
wersja polska izraelskiego
Hermes 450;
oferenci:
PGZ SA i Elbit Systems
nowa wersja Watchkeeper
WK450;
oferenci:
WB Electronics i Thales UK

Potencjalne maszyny
Orbiter-IIB, konstrukcja
izraelskiej firmy Aeronautics
Defense
oferent: konsorcjum PGZ SA.
parametry techniczne: do 4
godzin lotu; pułap do 6 km, przy
czym wysokość operacyjna
określona została na 91-914 m;
prędkość od 55 do 130 km/h;
zasięg 80 km; start z specjalnej
wyrzutni, lądowanie na
spadochronie.
FlyeEye 2, konstrukcja WB
Electronics i Flytronic,
oferent: Grupa WB
parametry techniczne:
do 3 godzin lotu; pułap do 4 km;
prędkość od 38 do 160 km/h;
zasięg do 50 km; możliwość
lotów do 200 km. start z ręki;
płatowiec - lądowanie na
kadłubie; głowica obserwacyjna
oraz akumulatory – na
spadochronie.

RODZAJÓW BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW ROZPOZNAWCZYCH
I ROZPOZNAWCZO-UDERZENIOWYCH
DOSTAWCY: KRAJOWE PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY WSPÓŁPRACY
Z CZOŁOWYMI PRODUCENTAMI DRONÓW

ORLIK
WAŻKA

12 ZESTAWÓW PO CZTERY STATKI POWIETRZNE
do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza
na szczeblu brygady o zasięgu min. 100 kilometrów.

DRONY zdolne do prowadzenia
rozpoznania obrazowego z powietrza
w terenie zurbanizowanym. MON jeszcze
nie określił, kiedy i ile kupi takich
maszyn.

Potencjalne maszyny

Potencjalne maszyny
quadrokopter Virtus, konstrukcja WB
Electronics i Flytronic,
oferent: Grupa WB
parametry techniczne:
ponad 30 min. lotu;
pułap do 250 m;
pułap operacyjny 5 – 100 m nad
ziemią; nie mniej niż 40 km/h;
zasięg 2,5 km w terenie otwartym;
ok. 1 km w terenie zurbanizowanym.

E-310, konstrukcja PIT-RADWAR i Eurotech.
oferent: konsorcjum PGZ SA.
parametry techniczne: 15 godzin w akcji; pułap
do 5 km; prędkość 120-210 km/h; zasięg do 150 km
od stacji kontroli naziemnej; start klasyczny.
wyposażenie: głowica elektrooptyczna, stacja
radiolokacyjna (MiniSAR)
Fly Eye TUAV (znany również pod nazwą Manta),
konstrukcja WB Electronics i Flytronic, Grupa WB
oferent: Grupa WB
parametry techniczne: 12 godzin w akcji; pułap
do 5 km; prędkość
60-150 km/h; zasięg do 200 km od stacji kontroli
naziemnej;
start klasyczny lub w formie pionowego startu.
wyposażenie: głowica optoelektroniczna EO/IR
z dalmierzem i laserowym znacznikiem celów, radar
SAR i szeroką gamę opcjonalnych ładunków, takich
jak LIDAR, detektory skażeń czy układ rozpoznania
radioelektroniczne, ew. uzbrojenie w postaci
„amunicji krążącej” Mikro-BSL Warmate.
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WOJSKO WCIĄŻ DECYDUJE
O KIERUNKACH ROZWOJU
Drony zdobyły już sobie trwałe miejsce w wielu sektorach rynku
cywilnego. Nadal jednak wiele ważnych bodźców dla ich rozwoju
jest ściśle związanych z potrzebami sił zbrojnych
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PIOTR RUTKOWSKI

Doświadczenia ostatnich
konfliktów zbrojnych, np.
w Afganistanie, nie tylko dowiodły przydatności zastosowania bezzałogowych statków
powietrznych w operacjach
wojskowych, ale sprawiły, że
obecnie żadna armia nie chciałaby wybrać się na wojnę bez
wsparcia z powietrza z pomocą
dronów.
Niezależnie od zastosowań
wojskowych również potencjał
komercyjnego i konsumenckiego rynku dronów wygląda
obecnie obiecująco. Sterują nim
wprawdzie tak ulotne czynniki
jak moda na techniczne gadżety, zamiłowanie do podglądania świata z góry, czy różne
użyteczne „latające” aplikacje,
ale niektóre zastosowania,
np. fotograficzne, filmowe,
a także związane z robotyką
wyraźnie profesjonalizują
się, utwierdzając wrażenie, że
chodzi o trwalszą tendencję.
Drony zdobyły sobie z pewnością trwałe miejsce w sektorze
filmowym i w mediach, stały
się narzędziem fotogrametrii,
służą do monitorowania upraw
i środowiska naturalnego, nadzoru nad rozległą infrastrukturą gazociągów, kolei, instalacji przemysłowych, radiowych
stacji bazowych. Nadal jednak
jedne z najważniejszych bodźców rozwojowych dla tej gałęzi
przemysłu lotniczego są ściśle
związane z potrzebami sił
zbrojnych.
Z cywila do wojska
Podobnie jak informatyka
wojskowa, niektóre wojskowe
konstrukcje BSP, szczególnie
mniejsze drony używane na
taktycznych szczeblach dowodzenia, mogą dzisiaj wykorzy-

Jednym
z kierunków prac
rozwojowych nad
zapewnieniem
skuteczności
wojskowych
systemów
bezzałogowych,
latających
w służbach
rozpoznania,
jest osłabienie
czujności obrony
przeciwlotniczej.
stać rosnący potencjał badawczo- rozwojowy przemysłu
cywilnego, konkurującego na
rynku komercyjnym.
Najbardziej spektakularne korzyści dla producentów
wojskowych dronów wynikają z ekonomii skali rynku
konsumenckiego, owocującej
zmniejszeniem kosztów produkcji. Mniejsze mogą być
także koszty wdrożenia, szkolenia i eksploatacji systemów
małych dronów w operacjach
wojskowych. Rynek cywilny
dostarcza również inspirujących, lub choćby użytecznych
zastosowań. Wystarczy wziąć
pod uwagę chociażby wielkość
tego rynku. Światowy rynek
zakupów BSP dla sił zbrojnych
można obecnie szacować na
około tysiąc sztuk rocznie,
a przecież użytkownicy prywatni w roku 2015 kupili dla
zabawy ponad milion małych
dronów (głównie śmigłowce,
quadrokoptery, oktokoptery).
Oczywiście, to dwa różne
światy. Wiele osób powie, że
nie sposób porównywać wymogów dla urządzeń wojskowych z dronami cywilnymi,
projektowanymi i kupowanymi głównie dla rozrywki
lub prostych zastosowań
profesjonalnych, ale praktyka
stosowania niektórych małych
dronów pokazuje, że porów-

nania mogą być uzasadnione.
Trudno obecnie zignorować
zjawisko przepływu rozwiązań
technologicznych, oprogramowania i aplikacji z rynku cywilnego do konstrukcji dronów
wojskowych, przede wszystkim mniejszych. Dotyczy to
szczególnie systemów inteligentnych, w tym przykładowo
takich podzespołów jak systemy śledzenia obserwowanego
celu, unikania zderzeń z przeszkodami, stabilizacji przestrzennej, ale także niektórych
innowacyjnych koncepcji
mechanicznych, uszczelniania
silników mogących pływać pod
wodą, regulacji napędu, autopilotów itd.
Potentaci rynku komercyjnego – Parrot, Da-Jiang Innovations (DJI), 3D Robotics (3DR)
– zatrudniają wiele tysięcy
pracowników, dysponując własną bazą badawczo-rozwojową.
Parrot współpracuje z czołowym producentem urządzeń
telekomunikacyjnych Alcatel
Lucent Bell Labs nad optymalizowaniem systemów łączności
z wykorzystaniem sieci komórkowych LTE.

Ekonomika działania sił zbrojnych
skłania do planowania i wdrażania
koncepcji użytkowania dronów,
podobnie zresztą
jak innych robotów, wszędzie tam,
gdzie mamy do
czynienia z możliwością zalgorytmizowania rutynowych czynności.
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BSP firmy Elbit Systems z serii Hermes
fot. S. Kosieliński

Kompetencje w dziedzinie
filmu i fotografii wzmacniają
ścisłą współpracą DJI z czołowymi producentami sprzętu
fotograficznego i filmowego. Za
znaczące należy też uznać niedawne przejęcie przez DJI części
udziałów firmy Hasselblad,
ikonicznej dla historii fotografii
profesjonalnej.
3DR nastawia się programowo na innowacje, szczyci się
współpracą z najbardziej renomowanymi ośrodkami badawczymi świata. Platforma dla
znanego autopilota Pixhawk powstała przy współpracy z jedną
z najlepszych europejskich politechnik ETHZ Zurich. Systemy
zasilania pomagały opracować
laboratoria NASA. Wspólnie
z Linuxem, Qualcomm i Intelem
powołano fundację Dronecode, by, jak przystało na firmę
działającą w sektorze innowacyjnym, poszerzyć środowisko
badawcze o zasoby społecznościowe. Obecnie 3DR chwali się,
że wykorzystuje wkład pracy
65 tys. deweloperów z całego
świata.
Małe drony na służbie
Rynek małych wojskowych
dronów będzie się rozwijał
w powiązaniu z rynkiem cywilnym, gdzie stopniowo pojawiają
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coraz bardziej szczegółowe
uregulowania i wymagania,
w tym certyfikacja. Standardy zapewnią: bezpieczeństwo
użytkowania, wykorzystanie
kanałów częstotliwości do łączności radiowej, zabezpieczenie
przed zakłóceniami.
Nawet jeśli niektóre innowacyjne pomysły komercyjnych
firm będą przydatne w zastosowaniach wojskowych, to producenci dronów wojskowych i tak
będą mieli sporo zajęć chcąc
sprostać specyficznym potrzebom armii. Przecież zwykle nie
chodzi o zrobienie efektownych

Państwa
europejskie od lat
deklarują potrzebę
tworzenia
wspólnego
potencjału
badawczorozwojowego.
Uzgodnienie
programu dla
produkcji systemu
dronów wciąż
jednak napotyka
na przeszkody.

zdjęć, ale rozpoznanie obiektów wroga pomimo oddalenia,
kamuflażu, niesprzyjających
warunków terenowych lub
pogodowych, zidentyfikowanie celów, a wreszcie wsparcie
działań bojowych, unikanie
ataku, a także bezpośrednie
użycie uzbrojenia. W zastosowaniach wojskowych kategoria pojęciowa „małe” jest przy
tym bardziej elastyczna niż na
rynku cywilnym, nie ogranicza
się do drona, którego po użyciu można postawić na półkę.
W różnych zastosowaniach
wojskowych małymi określa
urządzenia ważące nawet kilkaset kilogramów.
Wszystkie znaczące firmy
światowego przemysłu lotniczego mają w ofercie niewielkie
drony, zarówno płatowce, jak
i śmigłowce. Są wśród nich konstrukcje autentycznie sprawdzone w warunkach bojowych
lub mające setki tysięcy wylatanych godzin. Powstają też
dziesiątki konstrukcji dronów
dostarczanych różnym armiom
przez lokalnych producentów.
Niektóre opracowano w wyniku umów licencyjnych lub
offsetowych, ale wiele firm stać
na proponowanie własnych
koncepcji konstrukcyjnych.
W zależności od przypisanych
dronom zadań, obecne prace badawczo-rozwojowe idą
w różnych kierunkach: wyciszanie silników, długotrwałe
loty, praca ze specjalnymi sensorami, no i praca w warunkach
autonomicznych, która na rynku cywilnym raczej długo nie
będzie dopuszczalna.
Szybki, zwrotny i wytrzymały
Najbardziej dynamicznie
rozwijającym się sektorem
rynku dronów wojskowych
są maszyny średnie, w tym
klasyfikowane jako MALE (medium altitude, long endurance).
Wobec utrzymujących się do
niedawna amerykańskich restrykcji eksportowych, prymat
na rynku pod względem skali
światowego eksportu dłuższy
czas miały izraelskie firmy:
Elbit i Israel Aicraft Industry
(IAI). Wiele państw ostatnio
próbuje się uniezależnić, szcze-
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gólnie w związku z planami
uzbrajania tej klasy dronów. Do
eksporterów próbują dołączyć:
Chiny, Zjednoczone Emiraty
Arabskie i Turcja.
Państwa europejskie od lat
deklarują potrzebę tworzenia
wspólnego potencjału badawczo-rozwojowego. Uzgodnienie programu dla produkcji
systemu dronów wciąż jednak
napotyka na przeszkody. Próba
opracowania wspólnego systemu, podjęta około dwóch lat
temu przez firmy Airbus (wtedy jeszcze Cassidian), Alenia
i Dassault, nie uzyskała wsparcia politycznego. Dopiero ostatnio pomysł oficjalnie znów
odświeżono pod szyldem projektu nazywanego Male 2020.
Na razie, zamiast współpracy
i koordynacji, poszczególne
państwa NATO realizują swoje
potrzeby zamawiając całkowicie niezależnie drony typu
MALE, nawet jeżeli chodziłoby
o jedną firmę General Atomics.
Sprawdzony w boju model
MQ-9 Reaper (znany też jako
Predator B) zamówiły w podobnym okresie: Francja, Hiszpania, Holandia, Turcja, Włochy,
Wielka Brytania. Niektóre
z dostaw, to drony uzbrojone.
Nie dać się zestrzelić
Zastosowanie dronów na polu
walki będzie wymuszać ich
wyposażanie w urządzenia
zakłócające pracę systemów
namiaru w podczerwieni oraz
celowników i broni laserowej.
To bardzo istotne wyzwanie,
ponieważ dotychczasowe
doświadczenia były często
gromadzone w warunkach,
gdzie nie spodziewano się
obrony przeciwlotniczej, zdolnej skutecznie przeciwdziałać
dronom.
Jednym z kierunków prac
rozwojowych nad zapewnieniem skuteczności wojskowych
systemów bezzałogowych,
latających w służbach rozpoznania, jest osłabienie czujności obrony przeciwlotniczej.
Zaskoczenie, czyli jak najmniej
czasu na reakcję. Systemy bezzałogowe mogą wykorzystać
do maksimum podstawowe
atrybuty nowoczesnego lot-

Trudno obecnie
zignorować
zjawisko
przepływu
rozwiązań
technologicznych,
oprogramowania
i aplikacji z rynku
cywilnego do
konstrukcji
dronów
wojskowych,
przede wszystkim
mniejszych.
nictwa – duże szybkości, czyli
napęd hipersoniczny oraz wysoki pułap. To dosyć wrażliwe
projekty, więc niewiele o nich
wiadomo, chociaż z drugiej
strony niektóre konstrukcje są
tak pomyślane, by zminimalizować stratę w przypadku
utraty maszyny na terytorium
przeciwnika.
Amerykańskie siły powietrzne wykorzystywały dotąd RQ-170 produkcji Northrop
Grumman, obecnie stopniowo
wymieniany na nowy model
RQ-180. Lockhead Martin pracuje od dłuższego czasu nad
SR-7, który ma wejść do eksploatacji w 2030 r. Agencja badań
wojskowych DARPA finansuje
też projekty bezzałogowych
samolotów rozpoznawczych,
latających na niskich orbitach
okołoziemskich, które opracowuje między innymi Northrop
Grumman i Boeing (projekt
XS-1 o nośności ok. 2 ton), ale
też znacznie większy bezzałogowy samolot o kryptonimie
X-37B, o którym wiadomo na
razie tylko tyle, że wersja testowa spędziła na orbicie 674
dni.
Nauczyć drona walczyć
Niezależnie od futurystycznych koncepcji broni laserowej, którą planuje się kiedyś
instalować również na dro-

nach, trwają prace badawczo
rozwojowe zmierzające do
ściślejszej integracji dronów
z systemami pola walki. To, na
przykład, koncepcja wzmocnienia zdolności śmigłowców
wielozadaniowych i szturmowych poprzez zapewnienie ich
dynamicznej współpracy z dronami, przedłużającymi zasięg
ich sensorów i systemów
obrazowania, a więc wspomagającymi określanie celów.
Zrealizowanie tego rodzaju
pomysłu to wyzwanie dla systemów przetwarzania danych
oraz systemów łączności, które
byłyby w stanie przesyłać duże
ilości danych w niezawodny
i bezpieczny sposób.
DARPA finansuje również
projekt pozwalający użyć
dronów do dostarczania ładunków do samolotów transportowych i bombowców dalekiego zasięgu.
Inny projekt DARPA dotyczy
drona, który mógłby poszerzyć
zdolności dalekiego rozpoznania okrętów wojennych, które
nie dysponują możliwościami
lądowania lub startu zwykłych
samolotów, ale z pomocą zrobotyzowanego stanowiska
startu i lądowania byłyby
w stanie sprowadzić na pokład
drona.
Ekonomika działania sił
zbrojnych skłania do planowania i wdrażania koncepcji
użytkowania dronów, podobnie zresztą jak innych robotów,
wszędzie tam, gdzie mamy do
czynienia z możliwością zalgorytmizowania rutynowych
czynności. Dlatego, na przykład, testuje się możliwość ich
użycia w logistyce do przenoszenia ładunków w systemach
autonomicznych, które nie
wymagałyby stałego nadzoru
pilota.
Dzisiaj inwestycje w bezzałogowe statki latające to niewielka, kilkuprocentowa część
budżetu wydatkowanego na
zakupy dla sił powietrznych.
Testy i doświadczenia dotyczą
jednak różnego rodzaju samolotów i śmigłowców, a więc
mogą posłużyć wszystkim kosntrukcjom, bez względu na ich
rozmiar i przeznaczenie. 

39

JAK LATAĆ ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

PORADNIK PRAWNY DLA UŻYTKOWNIKÓW DRONÓW

Tomasz Prost
Radca prawny, associate w Zespole Lotnictwo, Obronność i Bezpieczeństwo
Bird & Bird Maciej Gawroński sp.k.

40

PR AWO

Uwagi wstępne
Wszystkich operatorów modeli latających (loty sportowo – rekreacyjne)
i bezzałogowych statków powietrznych (loty handlowe/komercyjne),
niezależnie od charakteru odbywanego lotu, obowiązują te same zasady
prawa lotniczego, które są wspólne
dla wszystkich statków powietrznych i ich użytkowników.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
lotów statkami powietrznymi tej kategorii należy zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi
klasyfikacji przestrzeni powietrznej
oraz przepisami polskiego prawa
lotniczego właściwymi dla lotnictwa
bezzałogowego.
Operatorzy powinni mieć również
świadomość zagrożeń i odpowiedzialności prawnej wynikających z innych
dziedzin prawa. Ten aspekt zagadnienia został opisany na końcu niniejszego opracowania.
Pomimo tego, że przepisy dotyczące cywilnego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych
nie są zbyt szczegółowe, ogólny ruch
lotniczy w przestrzeni powietrznej
został uregulowany i za bezpieczne
poruszanie się w niej odpowiadają
wszyscy użytkownicy.
Brak wiedzy operatora na temat
powyższego nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania przyjętych
i powszechnie obowiązujących zasad
bezpieczeństwa lotniczego i publicznego.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych
definicji

Model latający –
definicja stosowana
do sytuacji, gdy
urządzenie latające
wykorzystywane jest
w celach sportowo –
rekreacyjnych.
Bezzałogowy statek
powietrzny - definicja
stosowana do sytuacji,
gdy urządzenie latające
wykorzystywane jest
w celach zarobkowych.
Regulacje prawne w poszczególnych
przypadkach użycia dronów

Chcę robić z drona zdjęcia na ślubie
przed kościołem. Są to zdjęcia amatorskie. Nie posiadam świadectwa kwalifikacji (UAVO). W pobliżu nie ma żadnego
lotniska.
Wyjaśnienia oparte na interpretacji
przepisów prawa krajowego
●● Operator modelu latającego może
wykonać taki lot pod pewnymi warunkami. Powinien wiedzieć o obowiązujących przepisach i zasadach
bezpieczeństwa lotniczego i publicznego, w tym o istniejących zakazach
i ograniczeniach.
●● Latanie modelem latającym nad
ludźmi, miastami i budynkami, wykonywane przez operatorów nie posiadających świadectwa kwalifikacji, jest
zabronione.
●● Wiedza operatora na temat braku
w okolicy lotnisk cywilnych i wojskowych, dla których wyznaczono strefy
kontrolowane oraz pozostałych lotnisk
i lądowisk, dla których takich stref nie
wyznaczono (np. lotniska aeroklubowe), nie jest wystarczająca.
●● Operator dodatkowo powinien
upewnić się, czy w danym miejscu
może latać modelem latającym – poprzez sprawdzenie czy nie leży ono w:
1. strefie niebezpiecznej („D” – Dangerous; np. poligon wojskowy, gdzie
w czasie jego aktywności wymagane
jest uzyskanie zgody od organu zarządzającego daną strefą);
2. strefie o ruchu ograniczonym („R”
– Restricted; np. miasta, parki narodowe);
3. strefie zakazanej („P „– Prohibited;
np. zakłady rafineryjne);
4. lub czy nie wydzielono tam innych
stref o charakterze niestałym, które
mogą być aktywne czasowo, i gdzie
loty są całkowicie zakazane lub ograniczone. Przykładem może być strefa
czasowo wydzielona (TSA – Temporary
Segregated Area) lub strefa czasowo
zarezerwowana (TRA – Temporary
Reserved Area).
5. Ponadto, jeśli miejsce wykonywania lotu (w tym przypadku kościół)
znajduje się w mieście o liczbie mieszkańców powyżej 25 000, oznacza to, że
leży ono w strefie o ruchu ograniczonym „R”. W takim przypadku operator
powinien uprzednio wystąpić z wnioskami o stosowne zgody do burmistrza
lub prezydenta miasta, a następnie do
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
(ULC). Procedura została szerzej opisana w punkcie nr 3.

●● Źródeł na sprawdzenie informacji,
czy w danym miejscu możemy latać
naszym modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym,
jest kilka. Najbardziej wiarygodna
jest strona internetowa Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP)
– www.pansa.pl. Dodatkowo informacje dla operatorów zamieszczane
są w Zbiorze Informacji Lotniczych
(AIP) Polska publikowanym i wydawanym przez PAŻP. Agencja na
swojej stronie internetowej publikuje
również mapy przestrzeni powietrznej uwzględniające strefy stałe oraz
niestałe/elastyczne. W celu otrzymania dodatkowych informacji można
zadzwonić do Ośrodka Planowania
Strategicznego PAŻP (ASM1; nr telefonów: 22 574-67-11; 22 574-57-15, 22
574-57-25 – czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00-15.00). Co
więcej, można również podjąć próbę
telefonicznego kontaktu ze Służbą Informacji Powietrznej (FIS), której dane
kontaktowe również znajdują się na
stronie internetowej PAŻP.
Podsumowanie i rekomendacje
●● Operatorze modelu latającego, jeśli
planujesz wykorzystać go w celu zrobienia zdjęć ślubnych przed kościołem,
to wskazane jest:
1. Posiadanie świadectwa kwalifikacji (UAVO);
2. Pozyskanie zgód odpowiednich
organów, jeśli kościół położony jest
w strefach, w których loty są zakazane lub ograniczone i wymagają wcześniejszego uzgodnienia;
3. Upewnienie się, czy w tym rejonie
nie zostały wyznaczone również inne
specjalne strefy przestrzeni powietrznej.

Prowadzę firmę i klient poprosił o film
z powietrza imprezy firmowej w mieście do 25 000 mieszkańców, w którym
jest lotnisko wojskowe.
Wyjaśnienia oparte na interpretacji
przepisów prawa krajowego
●● Jeśli rejon lotu, w którym nagrywany będzie film, znajduje się w strefie
ruchu lotniskowego lub strefie kontrolowanej lotniska wojskowego, posiadający świadectwo kwalifikacji operator
bezzałogowego statku powietrznego
powinien wystąpić o zgodę do organu
zarządzającego daną strefą.
●● Informacja o organach zarządzających strefami wojskowymi dostępna
jest na stronie internetowej PAŻP
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w Zbiorze Informacji Lotniczej
(MIL AIP) i na stronie internetowej Szefostwa Służby Ruchu
Lotniczego Sił Zbrojnych RP
(www.ssrlszrp.wp.mil.pl).
●● Ponadto operator powinien
sprawdzić, czy w przestrzeni powietrznej nad miastem
o liczbie mieszkańców poniżej
25 000 nie zostały wyznaczone inne specjalne strefy,
w których loty są zakazane lub
ograniczone i wymagają wcześniejszego uzgodnienia.
Podsumowanie i rekomendacje
Operatorze bezzałogowego
statku powietrznego, jeżeli
planujesz wykorzystać go do
celów zarobkowych w strefie
ruchu lotniskowego lub strefie
kontrolowanej lotniska wojskowego, to musisz:
1. Posiadać świadectwo kwalifikacji;
2. Wystąpić o zgodę do organu
zarządzającego daną strefą;
3. Upewnić się, czy w tym
rejonie nie zostały wyznaczone
również inne strefy przestrzeni
powietrznej, w których loty
są zakazane lub ograniczone
i wymagają wcześniejszego
uzgodnienia.

Kupiłem dziecku drona w hipermarkecie. Chcemy sobie nim
polatać rekreacyjnie w zasięgu
wzroku na plaży na prawym
brzegu Wisły w Warszawie na
wysokości ZOO.
Wyjaśnienia oparte
na interpretacji przepisów
prawa krajowego
●● Miasto stołeczne Warszawa,
między innymi, leży w strefie
„R”, co oznacza, że znajduje się
w strefie ograniczeń lotów. Zastosowany rodzaj ograniczenia
to zakaz wykonywania lotów
statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do wysokości 1850 m ponad średnim
poziomem morza.
●● Zgodnie z polskim prawem
obowiązuje ogólny zakaz wykonywania lotów w strefach „R”,
poza pewnymi wyjątkami, do
których wskazany w pytaniu
przypadek się nie zalicza.
●● Przewidziana została pro-
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cedura udzielenia odstępstwa
od ogólnej zasady zakazu lotów
w strefach „R”. Zgodnie z nią
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie uprzednio zatwierdzonego przez prezydenta miasta wniosku, może
wydać zgodę na wykonywanie
lotów w strefie R wyznaczonej
dla miasta stołecznego Warszawy. Jednocześnie operator powinien zachować wymienione
poniżej warunki:
1. eksploatowany będzie
statek powietrzny posiadający
takie parametry techniczne,
które w przypadku uszkodzenia jednostki napędowej umożliwią mu kontynuację lotu do
lotniska lub miejsca lądowania;
2. operator posiada aktualny
certyfikat, jeśli jest wymagany, do prowadzenia lotniczej
działalności gospodarczej w zakresie usług stanowiących cel
wykonania lotów;
3. wniosek został złożony do
Prezesa ULC w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym
lotem;
4. wniesiono opłatę lotniczą
w wysokości 800 zł za dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu zgody przez
Prezesa ULC na wykonywanie
lotów w strefie „R”.
●● Warto również dodać, że
operator po uzyskaniu opisanych powyżej zgód obowiązany
jest złożyć plan lotu do instytucji zapewniającej służby ruchu
lotniczego, tj. do PAŻP.
●● Należy pamiętać, że w czasie
lotu model latający cały czas
musi być w zasięgu wzroku
operatora (VLOS od ang. Visual
Line of Sight). Nie wystarczy
jego kontrola za pomocą urządzeń takich jak np. kamera.
Podsumowanie i rekomendacje
●● Operatorze modelu latającego, jeżeli chcesz latać statkiem
powietrznym tej kategorii
w celach rekreacyjnych w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy, to
musisz:
1. Posiadać świadectwo kwalifikacji;
2. Wystąpić o stosowną zgodę
do Prezydenta m.st. Warszawy;

3. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w pkt. 1 wystąpić
o zgodę do Prezesa ULC, na co
najmniej 14 dni przed planowanym lotem;
4. Wnieść na rachunek ULC
opłatę lotniczą w wysokości
800 zł;
5. Po uzyskaniu stosownych
zgód złożyć plan lotu do PAŻP;
6. Upewnić się, że urządzenie
którego będziesz używać, jest
wyposażone w system, który
zapewni mu kontynuację lotu
do lotniska lub miejsca lądowania w przypadku uszkodzenia
jednostki napędowej.

Pracuję w urzędzie gminy. Chcę
zatrudnić firmę z dronem do aktualizacji ortofotomapy w otulinie parku narodowego.
Wyjaśnienia oparte
na interpretacji przepisów
prawa krajowego
●● Rejony przestrzeni powietrznej nad polskimi parkami
narodowymi zakwalifikowane
zostały jako strefy „R”. Obowiązuje tam całkowity zakaz
wykonywania lotów statków
powietrznych z napędem od
poziomu terenu do określonej
wysokości (1000 do 3300 m
n.p.m.).
●● W/w zakazu nie stosuje się,
jeśli lot ma charakter patrolowy
lub interwencyjny i wykonany
jest na zlecenie organu zarządzającego parkiem narodowym.
●● Na obszarze graniczącym
z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego. Polskie prawo lotnicze
nie zabrania wykonywania
lotów statków powietrznych
z napędem bezpośrednio nad
obszarem otuliny parku narodowego. Niemniej, jednak, biorąc pod uwagę, że jest to strefa
bezpośrednio granicząca z parkiem narodowym i może być
tam utworzona strefa ochronna
zwierząt łownych, przed rozpoczęciem lotów w tym rejonie
zalecane jest wystąpienie do
organu zarządzającego o stosowną zgodę.
Podsumowanie i rekomendacje
Operatorze bezzałogowego
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statku powietrznego, jeżeli planujesz
wykorzystać go do celów zarobkowych w strefie „R” w rejonie przestrzeni powietrznej nad otuliną parku
narodowego, to powinieneś:
1. Posiadać świadectwo kwalifikacji;
2. Wystąpić o zgodę do dyrektora
parku narodowego;
3. Upewnić się, czy w tym rejonie
nie zostały wyznaczone również
inne strefy przestrzeni powietrznej,
w których loty są zakazane lub ograniczone i wymagają wcześniejszego
uzgodnienia.

Chciałbym polatać rekreacyjnie nad
Tatrami w locie poza zasięgiem wzroku.
Mam stosowne uprawnienia.
Wyjaśnienia oparte na interpretacji
przepisów prawa krajowego
●● Jeśli rejon wykonywania lotu obejmowałby teren Tatrzańskiego Parku
Narodowego to należy pamiętać, że
obowiązuje tam całkowity zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do
określonej wysokości, tj. około 3300
m n.p.m. (FL 115).
●● W/w zakaz nie ma zastosowania,
jeśli lot ma charakter patrolowy lub
interwencyjny i wykonany jest na
zlecenie organu zarządzającego tym
parkiem narodowym.
●● Jeśli rejon lotu położony będzie
poza terenem Tatrzańskiego Parku
Narodowego, to operator modelu latającego może go wykonać, niemniej
powinien pamiętać o obowiązujących
przepisach i zasadach bezpieczeństwa.
●● W sytuacji, gdy lot będzie wykonany poza zasięgiem wzroku operatora
(B-VLOS), operator – przy uwzględnieniu powyżej wymienionych obowiązków – powinien również wiedzieć, że:
●● bezzałogowy statek powietrzny
musi być wyposażony w takie same
urządzenia umożliwiające lot, nawigację i łączność jak załogowy statek
powietrzny wykonujący lot z widocznością (VFR) lub według wskazań
przyrządów (IFR) w określonej klasie
przestrzeni powietrznej oraz według
złożonego planu lotu;
●● wymagane jest więc wyposażenie
drona w urządzenia do nawigacji i komunikacji (np.transponder, łączność
radiowa);
●● jeżeli jednak bezzałogowy statek
powietrzny nie będzie posiadał wy-

posażenia technicznego, o którym
mowa w pkt. 1, to operator może
zwrócić się z wnioskiem do Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej o wydzielenie specjalnej strefy z ogólnodostępnej dla lotnictwa przestrzeni
powietrznej.
Podsumowanie i rekomendacje
Operatorze bezzałogowego statku
powietrznego, jeśli planujesz wykorzystać model latający do lotów nad
Tatrami w operacji poza zasięgiem
wzroku, to powinieneś:
1. Pamiętać, że wykonywanie lotów
rekreacyjnych nad obszarem parków
narodowych jest zabronione;
2. Posiadać świadectwo kwalifikacji
z uprawnieniem do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora
BVLOS (Beyond Visual Line of Sight);
3. Jeśli rejon lotu będzie położony
w granicach Tatrzańskiego Parku
Narodowego, wystąpić o zgodę do
dyrektora parku narodowego stosownie uzasadniając swój wniosek, tj.
wskazując na charakter patrolowy lub
interwencyjny lotu;
4. Upewnić się czy w tym rejonie
nie zostały wyznaczone również
inne strefy przestrzeni powietrznej, w których loty są zakazane
lub ograniczone i wymagają
wcześniejszego uzgodnienia.

Jestem administratorem biurowca
w centrum Warszawy blisko Krakowskiego Przedmieścia. Chcę zlecić firmie
dronowej inspekcję stanu elewacji.
Wyjaśnienia oparte na interpretacji
przepisów prawa krajowego
●● Ścisłe centrum Warszawy, w tym
rejon ul. Krakowskie Przedmieście,
znajduje się w zasięgu trzech specjalnych stref przestrzeni powietrznej,
w których obowiązują zakazy lub
ograniczenia lotów tj.:
●● w strefie o ruchu ograniczonym „R”.
Zgodnie z polskim prawem, poza pewnymi wyjątkami, obowiązuje ogólny
zakaz wykonywania lotów w tych
strefach. Przewidziana została jednak
odrębna procedura udzielenia odstępstwa od ogólnej zasady zakazu lotów
w strefach „R”. Zgodnie z nią Prezes
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na
podstawie uprzednio zatwierdzonego
przez prezydenta m. st. Warszawy
wniosku, może wydać zgodę na wykonywanie lotów w strefie R wyznaczonej dla miasta stołecznego Warszawy,

przy zachowaniu przez operatora stosownych warunków. Szczegóły dotyczące tej procedury przedstawione
zostały w opisie przypadku nr 3;
●● w strefie ROL 48, którą zarządza
Biuro Ochrony Rządu. Zgody na lot
w tej strefie wydaje Szef BOR. Szczegóły dotyczące procedury zamieszczone
są na stronie internetowej www.bor.
gov.pl;
●● w strefie kontrolowanej lotniska
(CTR) im. F. Chopina w Warszawie.
Zgodę na lot w tej strefie – na podstawie stosownego zgłoszenia – wydaje
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
i bez znaczenia jest, czy loty wykonywane są komercyjnie przez operatorów posiadających świadectwo
kwalifikacji, czy też przez tych, którzy
planują jedynie lot sportowo – rekreacyjny. Szczegóły dotyczące tej procedury omówione zostaną w opisie
przypadku nr 8.
Podsumowanie i rekomendacje
Operatorze bezzałogowego statku powietrznego, posiadający świadectwo
kwalifikacji, przed rozpoczęciem prac
zleconych w rejonie ul. Krakowskie
Przedmieście w Warszawie, powinieneś uzyskać zgody następujących organów i instytucji państwowych:
1. Prezydenta m. st. Warszawy;
2. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
3. Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej;
4. Szefa Biura Ochrony Rządu.
Dostałem zlecenie na monitorowanie
rywalizacji na etapie wyścigu kolarskiego, który odbędzie się między
Kielcami a Nowym Sączem. Zamierzam
wykorzystać płatowiec w locie poza
zasięgiem wzroku i wielowirnikowiec
w locie w zasięgu wzroku.
Wyjaśnienia oparte na interpretacji
przepisów prawa krajowego
●● W sytuacji, gdy lot bezzałogowym
statkiem powietrznym wykonywany
będzie poza zasięgiem wzroku operatora (B-VLOS), operator powinien
wiedzieć, że taki lot jest dozwolony
pod warunkiem, że:
1. Bezzałogowy statek powietrzny (UAV) jest wyposażony w takie
same urządzenia umożliwiające lot,
nawigację i łączność jak załogowy
statek powietrzny wykonujący lot
z widocznością (VFR) lub według
wskazań przyrządów (IFR) w określonej klasie przestrzeni powietrznej
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oraz lot wykonywany jest
według złożonego planu lotu;
wymagane jest więc wyposażenie drona w urządzenia do
nawigacji i komunikacji (np.
transponder, łączność radiowa); jeżeli jednak
2. Bezzałogowy statek powietrzny nie będzie miał
wyposażenia technicznego,
o którym mowa w pkt. 1, to
operator może zwrócić się
z wnioskiem do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wydzielenie specjalnej strefy
z ogólnodostępnej dla lotnictwa przestrzeni powietrznej.
●● W przypadku wykonywania lotu bezzałogowym statkiem powietrznym w zasięgu
wzroku, operator powinien
sprawdzić, czy w wyznaczonym obszarze przestrzeni
powietrznej nie zostały wyznaczone inne specjalne strefy, w których loty są zakazane
lub ograniczone i wymagają
wcześniejszego uzgodnienia.
●●
Podsumowanie i rekomendacje
1. Zgodnie z polskim prawem, aby wykonywać operacje
lotnicze przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku
operatora (BVLOS), konieczne
jest odbycie szkolenia i zdanie egzaminu państwowego
na świadectwo kwalifikacji
z uprawnieniem do wykonywania lotów poza zasięgiem
wzroku operatora.
2. Przyznawane i wpisywane do świadectw kwalifikacji
uprawnienia rozróżnia się
również w zależności od kategorii statku powietrznego,
którym wykonuje się loty bezzałogowe, np.:
●● samolot bezzałogowy,
●● wielowirnikowiec bezzałogowy,
3. Operatorze, jeśli chcesz
wykorzystać bezzałogowy
płatowiec w operacji poza
zasięgiem wzroku, to, poza
posiadaniem odpowiednich
uprawnień:
4. statek powietrzny powinien być wyposażony
w urządzenia umożliwiające
lot, nawigację i łączność jak
załogowy statek powietrzny
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wykonujący lot z widocznością
(VFR) lub według wskazań
przyrządów (IFR) w określonej
klasie przestrzeni powietrznej.
Przede wszystkim chodzi tu
o wyposażenie w urządzenia
antykolizyjne umożliwiające
zachowanie separacji z innymi
użytkownikami przestrzeni
powietrznej oraz urządzenia
umożliwiające łączność z operatorem i służbami kontroli
ruchu lotniczego;
5. lot powinien być wykonany według złożonego do PAŻP
planu lotu;
6. jeśli bezzałogowy statek
powietrzny nie jest odpowiednio zaawansowany technologicznie, to operacja będzie
możliwa po wydzieleniu dla
niej przez PAŻP specjalnej strefy z ogólnodostępnej dla lotnictwa przestrzeni powietrznej.
7. W przypadku eksploatacji wielowirnikowca podczas
operacji w zasięgu wzroku,
operator powinien sprawdzić,
czy w rejonie przestrzeni powietrznej, gdzie odbędzie się
lot, nie zostały wyznaczone
inne specjalne strefy, w których loty są zakazane lub są
ograniczone i wymagają wcześniejszego uzgodnienia.

Podsumowanie
i rekomendacje
1. Operator bezzałogowego
statku powietrznego posiadający świadectwo kwalifikacji,
na co najmniej 5 dni przed
rozpoczęciem zleconych prac,
powinien wystąpić o stosowną zgodę do PAŻP określając
w formularzu zgłoszeniowym
dokładną lokalizację obszaru
w którym odbędzie się lot.
2. Formularz zgłoszeniowy
dotyczący przeprowadzenia
lotów bezzałogowych statków
powietrznych w warunkach
VLOS, o masie nie większej niż
25kg, wykonywanych w przestrzeni CTR, dostępny jest na
stronie internetowej PAŻP.
3. Zgłoszenia można dokonać
również listownie adresując je
na Ośrodek Planowania Strategicznego (ASM1) w PAŻP.
4. Warto dodać, że oświadczenie wydane przez Ośrodek
Planowania Strategicznego
PAŻP jest swego rodzaju promesą zgody, bowiem ostatecznej zgody udziela kontroler
ruchu lotniczego wykonujący
swoje obowiązki na wieży
w dniu lotu.

Oczekuję od firmy ochroniarskiej patrolowania za pomocą
15- kilogramowego, bezzałogowego wielowirnikowca dużego
parkingu w odległości 2 km od
pasa startowego lotniska w Modlinie.

Reprezentuję studenckie koło
naukowe. Nasz sponsor zażyczył
sobie zdjęcia średniowiecznego
grodziska położonego w rezerwacie przyrody, wykonanego
za pomocą specjalistycznego
urządzenia skanującego LIDAR.
Nie posiadam świadectwa kwalifikacji UAVO.

Wyjaśnienia oparte
na interpretacji przepisów
prawa krajowego
●● Lotnisko w Modlinie jest
jednym z 14 polskich lotnisk komunikacyjnych, dla
których wyznaczono strefę
kontrolowaną (CTR). Parking
położony w odległości 2 km od
pasa startowego znajduje się
w tej strefie, choć wskazane
jest, aby operator upewnił się
o tym poprzez sprawdzenie
interaktywnej mapy na stronie internetowej PAŻP. Zgodę
na lot w tej strefie wydaje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Wyjaśnienia oparte
na interpretacji przepisów
prawa krajowego
●● Zgodnie z polskim prawem
zabrania się wykonywania
lotów statkami powietrznymi z napędem nad obszarami
rezerwatów przyrody poniżej
wysokości względnych podanych przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego,
choć w przeciwieństwie do
parków narodowych rezerwaty, jako inne formy ochrony
przyrody, nie zostały objęte
strefami ograniczeń lotów „R”.
●● Zakazu, o którym mowa
powyżej nie stosuje się, jeśli
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lot ma charakter patrolowy lub interwencyjny i wykonany jest na zlecenie
organu zarządzającego rezerwatem
przyrody oraz związany jest z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego,
z bezpieczeństwem i obronnością państwa, ochroną granicy państwowej lub
poszukiwaniem i ratownictwem.
●● Jeśli wykonanie usługi będzie miało
charakter zarobkowy, operator będzie
musiał posiadać świadectwo kwalifikacji.
●● Regionalny dyrektor ochrony środowiska w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia uznaje
dany obszar za rezerwat przyrody –
tym samym jest właściwym organem,
z którym należy uzgodnić loty bezzałogowym statkiem powietrznym nad
obszarem rezerwatu przyrody.
Podsumowanie i rekomendacje
1. Operator bezzałogowego statku
powietrznego powinien wystąpić
z wnioskiem do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego
do nadzoru na rezerwatem przyrody,
celem uzyskania zgody na wykonanie
lotu.
2. Zaleca się, aby w/w wniosek był
stosownie uzasadniony, np. poprzez
dodatkowe wskazanie na patrolowy
lub interwencyjny charakter lotu
i możliwość podzielenia się zebranymi
danymi z organem zarządzającym.
3. Jeśli lot będzie miał charakter
zarobkowy, operator będzie musiał
posiadać świadectwo kwalifikacji.

Zamierzam zakontraktować oblot
dronem 50 km linii średniego napięcia
między Gorlicami a Jasłem w zasięgu
wzroku operatora.
Wyjaśnienia oparte na interpretacji
przepisów prawa krajowego
●● Operator powinien:
1. pamiętać o obowiązujących przepisach i zasadach bezpieczeństwa wykonywania lotów;
2. upewnić się, czy w danym miejscu
może latać bezzałogowym statkiem
powietrznym poprzez sprawdzenie,
czy rejon lotu nie znajduje się w strefach, w których loty urządzeniami
bezpilotowymi są zakazane lub ograniczone i wymagają wcześniejszego
uzgodnienia.
●● Z opisu zawartego w pytaniu wynika, że lot będzie miał charakter
zarobkowy, więc operator powinien
posiadać świadectwo kwalifikacji.

●● Warto pamiętać, że ogólnego zakazu wykonywania lotów w strefach P
i R nie stosuje się do lotów związanych
w wykonywaniem prac lotniczych
mających na celu patrolowanie linii
energetycznych.
●● W przypadku lotów wykonywanych w strefie P organizator lotu, na
co najmniej 14 dni przed planowanym
lotem, powinien złożyć stosowny
wniosek do PAŻP celem określenia
jego warunków.
Podsumowanie i rekomendacje
1. Operator powinien posiadać
świadectwo kwalifikacji.
2. Jeśli linia energetyczna będzie
znajdować się w specjalnych strefach
typu P, R czy D operator powinien
dokonać stosownych uzgodnień.
3. Warto pamiętać, że ogólnych
zakazów wykonywania lotów nie
stosuje się:
●● w strefach P – gdy wykonywane są
na wniosek organizatora lotu, złożony
do PAŻP na co najmniej 14 dni przed
planowanym lotem, w celu realizacji
prac lotniczych związanych z patrolowaniem linii energetycznych;
●● w strefach R – związanych z wykonywaniem prac lotniczych mających
na celu patrolowanie linii energetycznych.

Jestem celnikiem. Chcemy kontrolować
z drona statki na redzie portu w Gdyni.
Wyjaśnienia oparte na interpretacji
przepisów prawa krajowego
●● Rejon Trójmiasta znajduje się
w strefie R.
●● Ponadto Gdynia jest miastem o liczbie mieszkańców przekraczającej
100 000, dlatego zasadnym jest skorzystanie z procedury udzielenia
odstępstwa od ogólnej zasady zakazu
lotów w strefach R.
●● Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie uprzednio zatwierdzonego przez prezydenta miasta
Gdynia wniosku, może wydać zgodę
na wykonywanie lotów w strefie R
obejmującej również rejon portu morskiego, przy zachowaniu przez operatora stosownych warunków. Szczegóły dotyczące tej procedury omówione
zostały w opisie przypadku nr 3.
●● Miasto Gdynia, w tym reda portu
morskiego, dodatkowo znajduje się
w strefie ruchu lotniskowego lotniska
wojskowego Gdynia Oksywie, więc
wymagane jest również uzgodnienie

tej operacji z organem zarządzającym
tą strefą.
●● Port morski w Gdyni jest portem
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, dlatego zalecane jest
również uzgodnienie z podmiotem zarządzającym (Zarząd Morskiego Portu
Gdynia Spółka Akcyjna).
Podsumowanie i rekomendacje
Operator powinien:
• Posiadać świadectwo kwalifikacji.
• Wystąpić o stosowne zgody do:
Prezydenta miasta Gdyni
• Prezesa ULC
• Organu zarządzającego lotniskiem
wojskowym Gdynia – Oksywie;
• Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
●● Upewnić się czy w tym rejonie nie
zostały wyznaczone również inne
strefy przestrzeni powietrznej, w których loty są zakazane lub ograniczone
i wymagają dodatkowych uzgodnień.

Zbudowaliśmy drona – który waży 100
kg – do monitorowania wałów przeciwpowodziowych. Chcemy zacząć nim
latać w rejonie Tczewa. Mamy uprawnienia BVLOS i INS, ale klient waha się
czy podpisać z nami umowę. O czym nie
wiemy?
Wyjaśnienia oparte na interpretacji
przepisów prawa krajowego
●● Bezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej
(MTOM) powyżej 25 kg a nieprzekraczającej 150 kg są, zgodnie z polskim
prawem, statkami kategorii specjalnej.
Zastosowanie mają wtedy krajowe
przepisy techniczne i eksploatacyjne
dotyczące statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
Lotniczego.
●● Powyższe oznacza, że wykonywanie lotów przy wykorzystaniu tego
rodzaju statków powietrznych możliwe jest jedynie na podstawie wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego pozwolenia na wykonywanie lotów, w którym stwierdza się
ich zdatność do lotów. Wniosek składa
osoba zainteresowana. Decyzja wydana przez Prezesa ULC jest czynnością
urzędową, więc wymaga wniesienia
przez wnioskodawcę opłaty lotniczej.
W/w pozwolenie może być wydane
po dokonaniu oceny zdatności do lotu
bezzałogowego statku powietrznego,
przeprowadzonej na podstawie wymagań technicznych obowiązujących
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w państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub wymagań technicznych i programu
prób uzgodnionych z Prezesem
Urzędu. Cały proces musi zostać zakończony z wynikiem
pozytywnym. Pozwolenie wydaje się na okres nie dłuższy niż
12 miesięcy.
●● Ponadto, do bezzałogowych statków powietrznych kategorii specjalnej nie
mają zastosowania przepisy
w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów
ustawy Prawo lotnicze i są
one użytkowane w sposób
określony w art. 126 ust. 2-5
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.
Prawo lotnicze. Oznacza to, że
opisany w niniejszym przykładzie bezzałogowy statek powietrzny powinien:
1. być wyposażony w takie
same urządzenia umożliwiające lot, nawigację i łączność jak
załogowy statek powietrzny
wykonujący lot z widocznością
(VFR) lub według wskazań przyrządów (IFR) w określonej klasie
przestrzeni powietrznej oraz
2. operacja powinna się odbyć
według złożonego planu lotu;
wymagane jest więc wyposażenie drona w urządzenia do
nawigacji i komunikacji (np.
transponder, łączność radiowa);
jeżeli jednak bezzałogowy statek powietrzny nie będzie posiadał wyposażenia technicznego, o którym mowa powyżej,
to operator może zwrócić się
z wnioskiem do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP)
o wydzielenie specjalnej strefy
z ogólnodostępnej dla lotnictwa
przestrzeni powietrznej.
●● Tczew leży w pobliżu dwóch
lotnisk wojskowych (Pruszcz
Gdański i Malbork). Jeżeli rejon
położenia wałów przeciwpowodziowych znajduje się
w strefie ruchu lotniskowego
lub strefie kontrolowanej lotniska wojskowego, operator
powinien wystąpić o zgodę do
organu zarządzającego daną
strefą. Informacja o organach
zarządzających strefami wojskowymi dostępna jest na stronie internetowej PAŻP w Zbiorze Informacji Lotniczej (MIL
AIP) i na stronie internetowej
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Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP (www.ssrlszrp.
wp.mil.pl).
●● Operator eksploatujący
w/w bezzałogowy statek powietrzny do posiadanego świadectwa kwalifikacji powinien
mieć wpisane uprawnienie podstawowe dotyczące maksymalnej masy startowej (MTOM), tj.
uprawnienie od 50 kg.
●●
Podsumowanie i rekomendacje
Operator powinien:
1. Posiadać świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem podstawowym od 50 kg;
2. Wystąpić z wnioskiem do
Prezesa ULC o pozwolenie na
wykonywanie lotów statkiem
powietrznym kategorii specjalnej;
3. Wnieść opłatę lotniczą
w wysokości 400 zł;
4. Jeśli będzie to zasadne
z uwagi na położenie geograficzne wałów przeciwpowodziowych, wystąpić o zgodę do
organu zarządzającego strefą
ruchu lotniskowego lub strefą
kontrolowaną lotniska wojskowego;
5. Upewnić się, czy w tym
rejonie nie zostały wyznaczone
również inne strefy przestrzeni powietrznej, w których loty
są zakazane lub ograniczone
i wymagają dodatkowych
uzgodnień.
6. Podstawowe obowiązki
operatora modelu latającego
lub bezzałogowego statku powietrznego
Warto jeszcze raz przytoczyć
kilka podstawowych, mających swoje umocowanie
w polskim prawie zasad odpowiedzialności operatora
drona, bez względu na to czy
jest on eksploatowany w celach
sportowo – rekreacyjnych czy
komercyjnych.
Operator:
●● musi zapewnić, aby dron był
używany w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników
przestrzeni powietrznej;
●● wykonywać lot z uwzględnieniem warunków meteo-

rologicznych oraz informacji
o ograniczeniach w ruchu lotniczym;
●● wykonywać lot w sposób
zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia w przypadku awarii lub utraty kontroli nad dronem;
●● ponosi odpowiedzialność za
decyzję o wykonaniu lotu oraz
jego poprawność;
●● przed lotem musi dokonać
kontroli stanu technicznego
bezzałogowego statku powietrznego oraz stwierdzić
poprawność działania tego
statku i urządzeń sterujących,
jeżeli występują;
●● zapewnia pierwszeństwo
drogi innym użytkownikom
przestrzeni powietrznej.
Wybrane rodzaje odpowiedzialności operatora za niezgodne z prawem wykorzystywanie modelu latającego
lub bezzałogowego statku
powietrznego
Odpowiedzialność karna
na podstawie prawa lotniczego
●● Kto przy użyciu statku powietrznego:
1. wykonuje lot lub inne
czynności lotnicze nie mając
ważnej licencji lub świadectwa
kwalifikacji lub niezgodnie z ich
treścią i warunkami,
2. wykonuje lot z naruszeniem wymagań dotyczących
ochrony środowiska przed
nadmiernym hałasem statków
powietrznych i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza,
3. emituje lub powoduje emisję wiązki lasera lub światła
z innych źródeł w kierunku
statku powietrznego w sposób
mogący spowodować olśnienie,
oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzyć
zagrożenie dla bezpieczeństwa
statku powietrznego lub zdrowia załogi i pasażerów na jego
pokładzie
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
●● narusza przepisy dotyczące
ruchu lotniczego obowiązujące

PR AWO

w obszarze, w którym lot się odbywa,
●● narusza zakazy lub ograniczenia
lotów w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadzone ze względu na konieczność wojskową lub bezpieczeństwo publiczne,
●● nie stosuje się do poleceń organów
państwa, w którym lot się odbywa,
a także poleceń otrzymanych od jego
państwowego statku powietrznego,
nakazujących lądowanie na wskazanym lotnisku lub inne postępowanie
załogi,
●● używa nadawczych urządzeń radiowych działających w pasmach
częstotliwości wyznaczonych na podstawie przepisów art. 111 ust. 3 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne dla łączności lotniczej oraz
radiolokacji i radionawigacji lotniczej,
podlega karze pozbawienia wolności
do lat 5.
Odpowiedzialność karna
na podstawie prawa karnego
Przestępstwa przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji:
●● Kto sprowadza katastrofę w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym
zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (jeżeli sprawca
działa nieumyślnie, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5)
●● Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8 (jeżeli sprawca
działa nieumyślnie, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3)
Przestępstwa przeciwko wolności:
●● Kto przez uporczywe nękanie innej
osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie
narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
●● Kto wdziera się do cudzego domu,
mieszkania, lokalu, pomieszczenia
albo ogrodzonego terenu albo wbrew
żądaniu osoby uprawnionej miejsca
takiego nie opuszcza,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Odpowiedzialność cywilna
na podstawie kodeksu cywilnego
●● Za naruszenie dobra osobistego
w postaci prawa do prywatności, wizerunku, życia rodzinnego można domagać się:
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny
●● Za wyrządzenie szkody na osobie lub
mieniu przez prowadzącego na własny
rachunek przedsiębiorstwo lub przez
samoistnego posiadacza mechanicznego środka komunikacji można domagać
się:
naprawienia szkody
Odpowiedzialność na podstawie
prawa autorskiego:
●● Co do zasady rozpowszechnianie
wizerunku wymaga zezwolenia osoby
na nim przedstawionej, jednak w braku
wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie
nie jest wymagane, jeżeli osoba ta
otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
●● Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
●● osoby powszechnie znanej, jeżeli
wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych,
w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
●● osoby stanowiącej jedynie szczegół
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
Akty prawne obowiązujące w polskim
systemie prawnym oraz źródła
dobrych praktyk będące przedmiotem
analizy przeprowadzonej na potrzeby
niniejszego opracowania
●● Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo
lotnicze (Dz.U. z 2013 r. poz. 1393);
●● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz.
627);
●● Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121);
●● Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553);
●● Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o pra-

wie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. Nr 90, poz. 631)
●● Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie
wyłączenia zastosowania niektórych
przepisów ustawy – Prawo lotnicze
do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków
i wymagań dotyczących używania
tych statków (Dz.U. z 2013 r. poz. 440);
●● Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie przepisów technicznych
i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem EASA (Dz.U.
z 2013 r. poz. 524);
●● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia
2015 r. w sprawie przepisów ruchu
lotniczego (Dz. U. poz. 141).
●● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zakazów lub ograniczeń
lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące
(Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.);
●● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz.U. z 2014 r. poz.
351);
●● Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie
świadectw kwalifikacji (Dz.U. z 2013 r.
poz. 664);
●● Komunikat Prezesa ULC z dnia 25
marca 2014 r. w sprawie naruszania
przepisów dotyczących wykonywania
lotów modelami latającymi oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi;
●● Lataj z głową - kampania informacyjna ULC;
●● AIP Polska ENR 5.5.

Kancelaria prawna „Bird & Bird” zapewnia
kompleksowe doradztwo prawne
dla polskich i międzynarodowych
przedsiębiorstw z sektora lotniczego.
www.twobirds.com/pl
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CZEKAJĄC NA NOWE
REGULACJE
Nieco powolny rozwój polskich regulacji prawnych dotyczących
dronów może wynikać z faktu, że planowane jest ujednolicenie
przepisów na poziomie unijnym. Niewykluczone, że zalążek wspólnej,
europejskiej regulacji dotyczącej bezzałogowych statków powietrznych
powstanie już w 2016 r.
MACIEJ ZYCH
Aplikant adwokacki - praktyka prawa
lotniczego, praktyka postępowań
sądowych i arbitrażowych kancelarii
Wardyński i Wspólnicy
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Równolegle z upowszechnianiem się bezzałogowych
statków powietrznych trwa
dynamiczny rozwój ich prawnej regulacji, choć – jak to
zwykle z prawem bywa – nie
całkiem nadąża on za rozwojem technologii. W rezultacie,
aktualne rozwiązania prawne
(w tym polskie) nie pozwalają na pełne wykorzystanie
możliwości dronów, np. ze
względu na bardzo znaczące
ograniczenia dotyczące lotów
wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora. Z drugiej strony, można twierdzić,
że w pewnym zakresie obecne
prawo nie zapewnia należytej
i adekwatnej ochrony porządku publicznego i praw osób
trzecich, m.in. w kwestiach
dotyczących ochrony danych
osobowych i łatwości dochodzenia odszkodowania od
sprawcy.
Ustawodawcy na całym
świecie stoją więc dzisiaj
przed dylematem, jak właściwie wyważyć konkurujące interesy, a równocześnie stworzyć regulacje, które przez
jakiś czas pozostaną aktualne,
pomimo postępującego rozwoju technologii bezzałogowych.
Regulacje w Polsce
Polska nie stanowi pod tym
względem wyjątku. Aktualna
polska regulacja, znajdująca
się przede wszystkim w ustawie Prawo lotnicze oraz trzech
rozporządzeniach wykonawczych, dość istotnie ogranicza
możliwości korzystania z dronów. Poza tym, nie jest kompletna. O ile pozwala na dość
szerokie użytkowanie bezzałogowców o masie nieprzekraczającej 25 kg w zasięgu wzroku operatora (visual line of sight
lub VLOS), o tyle w przypadku
maszyn cięższych możliwość
taka jest uzależniona od wydania tzw. pozwolenia na
wykonywanie lotów dla statków powietrznych kategorii
specjalnej.
Co więcej, choć możliwość
użytkowania dronów poza
zasięgiem wzroku (beyond visual line of sight lub BVLOS) jest
formalnie dopuszczona przez

prawo lotnicze, to nie zostało
jak dotąd wydane rozporządzenie wykonawcze, które
określiłoby zasady, na jakich
to użytkowanie jest możliwe.
W praktyce wykorzystywanie bezzałogowców dla lotów
BVLOS jest więc obecnie dopuszczalne tylko w specjalnych strefach powietrznych,
które mogą zostać w tym celu
wyznaczone.
Polski ustawodawca pracuje obecnie nad nowelizacją
przepisów. Jeszcze pod koniec
2014 r. przygotowano projekty
nowelizacji dwóch rozporządzeń, modyfikujących zasady
wydawania tzw. świadectw
kwalifikacji operatorom
dronów oraz ogólne zasady
wykonywania lotów za pomocą bezzałogowców1.
Nowe przepisy mają m.in.
ułatwić korzystanie z dronów
o masie nieprzekraczającej 150
kg w zasięgu wzroku operatora, a także umożliwić wykonywanie tzw. lotów EVLOS

Nowe, polskie
przepisy mają
m.in. ułatwić
korzystanie
z dronów o masie
nieprzekraczającej
150 kg w zasięgu
wzroku operatora,
a także umożliwić
wykonywanie
tzw. lotów EVLOS
(extended visual
line of sight), czyli
z wykorzystaniem
osoby obserwatora
pomagającego
operatorowi.
(extended visual line of sight),
czyli z wykorzystaniem osoby
obserwatora pomagającego
operatorowi. Równocześnie
wprowadzają one dodatkowe
ograniczenie, zarówno dla

Inicjatywy unijne
dążą do stworzenia
systemu jednolitych, ogólnoeuropejskich norm
dotyczących użytkowania dronów.
Docelowo mają one
dać dronom dostęp
do niewydzielonej,
powszechnie dostępnej przestrzeni powietrznej,
podobny do tego,
z jakiego korzystają maszyny załogowe.
lotów VLOS, jak i BVLOS, precyzując, że loty takie mogą
odbywać się na odległość
nie większą niż 500 metrów
w poziomie od operatora oraz
na wysokości nie większej
niż 150 metrów. Wprowadzają także inne, szczegółowe
zmiany jak obowiązek oznaczenia na każdym dronie jego
właściciela (co ułatwi ewentualne dochodzenie roszczeń)
czy wyposażenia w światła
ostrzegawcze maszyn wykorzystywanych po zmroku.
Powyższe przepisy nie zostały jak dotąd wprowadzone
do polskiego porządku prawnego i nie jest pewne, kiedy
– i czy na pewno – to nastąpi.
Brak jest również aktualnych informacji o postępach
w przygotowaniu rozporządzenia wykonawczego do art.
126 ust. 5 mimo, że wiadomości o rozpoczęciu prac nad nim
były publikowane już w 2013 r.
Wydaje się, że ten swoisty
przestój w przygotowaniu
nowych regulacji krajowych
jest powiązany ze wzmożoną
aktywnością ustawodawcy
europejskiego, który otwarcie
dąży do stworzenia systemu
jednolitych, ogólnoeuropejskich norm dotyczących użytkowania dronów. Docelowo
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mają one dać dronom dostęp
do niewydzielonej, powszechnie dostępnej przestrzeni
powietrznej, podobny do tego,
z jakiego korzystają maszyny
załogowe.
Rozwój regulacji unijnych
Komisja Europejska podjęła ten temat na początku
obecnej dekady, publikując
w 2012 r. dokument roboczy
(poprzedzony kilkuletnimi
konsultacjami społecznymi)
dość kompleksowo opisujący
problemy i szanse, jakie wiążą
się z rozwojem technologii
bezzałogowców, zwanych
w nomenklaturze unijnej remotely piloted aircraft systems
(RPAS). Aby dokładniej zbadać
wyzwania wiążące się z omawianą technologią oraz zaproponować pewne rozwiązania,
Komisja powołała do życia
grupę roboczą – RPAS Steering
Group – zrzeszającą agencje
i instytucje europejskie związane z lotnictwem cywilnym,
takie jak European Aviation
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Safety Agency (EASA) czy EUROCONTROL. Grupa ta opublikowała w czerwcu 2013 r.
raport wraz z proponowanym
harmonogramem (roadmap)
rozwoju unijnej regulacji na
lata 2013 – 2028.
Podobnie jak wcześniej Komisja, także i Steering Group
wskazała, że jedną z istotnych przeszkód w stworzeniu
jednolitych rozwiązań na
poziomie unijnym jest fakt,
że kompetencje dotyczące
regulacji bezzałogowych statków powietrznych o masie
poniżej 150 kg – a więc obecnie
znakomitej większości dronów – są pozostawione ustawodawcom krajowym. Grupa
zasugerowała więc rozszerzenie kompetencji unijnych,
a tymczasowo przynajmniej
przygotowanie na poziomie
Unii Europejskiej jednolitych
wzorców regulacji. Z późniejszych dokumentów publikowanych przez Komisję
wynika, że myśl ta została
zasadniczo zaakceptowana.

Wynika więc z tego, że
krajowe regulacje eksploatacji dronów mają zasadniczo
tylko tymczasowy charakter
i docelowo powinny podlegać
ujednoliceniu. Może to tłumaczyć ostrożne tempo działania w tym zakresie przez
polskiego ustawodawcę, który
– poniekąd słusznie – nie chce
wychodzić przed szereg.
Jest to tym bardziej prawdopodobne, że w roku 2015 r.
nastąpiła istotna intensyfikacja prac nad przygotowaniem
regulacji unijnych. W marcu
2015 r. Komisja opublikowała
tzw. deklarację ryską, sporządzoną przez przedstawicieli
europejskiego środowiska
lotniczego, w której wyrażano wolę takiej intensyfikacji
i wskazano w szczególności,
że EASA przeprowadzi konsultacje społeczne dotyczące
regulacji operacji o niskim ryzyku i do końca 2015 r. przedstawi projekt w tym zakresie.
W lipcu 2015 r. EASA opublikowała dokument zawierający propozycję zmian 2
i wskazujący szereg zasad,
o które można oprzeć wspólnotową regulację. W swoim
opracowaniu EASA proponuje
podział operacji z wykorzystaniem dronów na trzy kategorie:
1. otwartą (open),
2. szczególną (specific)
3. oraz regulowaną/certyfikowaną (certified).
Na obecnym etapie Agencja
skoncentrowała się przede
wszystkim na pierwszej
z nich.
Do kategorii „otwartej”
miałyby należeć loty w zasięgu
wzroku operatora wykonywane dronami o masie do 25 kg
oraz odbywane poza pewnymi
obszarami podwyższonego
ryzyka (takimi jak lotniska
czy skupiska ludzi powyżej
12 osób) i na wysokości nie
większej niż 150 metrów. Dla
takich operacji zasadniczo nie
przewiduje się konieczności
badania zdatności do lotu drona oraz posiadania uprawnień
przez operatora. Istotnym elementem ograniczenia ryzyka
tworzonego przez operacje
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w tej kategorii miałoby być
wyznaczenie obszarów wyłączonych z ruchu dronów oraz
terenów ograniczonego dostępu, w których mogłyby działać
tylko drony posiadające dodatkowe funkcje zabezpieczające.
EASA wskazuje przy tym na
technologie ułatwiające (lub
nawet wymuszające) przestrzeganie takich zakazów, jak
np. geofencing – wyznaczenie
granic dostępu w ramach oprogramowania drona tak, aby
uniemożliwić ich przekroczenie lub powiadamiać operatora
o takim fakcie.
Stopień ograniczeń i wymagań wobec operacji kategorii
otwartej miałby być zróżnicowany w zależności od masy
drona. EASA proponuje obecnie trzy przedziały: poniżej
1kg, od 1 do 4 kg oraz od 4 do
25 kg. Najcięższe maszyny

W lipcu 2015 r.
Europejska
Agencja
Bezpieczeństwa
Lotniczego (EASA European Aviation
Safety Agency)
opublikowała
dokument
zawierający
propozycję zmian
i wskazujący
szereg zasad,
o które
można oprzeć
wspólnotową
regulację.
EASA proponuje
podział operacji
z wykorzystaniem
dronów na trzy
kategorie: otwartą
(open), szczególną
(specific) oraz
regulowaną/
certyfikowaną
(certified).

nie miałyby w ogóle wstępu
do stref ograniczonego ruchu
dronów.
W kategorii „szczególnej”
miałyby mieścić się te operacje, które wykraczają poza
kryteria grupy „otwartej”.
W ich przypadku operator
miałby obowiązek dokonania
oceny istniejącego ryzyka
i opracowania środków zaradczych, ujętych łącznie
w podręczniku operacyjnym
(Operations Manual). Operator
musiałby przedłożyć taki podręcznik, występując do krajowej władzy lotniczej o zgodę na
wykonanie danej operacji oraz
określenie warunków, w jakich będzie to dopuszczalne.
Zgoda byłaby wydawana dla
pojedynczych operacji lub ich
serii. W procesie wydawania
zgody sprawdzana byłaby
m.in. zdatność do lotu drona,
który ma zostać wykorzystany
oraz posiadanie odpowiednich
kwalifikacji przez operatora.
EASA dopuszcza też możliwość
uzyskania przez użytkownika
uprawnienia (tzw. certyfikatu
zdalnego operatora – Remote
Operator Certificate) do samodzielnego zatwierdzania oceny
ryzyka operacji, co zastępowałoby zgodę władzy lotniczej.
Ostatnia kategoria, którą
można określić po polsku jako
„regulowana” czy „certyfikowana”, dotyczyłaby działalności bardzo zbliżonej czy wręcz
ekwiwalentnej do tej wykonywanej obecnie przez duże,
załogowe statki powietrzne.
Chodziłoby więc o operacje,
w których statki bezzałogowe
korzystają z niewydzielonej
przestrzeni powietrznej równolegle do jej „klasycznych”
użytkowników. W takim wypadku loty bezzałogowe podlegałyby analogicznym regułom,
w szczególności co do posiadania przez statek świadectwa
zdatności do lotu (potencjalnie
także osobno dla drona i stacji
kontrolnych), serwisowania
przez autoryzowane organizacje, korzystania ze służb
nawigacyjnych czy posiadania
uprawnień przez operatora
(ROC) oraz osobno zdalnego
pilota.

Dynamika zmian
Powyższy projekt został
poddany pod konsultacje społeczne, które zakończyły się
we wrześniu 2015 r. W najbliższym czasie można spodziewać
się zatem ostatecznego projektu rozwiązań dotyczących
operacji niskiego ryzyka, czyli
kategorii opisanej przez EASA
jako „otwarta”. Rok 2016 może
więc okazać się przełomowy
dla użytkowników dronów
jako czas, w którym zostanie
stworzony zalążek wspólnej
europejskiej (a zatem i polskiej)
regulacji dotyczącej bezzałogowych statków powietrznych.
Należy jednak pamiętać, że
na obecnym etapie stworzone
mają zostać reguły tylko dla
kategorii „otwartej”, która
najprawdopodobniej nie obejmie użycia większych dronów
oraz lotów BVLOS. Na zmiany
w tym zakresie trzeba będzie
poczekać dłużej. 
Przypisy
1 C
 hodzi o zmianę następujących
rozporządzeń:
1) Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania
niektórych przepisów ustawy
– Prawo lotnicze do niektórych
rodzajów statków powietrznych
oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania
tych statków z dnia 26 marca
2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 440)
oraz
2) Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
3 czerwca 2013 roku w sprawie
świadectw kwalifikacji
(Dz. U. z 2013 r. poz. 664).
2 A
 dvance Notice of Proposed
Amendment 2015 – 10, Introduction of a regulatory framework
for the operation of drones
(RMT: n/a – 31.7.2015).
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NIE MOŻNA POMINĄĆ
ŻADNEGO POZIOMU
BADAŃ
Polski sektor systemów bezzałogowych potrzebuje dla swojego rozwoju
mocnego wsparcia publicznego. Bez niego tylko nieliczne zespoły będą
w stanie doprowadzić prace badawczo-rozwojowe do najwyższego
poziomu doskonałości technologicznej.

KAROL JUSZCZYK
Ekspert Fundacji
Instytut Mikromakro

Polska Agencja Rozwoju

Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
oraz Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiły szereg instrumentów finansowych,
które w zamierzeniu mogą
wspierać sektor systemów
bezzałogowych. Widać pełną
świadomość tych instytucji,
że rozwój branży bezzałogowców może wpłynąć pozytywnie również na inne dziedziny gospodarki oraz umożliwić
wdrożenie szeregu innowacyjnych rozwiązań – zarówno
na skalę globalną jak i wspierających polskie przedsiębiorstwa oraz poprawiających
jakość życia polskiego społeczeństwa. Czy to wystarczy
do nadania odpowiedniego
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rozpędu pracom rozwojowym w polskim sektorze
bezzałogowców?
W zapisach koncepcji programu Innolot autorzy zauważają: „Wysokie wymagania
techniczne w lotnictwie powodują, że jest to gałąź gospodarki
o stosunkowo wysokim poziomie zatrudnienia pracowników w sektorze badań i rozwoju
oraz największej intensywności
wykorzystania wyników badań
w praktyce. Inwestycje w lotnictwo mają pozytywny wpływ
na innowacyjność gospodarki nie tylko w wyniku eksportu
produktów wysokiej techniki,
ale też poprzez transfer innowacyjnych technologii pierwotnie opracowanych dla lotnictwa
do innych branż, jak również
pośrednio przez pracowników
migrujących do innych sektorów gospodarki.” Nie sposób
się z tym nie zgodzić. Jednak dostrzegane są też pewne problemy: „Specyfiką przemysłu lotniczego są wysokie
koszty rozwoju, wysokie ryzyko, długi okres zwrotu nakładów, oraz znaczna cykliczność

Polscy
konstruktorzy
popełniają
grzech pychy,
pomijając w swych
założeniach
sygnały
generowane
przez rynek
użytkowników
końcowych.
zapotrzebowania rynku. Wymusza to konieczność angażowania środków publicznych
w celu utrzymania rozwoju tego
sektora.”
Powyższe stwierdzenia
odnoszą się również do branży bezzałogowców jako integralnego i coraz większego
uczestnika sektora lotniczego.
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Branża UAV ma też jednak
swoją specyfikę i swoje niepowtarzalne problemy, które
dla jej efektywnego rozwoju
muszą zostać zidentyfikowane i rozwiązane. Tylko
wtedy może ona pozytywnie wpływać na rozwój całej
gospodarki.
Obecnie w branży bezzałogowców najbardziej liczy się
koncept i umiejętność połączenia ze sobą różnych, istniejących technologii w jednym
produkcie. Budowa prototypów to zabawa w układanie
klocków. Duża grupa podzespołów dostępna jest na rynku
w akceptowalnej do dotychczasowych zastosowań jakości. Dlatego w taki właśnie
sposób budowana jest większość prototypów, w szczególności przez rozmaite uczelniane koła naukowe i zespoły
badawcze.
Warunkiem koniecznym do
skutecznej realizacji wszelkich projektów technicznych
jest jednak dokonywanie trafnych ocen w zakresie dojrzałości nowych technologii,
perspektyw ich rozwoju oraz
związanych z nimi kosztów
i ryzyka. Dlatego niezbędna
jest ocena gotowości technologii prowadzona w celu dostarczenia wiarygodnych informacji o faktycznym stanie
zaawansowania rozwijanych
rozwiązań oraz skuteczności
prowadzonych prac w kontekście założonych celów.
Poziomy gotowości
Model określania poziomu gotowości technologicznej TRL (technology readiness
levels) został wprowadzony
przez NASA do prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie technologii i systemów
lotniczych oraz kosmicznych,
czyli systemów charakteryzujących się wysokimi wymaganiami w zakresie niezawodności i odporności na
ekstremalnie trudne warunki operacyjne. Został on następnie przyjęty m.in. przez
NATO, Europejską Agencję
Kosmiczną (ESA) i Europejską
Agencję Obrony (EDA).

Badania podstawowe

Poziom 1 — zaobserwo-

Obecnie w polskiej
branży bezzałogowców najbardziej liczy się koncept i umiejętność
połączenia ze sobą
różnych, istniejących technologii
w jednym produkcie. Potrzebna jest
jednak możliwość
prowadzenia badań w celu określenia poziomu
gotowości technologicznej wykorzystywanych
rozwiązań.
Zdefiniowano poziomy gotowości technologii TRL, które stanowią model odniesienia i pozwalają na ocenę stanu
prac nad nowymi technologiami. Model TRL ułatwia
komunikację w tym zakresie pomiędzy interesariuszami przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Wyróżnia się
9 poziomów gotowości technologii numerowanych od 1
(najniższy) do 9 (najwyższy)
i pogrupowanych w 3 etapach
rozwojowych. Niskie poziomy gotowości odnoszą się do
procesu opracowywania nowych technologii i osiągania przez nie kolejnych stopni
rozwoju. Kolejne poziomy dotyczą już kształtowania technologii do wykorzystania ich
w modelach programowych i/
lub sprzętowych. Najwyższe
poziomy dotyczą zastosowania opracowanej technologii
w prototypie docelowego produktu. Ostatni poziom gotowości odnosi się do produktów
w formie sprawdzonej w warunkach operacyjnych.

wano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska.
Przykładem badań na tym
poziomie mogą być studia
nad podstawowymi własnościami materiałów, np. wytrzymałości nowego włókna
na rozciąganie w zależności
od temperatur.
Badania przemysłowe

Poziom 2 — określono
koncepcję technologii lub jej
przyszłe praktyczne zastosowanie, które jest oparte
na przewidywaniach, ale nie
ma dowodu potwierdzającego przyjęte założenia.
Poziom 3 — potwierdzo-

no analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii
(ang. proof of concept); testy
laboratoryjne pokazały, że
nowa technologia charakteryzuje się przewidzianymi parametrami oraz posiada potencjał rozwojowy
w kierunku praktycznego
zastosowania.

Poziom 4 — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej
podsystemy w warunkach
laboratoryjnych; składowe nowej technologii muszą
zostać zintegrowane w celu
sprawdzenia czy elementy
składowe mogą funkcjonować wspólnie a wyjściowe
modele analityczne, opisujące własności nowej technologii w postaci komponentów lub układu testowego,
pozwalają przewidzieć jej
parametry w „warunkach
operacyjnych”.
Poziom 5 — zweryfi-

kowano komponenty lub
podstawowe podsystemy
technologii w środowisku
zbliżonym do rzeczywistego, które reprezentuje przewidywane warunki operacyjne/użytkowe w zakresie
krytycznych właściwości.
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Poziom 6 — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach
zbliżonych do rzeczywistych
warunków operacyjnych, tzn.
model powinien uzyskać formę daleko przekraczającą zintegrowany ad hoc układ testowy oraz zostać zweryfikowany
w w/w warunkach
Prace rozwojowe

Poziom 7 — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych (ang. proof of design)
Poziom 8 — zakończono

badania i demonstrację ostatecznej formy technologii (ang.
proof of manufacturing). Poziom obejmuje badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń
projektowych, włączając w to
założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego
i szkolenia. Potwierdzono, że
docelowy poziom technologii
został osiągnięty i technologia
może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Poziom ten reprezentuje
koniec demonstracji.

Poziom 9 — sprawdzenie

technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Poziom ten wymaga aby, system był użytkowany
w środowisku pierwotnie
przewidywanym i charakteryzował się parametrami spełniającymi wymagania stawiane systemowi w warunkach
operacyjnych.
Polskie niedoskonałości
Osiągnięcie poziomu gotowości technologicznej oznacza nie tylko wykonanie określonego rodzaju testów, ale
przede wszystkim potwierdzenie w ich trakcie pierwotnych
założeń.
Dlatego dla określenia poziomu
gotowości technologicznej rozwiązań obecnych na polskim
rynku bezzałogowców kluczowa jest próba rzetelnej odpowiedzi na na pytania:

54

1

Które etapy badawcze przeszły
technologie rozwijane przez poszczególne jednostki badawcze
i komercyjne oraz jaki poziom
gotowości technologicznej zdołały osiągnąć.

2

Czy możemy rzetelnie stwierdzić, że potwierdzone zostały
podczas badań i testów początkowe założenia.

3

Czy przyjęte początkowe założenia odpowiadają faktycznemu wyzwaniu wobec technologii, którego się od niej oczekuje
w warunkach operacyjnych, tzn.
czy prawidłowo przyjęto założenia na wstępie do badań.

Niedoskonałość
procesu
badawczego
ma pierwotne
przyczyny
w poziomie
kompetencji
zespołów
badawczych ale
jest również
pochodną małej
ilości środków
przeznaczanych
na rozwój.
Jak wspomniałem na początku, większość prototypów powstaje poprzez odpowiedni dobór podzespołów,
które są dostępne na rynku.
Nie ma w tym nic złego, jednak w większości wypadków mamy dość ograniczoną wiedzę na temat założeń,
które przyświecały producentom podczas ich projektowania, testowania i produkcji. Dość ogólnikowe,

wyjściowe parametry techniczne to zbyt skromna wiedza, w dodatku często dość
nieprecyzyjna i mijająca się
z rzeczywistością.
Dla konstrukcji bezzałogowca istotne są zarówno
w/w parametry użytkowe, jak
również parametry określające odporność zmęczeniową,
środowiskową i kompatybilność EMC. Dlatego w procesie
badawczym powinny być one
zweryfikowane w celu ich potwierdzenia lub wręcz określenia dotyczących ich wartości. W krajowych prototypach
bezzałogowych, często jeszcze
opartych na układach w konstrukcji szeregowej, jak nigdzie indziej sprawdza się na
każdym kroku zasada ograniczonej funkcjonalności systemu warunkowanej przez jego
najsłabszy element. Dlatego
wiedza na temat odporności
poszczególnych elementów
w tych zakresach jest bardzo
istotna.
Koszty badań podstawowych są jednak znaczne. Badania te są oparte na szeregu
powtórzeń, często zniszczeniowych na próbkach badawczych w kolejnych iteracjach.
To pociąga za sobą wysokie
koszty materiałowe, aparatury naukowo-badawczej oraz
osobowe zespołów o wysokich kwalifikacjach. Dlatego
ten etap badawczy jest często
w branży bezzałogowej pomijany i opiera się na zaufaniu do
zastanych już charakterystyk
i specyfikacji wykorzystywanych rozwiązań.
W praktyce większość zespołów skupia się na etapach
4 i 5 procesu badawczego,
w których stara się zweryfikować przydatność gotowych
i dostępnych komponentów.
Częstokroć jednak z powodu braku elementów systemu o odpowiednich charakterystykach wykorzystuje się
w budowie prototypów komponenty dostępne, modyfikując pierwotne założenia w dół.
Tym samym założenia wstępne ulegają znacznej modyfikacji i wyjściowy rezultat badań
w postaci gotowego prototypu

TECHNOLOGIE

nie spełnia pokładanych oczekiwań. To sprawia, że proces
prototypowania zatrzymuje
się na 6 etapie gotowości technologicznej z bardzo prozaicznej przyczyny: niespełnienia
bardzo podstawowych oczekiwań użytkowników końcowych oczekujących prostoty
i komfortu obsługi, wytrzymałości, trwałości i bezawaryjności, długości lotu, jakości
i zasięgu systemu telekomunikacyjnego itp.
Niewątpliwym problemem
jest też jakość założeń wstępnych procesu badawczo-rozwojowego. Branża bezzałogowców w sposób szczególny
opiera swój rozwój na kompetencjach zdobywanych
w kołach naukowych, stowarzyszeniach miłośników i kręgach hobbystów. Ich wiedza
ukierunkowana jest na spełnienie stosunkowo niewielkiej liczby parametrów użytkowych wymaganych podczas
konkursów i zawodów (czas
lotu, ładowność). Na podobnych fundamentach budują oni hipotezy badawcze. Pozostałe parametry użytkowe
traktowane są z lekceważeniem. Konstruktorzy popełniają grzech pychy, pomijając
w swych założeniach sygnały generowane przez rynek
użytkowników końcowych.
To powoduje, że podczas procesu badawczego pomijanych
jest szereg hipotez badawczych i testów niezbędnych
do wykonania na 2 i 3 poziomie gotowości technologicznej, zamiast bezkrytycznej
implementacji gotowych rozwiązań. Bez tych etapów badawczych oraz prawidłowo
określonych wyzwań badawczych nie będzie możliwe spełnienie podstawowych
oczekiwań rynku w stosunku
do bezzałogowców.
Niedoskonałość procesu badawczego ma pierwotne przyczyny w poziomie kompetencji
zespołów badawczych ale jest
również pochodną małej ilości
środków przeznaczanych na
rozwój. W strategii programu
Innolot, po analizie kondycji
polskiego sektora lotniczego,

jako silną jego stronę określono zdolność do generowania przychodów i zysków oraz
stabilność finansową. Trzeba
mieć świadomość, że branża
bezzałogowców z obiektywnych i oczywistych powodów
jest na przeciwległym finansowym biegunie. To powoduje,
że możliwe nakłady tego sektora na badania i rozwój bez
silnego wsparcia zewnętrz-

Zespoły, które
z ograniczonymi
budżetami
badawczymi
są wstanie
zaprezentować
rozwiązanie
o gotowości
technologii
na poziomie 9,
można policzyć
na palcach.
nego są niedostateczne w stosunku do wyzwań procesu badawczo–rozwojowego i go od
samego początku upośledzają.
A zakres wyzwań badawczych jest bardzo szeroki
i obejmuje m.in.: aerodynamikę, badania materiałowe
i konstrukcyjne, napędy, zasilanie i magazynowanie energii, oprogramowanie sterujące
wraz automatyką i autonomią, sensory i detektory, GPS,
elektronikę i elektrykę, testy
zmęczeniowe, temperaturowe
i EMC, testy środowiskowe,
testy przeciążeń, badania telekomunikacji cyfrowej i analogowej, analizę obrazu, analizę zbiorów danych itd. Dlatego
zespoły, które z ograniczonymi budżetami badawczymi są
wstanie zaprezentować rozwiązanie o gotowości technologii na poziomie 9, można policzyć na palcach jednej
ręki. Co ciekawe, nie są to zespoły bezpośrednio powiązane z żadnym z państwowych

instytutów badawczych, co
– biorąc pod uwagę skalę wykorzystanych środków –
świadczy o dużej ułomności
zarówno walidacji procesów
badawczych jak i narzędzi publicznego wsparcia.
Program wsparcia
Jak w takim razie sprawić, aby
możliwe było opracowanie
przemyślanych i oczekiwanych rozwiązań, które jednocześnie wspierałyby inne sektory gospodarki? Najlepszym
rozwiązaniem byłoby powołanie Narodowego Programu
Bezzałogowców (niekoniecznie z konotacją militarną)
z precyzyjnie zaprogramowanym harmonogramem badawczym. Potrzebne jest cykliczne ogłaszanie konkursów na
realizacje badań nad poszczególnymi elementami systemu
tak, aby systematycznie podnosić poziom zaawansowania w każdym wydzielonym
segmencie technologicznym.
Program powinien opierać
się w 100 % na środkach publicznych. Tak osiągane efekty prac powinny być dostępne
na preferencyjnych zasadach dla polskich podmiotów
gospodarczych.
Program badawczy powinien być zharmonizowany
z opracowywaną księgą popytu i podaży oraz bazować
na stałych konsultacjach z doświadczonymi uczestnikami
rynku producentów BSL. Warunkiem niezbędnym dla zdynamizowania i racjonalizacji w/w działań powinno być
mocne oparcie na przedsiębiorstwach prywatnych jako
liderach powoływanych konsorcjów badawczych. Jednocześnie priorytetem programu
powinno być osiąganie określonego, sparametryzowanego
skutku badawczego a nie minimalizacja nakładów badawczych. W tej branży przełom
technologiczny i innowacje
nie będą osiągane przy nakładach nawet miliona euro. Tylko świadomość wielkości wyzwań w branży BSL pozwoli na
pogoń za światowymi liderami tej branży.
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CIEKAWE
ROZWIĄZANIA
Opisy wybranych maszyn występujących w poszczególnych
segmentach polskiego rynku.
ERNEST RUDZIŃSKI
Główny konstruktor 24 Godziny

RYNEK „MALUCHÓW” (ZABAWEK)
Na rynku zabawek uwagę zwraca Syma X5SW.
Ten stosunkowo tani dron wyposażony został
w kamerę, która robi zdjęcia i nagrywa filmy
w jakości HD przesyłając je bezpośrednio na telefon lub tablet. Użytkownik ma też możliwość
latania w trybie FPV. Wbudowany akcelerometr
oraz kompas ułatwiają sterowanie. Aparatura

Źródło: Materiały producenta

56

sterująca wyposażona jest w uchwyt na smartfona oraz przełącznik dwóch trybów lotu –
wolny i szybki. Ten quadcopter daje możliwość
wykonywania salt za pomocą jednego przycisku. Konstrukcja dodatkowo wyposażona jest
w osłony śmigieł wirnika. Akumulator pozwala
na lot od 6 do 8 minut.

TECHNOLOGIE

DLA TYCH, KTÓRZY ŻYJĄ Z WESEL I FOTEK DLA SĄSIADA
W segmencie usług „weselnych” najczęściej
spotykaną platformą jest czterowirnikowiec
Phantom DJI. Aktualnie najwyższy model to
Phantom 3 Professional.
Oprócz systemu GPS, Phantom 3 wzbogacony
został rosyjskim systemem lokalizacji GLONASS. Posiada wbudowany moduł Lightbridge,
który przekazuje obraz z kamery drona w jakości HD bezpośrednio na tablet podłączony
do aparatury operatora. Prezentowana wersja
wyposażona jest w kamerę o rozdzielczości 4K
z obiektywem o kącie widzenia 94 stopni, a specjalne soczewki obiektywu zapewniają obraz
bez zniekształceń.

W pomieszczeniach zamkniętych lub w terenie, gdzie sygnał GPS nie jest dostępny, Phantom
3 Professional wykorzystuje Vision Positioning System – system czujników wizyjnych
i ultradźwiękowych, które skanując otoczenie
umożliwiają bezpieczne wykonanie lotu.
Producent deklaruje 23 minuty maksymalnego czasu lotu w bezwietrznych warunkach
pogodowych.
Szybki czas przygotowania, prostota obsługi
lotu oraz cena kompletnego zestawu idealnie
klasyfikuje Phantoma 3 na rynek wideofilmowania uroczystości ślubnych i weselnych, przy
wciąż rosnącym popycie na tego rodzaju usługi.

Źródło: Materiały producenta

PROJEKT START-UPOWY: S-380 BARRACUDA
Oferowana przez firmę uAvionics autonomiczna
platforma bezzałogowa o masie do 25kg, zdolna
zabrać na pokład do 9kg ładunku. Dysponuje
zasięgiem do 500 km przy długotrwałości lotu

przekraczającej 5h. Obecnie dedykowana dla
instytucji naukowych i organizacji badawczo-rozwojowych oraz dla centrów szkoleniowych.


Źródło: Materiały producenta
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RYNEK PRODUCENTÓW FILMOWYCH
Czterosilnikowa platforma DJI INSPIRE 1 PRO to
idealna propozycja dla profesjonalnych produkcji
filmowych. Najnowszy model wyposażony jest
w trzyosiowy gimbal Zenmuse X5R z doskonałą
matrycą, o rozszerzonym zakresie dynamiki.
Zamontowana kamera rejestruje filmy w jakości
4K/30fps, między innymi w formacie Cinema
DNG (RAW) oraz wykonuje zdjęcia o rozdzielczości
16 megapikseli. Posiada wymienną optykę w standardzie MFT i zdalnie sterowany focus. Dedykowana aplikacja mobilna DJI GO pozwala na zmiany
wartości przysłony, migawki i ustawienia punktu
ostrości.
Inspire 1 PRO jest gotowy do lotu odrazu po
wyjęciu z walizki, oraz łatwy w obsłudze pilotażu.

Jego konstrukcja składa się z aerodynamicznej
obudowy, lekkich ramion z włókna węglowego,
które możemy podnieść podczas lotu, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystać zakres obrotu
kamery ±320°.
Dla większego bezpieczeństwa i precyzji lotu
można zastosować dodatkową aparaturę. Wtedy
pilot może zająć się jedynie trasą lotu a operator
sterowaniem kamery i utrzymaniem kadru.
Dron posiada również możliwość automatycznego startu, lądowania oraz telemetrię lotu.
W przypadku utraty zasięgu, lub uszkodzenia
aparatury sterującej autonomicznie powróci do
punktu startu.


Źródło: Materiały producenta

PITLAB & ZBIG FPV SYSTEM
Jest to polski system przeznaczony do kompleksowego wspomagania lotów FPV, w tym również
lotów w pełni autonomicznych. Zapewnia bezpieczeństwo również w przypadku utraty sterowania lub wizji.
System składa się z modułów:
• OSD (pełna nawigacja z prezentacją danych na
obrazie z kamery);
• Autopilot ze stabilizacją lotu oraz lotem autonomicznym;
• Stacja naziemna ze sterowaniem anteną kierunkową i odbiorem telemetrii;
• Buddy Flight do identyfikacji położenia innych
modeli w powietrzu.
Bogata i w wielu obszarach unikalna funkcjonal-

Źródło: Materiały producenta

58

ność systemu stawia go w czołówce światowych
rozwiązań, co doceniają użytkownicy już w ponad
12 krajach świata.
System stabilizuje lot platformy, pozwala na autonomiczny lot po zadanej trasie, powrót do punktu
startu (RTH), a wbudowany system ILS pozwala
na bezpieczne lądowanie nawet bez widoczności
lotniska (mgła, noc, awaria kamery). Dane prezentowane na ekranie mogą być dowolnie konfigurowane przez użytkownika. Planowanie lotu oraz
aktualizacja oprogramowania realizowana jest
przez połączenie USB z komputerem PC.
Producent zapewnia wsparcie dla użytkowników
również w języku angielskim.
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CBRTP/OPEGIEKA ELBLĄG: STEROWIEC HYBRYDOWY
W konstrukcji bezzałogowca wykorzystano
innowacyjne połączenie multikoptera z aerostatem. Podstawowym elementem czyniącym
z balonetu obiekt o charakterze sterowca jest
ośmiokątna konstrukcja kratowa obejmująca napełnioną helem powłokę o pojemności 210 m3.
Do tej konstrukcji mocowane są 2 silniki
spalinowe SIMONINI MINI EVO 2 (z trójłopatowym śmigłem) o mocy 33 KM, służące jednocześnie do sterowania kierunkiem lotu i korekty
wysokości oraz 4 silniki elektryczne układu
stabilizacji o mocy 5,5 kW każdy, napędzające
trójłopatowy wirnik o zmiennym skoku łopat,

pozwalający na szybkie odwracanie wektora
ciągu.
Dodatkowo, dzięki specjalnemu umiejscowieniu i pochyleniu śmigieł multikoptera, uzyskano
znakomitą stabilność lotu całej platformy. Jest
to szczególnie ważne przy lotach z czułymi sensorami geofizycznymi.
Platforma została zbudowana w ramach projektu „Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów
infrastruktury lądowej”.

Źródło: Materiały producenta

I NSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH: ATRAX V3
MTOW 25 kg, rozpiętość 1,90m w układzie X8,
stacja naziemna oraz zestaw zasobników i czujników do zastosowania w różnych konfiguracjach, m.in. video, termowizja, lidar. SAR został
zaprojektowany z myślą o wykonywaniu zróżnicowanych misji nadzoru, rozpoznania i wsparcia
pola walki na poziomie taktycznym. W wersji
uzbrojonej zaprojektowany pod kątem wykonywania wojskowych misji bojowych oraz zadań
związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem
wewnętrznym państwa.
Zapewnia możliwość gromadzenia w czasie
rzeczywistym wysokiej jakości danych rozpo-

znania przy jednoczesnym operowaniu w oddaleniu od obszaru misji.
System może być wykorzystywany m. in.
do zadań wywiadowczych i obserwacyjnych,
do wsparcia ognia artylerii, tworzenia zasłon
dymnych czy niszczenia obiektów naziemnych.
Wyposażony jest w głowicę optoelektroniczną
z zoomem optycznym stabilizowaną w dwóch
lub trzech osiach, w 6 trybów lotu, w dalmierz
laserowy. Istnieje możliwość instalacji dwóch
różnych wariantów systemu uzbrojenia.
System składanych ramion ułatwia transport
ATRAXa.

Źródło: Materiały producenta

59

RYNEK DRONÓW W POLSCE 2015 K SIĘG A POPY TU I PODA Ż Y

O CZYM WAM
NIE POWIE
SPRZEDAWCA DRONA
Poradnik technologiczny dla użytkowników dronów.

KAROL JUSZCZYK

Jeżeli chcemy używać plat-

formy latającej do nauki pilotażu, to będziemy potrzebowali
najprostszego rozwiązania.
Może korzystać ze stosunkowo
nieskomplikowanej elektroniki realizującej podstawowe
zadania stabilizacji maszyny
i lotu w trybie w pełni manualnym (bez wspomagania przez
komputer). Może być zbudowana z materiałów tanich,
ale odpornych na stosunkowo
silny kontakt z przeszkodami.
Taka konstrukcja w połączeniu z niewielkimi wymiarami (i co za tym idzie niewielką
ilością materiałów konstrukcyjnych) pozwala przy masowej produkcji osiągnąć bardzo niską cenę dla końcowego
użytkownika.
I tak w cenie poniżej 500
zł można kupić maleńkiego,
o średnicy kilkunastu centymetrów, quadrocoptera
typu Hubsan do nauki latania.
Niestety, nie odlecimy nim
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dalej niż poza zasięg wzroku,
bo zasięg radiowy jest bardzo ograniczony. Będziemy
też mieli kłopot latając poza
pomieszczeniami zamkniętymi – ten mały i przez to
lekki sprzęt praktycznie nie
pozwala na loty przy wietrze. Powyżej 500 zł możemy
zakupić i wypróbować modele Hubsan z opcją transmisji
obrazu na żywo z niewielkiej
kamerki (FPV – First Person
View) wchodząc już niemalże
w rolę prawdziwego pilota.
W cenie około 1500 zł możemy zaopatrzyć się w sprzęt
Parrot AR.Drone 2.0. Jest to
jedno z popularniejszych na
rynku rozwiązań, oferujące
przy tym sterowanie z poziomu tabletu lub smartfonu.
Bardziej zaawansowane są
modele DJI z serii Phantom,
które oferowane są w cenie
kilku tysięcy złotych. Za
tę cenę otrzymamy jednak
maszynę o wiele większym
zasięgu oraz będącą w stanie przenosić niewielkie ciężary (np. aparat lub kamerę). Istotnym ograniczeniem
dla użytkownika jest zasięg.
W przypadku sterowanego
przez wi-fi AR.Drone jest to
zaledwie około 60 metrów,
podczas gdy DJI jest nam już
w stanie zapewnić realny

Platformy
do realizacji
profesjonalnych
zdjęć z powietrza
wymagają dość
dużego udźwigu.
Muszą mieć
możliwość
podwieszenia
nie tylko
profesjonalnego
sprzętu
fotograficznego lub
kamery, ale także
odpowiedniego
systemu
stabilizacji obrazu.
zasięg do około 300m.
Bardzo popularne ostatnio
platformy do realizacji profesjonalnych zdjęć z powietrza wymagają dość dużego
udźwigu. Muszą mieć możliwość podwieszenia nie tylko
profesjonalnego sprzętu fotograficznego lub kamery, ale
także odpowiedniego systemu
stabilizacji obrazu. To oznacza
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większe silniki, większe śmigła, większą konstrukcję całej
platformy oraz rozbudowaną
elektronikę. Cena tego typu
rozwiązań produkowanych na
masową skalę (z dedykowanym wyposażeniem fotograficznym) zawiera się w przedziale od 15 tys. do 35 tys. zł.
Modelowym przykładem są
tu platformy DJI Inspire, czy
serii S1000. Ich zasięg radiowy sięga już kilku kilometrów. Ograniczeniem są jednak
akumulatory, które w większości rozwiązań poniżej 30
000 zł wystarczają na zaledwie kilkanaście minut pracy. Rozwiązania customowe
w tym segmencie, produkowane w niewielkich seriach przez
doświadczonych producentów
pod wybrane wyposażenie, np.
profesjonalne kamery filmowe,
z uwagi na jednostkową produkcję potrafią być już nawet
3-4 razy droższe.
Jeśli jednak oczekujemy
rozwiązania do obserwacji
i poszukiwań ludzi – z niezbędną do tego celu kamerą podczerwieni, latającego w trudnych warunkach pogodowych,
przy dużej wilgotności i silnym
wietrze oraz o maksymalnie długim czasie lotu (nawet
do 60 minut lotu) i na większe odległości – to podczas
budowy platformy musimy
sięgnąć po rozwiązania bardziej wyrafinowane i zdecydowanie bardziej kosztowne.
Kamera podczerwieni to koszt
rzędu kilkudziesięciu tysięcy
złotych. Ultralekkie materiały kompozytowe, aluminiowe
i tytanowe, mocny, wytrzymały i niezawodny układ napędowy, wydajne akumulatory czy
mocne układy nadawczo-odbiorcze to kolejne elementy,
które potrafią zwielokrotnić
koszt platformy kilkukrotnie
w stosunku do mniej zawansowanych rozwiązań. Tego
typu bezzałogowce osiągają
ceny z przedziału od 150 tys.
zł w górę. Przykładem takiego rozwiązania jest model
Lockheed Martin Indago.
Ostatnią grupę bezzałogowców stanowią rozwiązania dla służb mundurowych.

Wymagania w stosunku do
nich, oprócz już wskazanych
wcześniej, to m.in.: zwiększona odporność na zmęczenie i zużycie, zwiększona odporność elektroniki na
zakłócenia EMC, renundancja (duplikacja) kluczowych
układów, zwiększone moce
nadawczo-odbiorcze, zabezpieczenia kryptograficzne
i inne. Spełnienie tych wyma-

Ceny zestawów
bezzałogowych
do zastosowań
militarnych
sięgają setek
tysięcy a często
wręcz milionów
złotych.
gań wymaga zastosowania
zaawansowanych technologii,
długotrwałych prac badawczych, testów, których koszt
zawarty jest potem w cenie
platform latających. Dlatego
ceny zestawów bezzałogowych

Parrot AR 2.0
Fot. materiały producenta

do zastosowań militarnych
sięgają setek tysięcy a często wręcz milionów złotych.
Przedstawicielami tej kategorii
są m.in. AeroVironment Shrike
VTOL czy starszy Honeywell
RQ-16 T-Hawk.
Doświadczenie i nakłady
Zdecydowana większość produkowanych na masową skalę
platform jest stosunkowo niewielkich rozmiarów i dość lekka. Cechy te oraz prosprzedażowe założenia konstrukcyjne
(tanie materiały, podstawowa
elektronika) determinują dość
słabe parametry lotu: krótki
czas przebywania w powietrzu oraz niewielka nadwyżka mocy układu napędowego
w stosunku do masy startowej.
W połączeniu ze stosowaniem
low cost’owych komponentów elektronicznych oznacza
to stosunkowo duże ryzyko
stosowania tych rozwiązań
w warunkach innych niż idealne (ładna, bezwietrzna pogoda) oraz w pobliżu większych
skupisk ludzi lub np. imprez
masowych.
Zwiększenie bezpieczeństwa lotów platformy bezzałogowej to kosztowna inwestycja. Oznacza: zastosowanie większej ilości zespołów
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Lockheed Martin Quad Indago
Fot. materiały producenta

napędowych, podzespołów
elektronicznych o podwyższonej jakości, dokładności,
odporności, wyposażenie
w dodatkowe sensory, obniżenie masy konstrukcji (a przez
to zwiększenie wspomnianego czasu lotu lub nadwyżki
mocy) poprzez zastosowanie
drogich materiałów kompozytowych, wykorzystanie
custom’owych, maksymalnie

zminiaturyzowanych podzespołów. Trzeba też pamiętać,
że w cenie każdego rozwiązania zawarty jest również
koszt prac badawczych i rozwojowych pozwalających osiągnąć zaplanowane parametry
końcowe.
Warto tuż też wspomnieć
o niebagatelnym wpływie
doświadczenia zespołu projektowego i konstrukcyjnego.
Branża bezzałogowców jest
stosunkowo młodą, więc ilość
doświadczeń z komercyjnych
zastosowań dronów jest jeszcze niewielka. Co więcej, możliwe nakłady inwestycyjne

w proces badawczy nie są
zbyt wysokie. To powoduje
dość ogranczoną możliwość
zaawansowanych symulacji
komputerowych zachowań
konstrukcji. Dodatkowym
utrudnieniem jest też dość
wysoka ilość parametrów
wejściowych koniecznych do
uwzględnienia w takich symulacjach, wymagających od konstruktorów doświadczenia
i wyobraźni, a od sprzętu dużej
mocy obliczeniowej i zaawansowanego oprogramowania.
Dlatego budowa wiedzy na
temat tej technologii odbywa
się w równym stopniu podczas
prac badawczych jak i praktyki w terenie. Pozwala to zweryfikować wiele pierwotnych
założeń projektowo-konstrukcyjnych i ocenić ich rzeczywistą wartość, zarówno dla użytkownika końcowego jak i pod
kątem ich wpływu na wzrost
poziomu bezpieczeństwa.
Jakość końcowa projektów jest
wprost proporcjonalna do ilości roboczogodzin poświęconych na takie testy.
Kolejnym, bardzo istotnym
elementem wpływającym na
jakość systemów bezzałogwych jest reżim technologiczny końcowego montażu.
Nawet najbardziej innowacyjne koncepcje projektowe oraz

Jakie kryteria stosować przy wyborze usług dronami
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń
i przemyśleń można zaproponować pewien
zespół kryteriów, który może sprawić, że
usługi z wykorzystaniem dronów będą realizowane w sposób bardziej bezpieczny i bardziej profesjonalny.
Sprzęt wykorzystywany do usługi nie powinien być jednostkowym egzemplarzem. Lepiej
jeżeli usługodawca korzysta ze sprzętu producenta, który może się pochwalić już kilkoma
realizacjami przetestowanymi „w boju”.
Zweryfikujmy to. Usługodawca powinien
mieć doświadczenie, a jedynym sposobem aby
to zweryfikować, są referencje, polecenia i już
wykonane z powodzeniem realizacje podobnych usług.
Niezbędnym elementem postępowania/konkursu powinien być lot testowy w terenie.
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Jeżeli podczas takiego pokazu pojawiłyby się
jakiekolwiek problemy czy wątpliwości co do
poziomu odpowiedzialności operatora/-ów,
które w naszym odczuciu mogłyby wpłynąć
na bezpieczeństwo lotu, nie decydujmy się na
takiego oferenta.
Oczywiście, niezbędna jest licencja pilota na
statek powietrzny takiej klasy (masy startowej), jakim będzie realizowane zlecenie
Wymuśmy na zleceniobiorcy pisemne
oświadczenie o realizowaniu zlecenia z dala
(w odległości minimum 500 m) od dużych
skupisk ludzkich, ruchliwych tras komunikacyjnych lub innych potencjalnie niebezpiecznych miejsc, gdzie upadek statku powietrznego mógłby skończyć się tragicznie. To na
pewno wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa realizacji zlecenia. Jeśli nie jest to
możliwe – może lepiej zrezygnować z usługi…
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najlepsze, zastosowane podzespoły i materiały na nic się nie
zdadzą, jeśli nie będzie zapewniony odpowiedni poziom
jakości końcowego montażu,
integracji poszczególnych elementów sytemu oraz odpowiedni proces kontroli procesów i testów postprodukcyjnych. W tej chwili jest to jeden
z najbardziej zawodnych elementów całego łańcucha technologicznego projektów systemów bezzałogowych.
Warto wspomnieć, że duża
część rynku jest w tej chwili
oparta o tzw. „składaki”, budowane w pojedynczych egzemplarzach z gotowych, dostępnych podzespołów wykorzystywanych w rekreacyjnym
modelarstwie. Konstrukcje te
mają szereg ograniczeń wynikających z samej definicji ich
montażu oraz jedną istotną
cechę – z reguły nie są zabudowane. Możliwy jest nieskrępowany dostęp do elementów
konstrukcyjnych a w związku

Branża
bezzałogowców
jest stosunkowo
młoda, więc ilość
doświadczeń
z komercyjnych
zastosowań
dronów jest
jeszcze niewielka.
Możliwe nakłady
inwestycyjne
w proces badawczy
też nie są zbyt
wysokie. To
powoduje dość
ograniczoną
możliwość
zaawansowanych
symulacji
komputerowych
zachowań
konstrukcji.

z tym istnieje na każdym etapie ich użytkowania niezwykle wysokie niebezpieczeństwo wpływu czynników
zewnętrznych na podzespoły czy wewnętrzne instalacje
i ich łatwe uszkodzenie. Tego
typu rozwiązania powinny
być stopniowo eliminowane
z rynku jako nie gwarantujące powtarzalnej jakości a więc
wysoce niebezpieczne dla
użytkownika i otoczenia.
Nie eksperymentujmy
na sobie
To wszystko powoduje, że na
obecnym etapie rozwoju rynku opracowanie bezzałogowca o poziomie bezpieczeństwa
zbliżonym do rygorów panujących w lotnictwie cywilnym
nie jest możliwe przy cenach
jednostkowych zakupu rzędu
kilku czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dostępne
na rynku rozwiązania z definicji muszą być stosowane i wykorzystywane z dużą
dozą programowej nieufności,
odpowiednimi marginesami
bezpieczeństwa. Wymagają
też od operatorów/pilotów
dużych pokładów wspomnianej już wcześniej wyobraźni
i doświadczenia.
Powstaje więc pytanie,
w jaki, bezpieczny sposób
odseparować podczas postępowań przetargowych rzetelnych oferentów usług
realizowanych z wykorzystaniem bezzałogowców od

AeroVironment – Shrike
Fot. materiały producenta

tych mniej rzetelnych, wręcz
nieprofesjonalnych.
Oczywiście, jest szkoła
postępowania mówiąca o niewidzialnej ręce rynku i zasadzie pełnej odpowiedzialności oferentów za swoje czyny.
Przy takim podejściu jedynym
kryterium wyboru podwykonawcy będzie cena usługi. Pytanie, czy chcemy jako
społeczeństwo uczestniczyć
w dość jednak niebezpiecznym eksperymencie, w którym wykonawcy usług będą
testować bezpieczeństwo swoich usług nad naszymi głowami, czy głowami naszych
znajomych, przyjaciół, dzieci.
Czy dopuścilibyśmy podobne
podejście w przypadku samolotów, śmigłowców, szybowców. I czy chcemy zgodzić się
na to, aby każdy kto zbuduje sobie samolot w garażu,
a miałby licencję pilota, mógł
nam latać nad domem taką
samoróbką. Pewnie nie. A taka
sytuacja panuje w tej chwili w sektorze bezzałogowców.
Nie powinniśmy więc jeszcze
pogłębiać tego stanu bezradności poprzez realizację zamówień na usługi bezzałgowcami
z zastosowaniem jako kryterium wyboru wyłącznie ich
ceny. 
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MISJA POD
KONTROLĄ
Operatorzy bezzałogowych statków powietrznych (BSP) przed każdą
misją – bez względu na to czy ma charakter cywilny, czy wojskowy –
powinni sprawdzić jej założenia w środowisku symulacyjnym i w ten
sposób przećwiczyć sterowanie maszyną.
SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI

Zadanie obejmowało lot rozpoznawczy trzema dronami
wzdłuż szlaków komunikacyjnych na północ, wschód
i zachód. Maszyna „Alfa” miała sprawdzić, czy droga jest
przejezdna po ulewnych deszczach i prawdopodobnym jej
zatarasowaniu po zejściu lawiny błotnej. Dron „Beta” miał
monitorować ruch kompanii
czołgów, zaś quadrokopter
„Gamma” zbadać, czy teren nie
jest skażony promieniotwórczo. Dowództwo uznało, że
jednoczesny start trzech platform bezzałogowych wymaga
sprawdzenia ich zachowania
w środowisku symulacyjnym.
„W ten sposób operatorzy, bez
obaw o utratę platformy bądź
oczekiwania na odpowiednie
warunki pogodowe, mogliby się
zapoznać z zadaniem. Umożliwia
to właśnie stworzone przez nas
środowisko symulacyjne (uas.
asseco.com)” – tłumaczy Piotr
Wiśniewski z Asseco Poland.
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System składa się z: naziemnej
stacji kontroli – GCS (Ground
Control Station), rozbudowanego silnika symulacji lotu
i warunków pogodowych oraz
autopilota bądź programowego
modułu reprezentującego logikę automatycznego systemu
sterowania.
W zależności od wymagań użytkownika, środowisko symulacyjne może zostać
wyposażone w rzeczywisty
sprzętowy moduł autopilota, bądź prawa sterowania.
Możliwości symulacji misji
ściśle zależą od oprogramowania GCS, które w normalnych
warunkach używane jest do
wykonywania prawdziwych
misji. To pozwala zapewnić
pełną integrację z rzeczywistymi procedurami wykonywania
lotów.
„W naszkicowanym na początku zadaniu wyglądałoby to tak.
W systemie symulacyjnym zaprogramowanoby wszystkie trzy
misje, „Alfa”, „Beta” i „Gamma”,
z uwzględnieniem rzeczywistych
profili aerodynamicznych, parametrów geometrycznych i masowych platformy. Określonoby
warunki pogodowe tuż po nawałnicy, ale również przy zachmurzonym niebie i wzrastającym
wietrze. Gdyby prognoza pogody
miałaby się zmienić, wystarczył-

W zależności
od wymagań
użytkownika,
środowisko
symulacyjne może
zostać wyposażone
w rzeczywisty
sprzętowy moduł
autopilota, bądź
prawa sterowania
by jeden klik na wprowadzenie
korekty. Operatorzy widzieliby
na mapie miejsce startu i ewentualmne rezerwowe lądowisko” –
wyjaśnia Piotr Wiśniewski.
W konsekwencji operatorzy mogliby przećwiczyć procedury awaryjne, np. gdyby
uległ uszkodzeniu silnik albo
straciliby łączność z maszynami. Sprawdziliby również, jak
zadziała spadochron zasobnika
z materiałem fotograficznym.
Wreszcie zgraliby pracę trzech
maszyn równocześnie i kolejność przekazywania danych.
„W tym przypadku całość symulacji odbywa się poprzez wykonywanie dokładnych obliczeń zależ-
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nych od charakteru danej platformy. Niezbędne jest dodanie do
systemu symulacji dodatkowych
jednostek obliczeniowych pozwalających na realizację misji w najbardziej zbliżonych do rzeczywistości warunkach” – mówi Piotr
Wiśniewski.
Każda z symulowanych plat-

Każda
z symulowanych
platform
wykonuje lot
w dedykowanym
dla siebie silniku
symulacyjnym.
Wszystkie dane
telemetryczne są
przekazywane
do modułu
GCS jak i do
dedykowanego dla
każdej z platform
autopilota
form wykonuje lot w dedykowanym dla siebie silniku symulacyjnym. Wszystkie dane telemetryczne są przekazywane do
modułu GCS jak i do dedykowanego dla każdej z platform autopilota. Taka struktura spięta
w sieć pozwala na maksymalnie zbliżone do rzeczywistych
warunków operowanie wieloma platformami powietrznymi
jednocześnie przy użyciu zcentralizowanej stacji naziemnej
GCS.
Stacja naziemna
Oto właśnie klucz do
pomyślności wielorakiej misji.
W koncepcji Asseco ich stacja naziemna, wyposażona
w zaawansowany moduł planowania misji, pozwala na
zobrazowanie w czasie rzeczywistym danych telemetrycznych oraz wsparcie systemów wyposażenia misyjnego z uwzględnieniem różnych
formatów map. „Do wymiany
informacji pomiędzy segmentem powietrznym stacja naziem-

na wykorzystuje protokoły
Mavlink oraz STANAG 4586
(NATO Standard Interface of the
Unmanned Control aSystem (UCS)
Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
interoperability). Biorąc pod uwagę wspomniane już funkcjonalności oraz elastyczność interfej-

Stacja naziemna. Fot. materiały producenta

Ground Control
i lądowania. Może zwizualizotrajektorię lotu 2D/3D oraz
Station wać
przypisać akcję do punktów
nawigacyjnych, np. po doloAsseco GCS
cie nad usuwisko, powrót na

Dowództwo
uas.asseco.com
może śledzić
misję dzięki
transmisji obrazu,
zaś na miejscu
akcji operatora
mogą wspierać
bezpośrednio
analitycy danych,
którym udostępnia
się wówczas
dodatkowe ekrany
su użytkownika, system Asseco
GCS może zostać w prosty sposób
użyty w systemach klasy Mini,
Taktycznej, bądź Male” – wyjaśnia Piotr Wiśniewski.
Na etapie planowania misji
operator określa punkt startu

wyznaczone miejsce lądowania. W trakcie misji operator
może zmieniać punkty nawigacyjne, gdy np. spostrzeże, że
obszar katastrofy naturalnej
jest większy niż pierwotnie
szacowano.
Dowództwo może śledzić
misję dzięki transmisji obrazu,
zaś na miejscu akcji operatora
mogą wspierać bezpośrednio
analitycy danych, którym udostępnia się wówczas dodatkowe
ekrany. Jest możliwe sterowanie funkcjami głowicy obserwacyjnej. Zapis danych misji
następuje do dedykowanej bazy
danych. Zarazem GCS umożliwia automatyczną obróbkę
pozyskanych zdjęć i generację
map przy użyciu modułu Menci
Software
Obecnie Asseco testuje swoje rozwiązanie, współpracując
z różnymi producentami dronów. Wśród nich jest spółka
Fotoraporty z podwarszawskich Chyliczek, która stosuje
GCS już komercyjnie.
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LOT W CHMURZE
(OBLICZENIOWEJ)
Opracowanie wyników typowej misji fotogrametrycznej może
trwać nawet kilkanaście godzin, pomimo zwiększającej się mocy
obliczeniowej stacji roboczych i wydajniejszych kart graficznych.
Rozwiązania upatruje się w chmurach obliczeniowych.

MAREK GAWEŁ
Unmanned Aerial Vehicles Polska
Sp. z o.o.
JACEK JÓŹWIAK
Fotoraporty Sp. z o.o

Czas w wielu sytuacjach jest

bardzo istotnym czynnikiem
działania. W czasie powodzi
szybki dostęp do aktualnych
danych o obszarach znajdujących pod wodą ułatwi sztabom
kryzysowym sprawniejsze
zarządzanie. Nie mniej istotna
jest perspektywa, z której prowadzi się obserwacje. Nadzór
„z lotu ptaka” umożliwia łatwą
orientację co do zasięgu i skali
zjawiska.
Z drona lepiej widać
Satelity umożliwiają zebranie
jednorodnych danych z bardzo
dużego obszaru (rzędu setek
kilometrów kwadratowych).
Niestety, czas oczekiwania na
przelot nad obszarem zainteresowania może być długi
(istnieje również bardzo kosztowna opcja zamówienia misji).
Dodatkowe ograniczenie stanowią chmury, które znacznie
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ograniczają użyteczność scen
satelitarnych.
Samoloty załogowe są kierowane bezpośrednio tam, gdzie
są potrzebne. W czasie jednego
lotu umożliwiają zebranie spójnych danych z obszaru kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych o lepszej rozdzielczości
niż dane satelitarne. Nadal są
podatne na ograniczenia atmosferyczne, chociaż w mniejszym stopniu niż satelity (ich
pułap operacyjny to zazwyczaj
powyżej 1000 metrów).
Drony mogą operować bezpośrednio „z miejsca wydarzenia” (brak kosztów inicjalnych
misji lotniczej). Są praktycznie
niewrażliwe na zachmurzenie
(pułap operacyjny zazwyczaj w przedziale 100-300 m).
Pozyskiwane zobrazowania
posiadają bardzo wysoką rozdzielczość. Jednakże w czasie
jednego lotu są w stanie dostarczyć informacje z obszaru
od kilku do kilkunastu kilometrów kwadratowych. Dodatkowo sprawę komplikują
regulacje prawne, które wciąż
nie w pełni „zaakceptowały”
obecność tego typu maszyn
w przestrzeni lotniczej.
Każde z wymienionych urządzeń dostarcza danych w innej
skali. Funkcjonalność każdego
z nich charakteryzuje się też

różnym czasem pomiędzy
pojawieniem się potrzeby pozyskania danych a faktycznym
dostępem do nich.
Na kiedy praca? Na wczoraj!
Klasyczny proces fotogrametryczny jest bardzo czasochłonny. Składa się z kilku
głównych etapów: przygotowania planu nalotu, wykonania

Warto zastanowić
się, czy czas, który
będzie wymagany
na przesłanie
bardzo dużych
ilości danych do
chmury (pakiety
rzędu kilku,
kilkunastu GB),
nie będzie na tyle
długi, że w całości
pochłonie korzyści
wynikające
z przyspieszenia
samego procesu
mozaikowania
zdjęć.
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operacji powietrznej, powrotu
do bazy i przeniesienia danych
z samolotu do stacji roboczej,
oceny zgromadzonego materiału oraz przetwarzania danych
ze stałym udziałem wykwalifikowanego operatora.

Największym
ograniczeniem
są koszty rozwoju
technologii
tak, aby system
był szybki,
zautomatyzowany,
niezawodny
i łatwy w obsłudze.
Nakłady idą
w miliony.
Sektor komercyjny
samodzielnie nie
zechce ich ponieść.
W przypadku samolotów
bezzałogowych czas oczekiwania na dane można skrócić na
kilka sposobów. Przygotowanie
maszyny do lotu zajmuje nie
więcej niż kilkanaście minut.
Nie jest potrzebny dolot z przystosowanego lotniska. To kolejny zysk. Ponadto, platformy
bezzałogowe, dzięki stosowanym systemom automatyki (autopilot), są w stanie realizować
plan misji, który może zostać
zaprogramowany na miejscu
w ciągu kilku chwil.
Dalsze skrócenie czasu trwania procesu zbierania danych
osiągamy dzięki nowej generacji
oprogramowaniu fotogrametrycznemu, takiemu jak Menci
APS, które wykorzystuje specyfikę zobrazowań wykonanych
z drona (bardzo duże pokrycie
wzajemne pomiędzy fotografiami umożliwia automatyzację
czynności wiązania zdjęć).
Mimo zwiększającej się mocy
obliczeniowej stacji roboczych
i wykorzystania kart graficznych w procesie obliczeń jest to,
jednak, wciąż czas rzędu nawet
do kilkunastu godzin dla typowej misji fotogrametrycznej.

W związku z tym dużą popularność zaczynają zdobywać
rozwiązania bazujące na chmurach obliczeniowych, które są
w stanie zapewnić moce obliczeniowe niedostępne na pojedynczych stacjach roboczych.
Warto jednak zastanowić się,
czy aby czas, który będzie wymagany na przesłanie bardzo
dużych ilości danych (mówimy
o pakietach danych rzędu kilku
do kilkunastu GB) do chmury
nie będzie na tyle długi, że
w całości pochłonie korzyści
wynikające z przyspieszenia
samego procesu mozaikowania
zdjęć.
Potencjalne kierunki
rozwoju technologii
Jeśli jednak zdecydujemy się na
„lot w chmurze obliczeniowej”,
to winniśmy wziąć pod uwagę:
Obliczanie na pokładzie – potrzeba zebrania danych z większego
terenu, aby rozpocząć przetwarzanie (wymagane jest zebranie
przynajmniej 3 szeregów, aby
rozpocząć klasyczne tworzenie
ortofotomapy);
1) Przesyłanie danych do chmury wymaga bardzo szybkich
łącz (typowe zdjęcie w formacie jpeg to 10-20 MB
i jest wykonywane w odstępach około 2-5 sekund);
2) Obliczanie na pokładzie
z użyciem istniejącego numerycznego modelu terenu
– jeśli pozyskiwane zdjęcia
byłyby wstawiane w istniejącą ortofotomapę, to
przetwarzanie mogłoby się
rozpocząć w momencie pozyskania pierwszych obrazów i jego wynik w postaci
ukazującej zmianę mógłby
być przesyłany i wizualizowany w trakcie lotu.
3) Niezależnie od miejsca
przetwarzania danych
(chmura lokalna na pokładzie samolotu czy też
zdalna – w sieci) zmianie
musi ulec sposób, w jaki się
to odbywa. Dostępne oprogramowanie wymaga ciągłego nadzoru człowieka
nad przebiegiem procesu
wiązania zdjęć, aby uzyskać zadowalające efekty.
Na potrzeby przetwarzania

w chmurze, nastawionego na szybkość (kosztem
estetyki i/lub dokładności
geodezyjnej) trzeba przemyśleć nowe rozwiązania
programistyczne, w szczególności algorytmy analizy
obrazów i ich wzajemnego
wiązania.
Największym ograniczeniem są
koszty rozwoju technologii tak,
aby system był szybki, zautomatyzowany, niezawodny i łatwy w obsłudze. Tutaj nakłady
szacowane są w milionach złotych, nawet z wykorzystaniem
istniejących technologii. Jest
to cena, której sektor komercyjny samodzielnie nie zechce
ponieść.
Z drugiej strony, koszt wykorzystania systemu bezzałogowego, czy roju takich systemów, może być stosunkowo
niski. Szczególnie, gdy zestawimy go z kosztami udziału służb
ratunkowych i porządkowych,
straconymi zyskami przedsiębiorców, elementami paniki
odczuwanej przez mieszkańców w sytuacjach klęsk żywiołowych. Wymaga to, oczywiście, zainteresowania ze strony
organów państwa. Nie brakuje
firm komercyjnych dysponujących odpowiednim zapleczem
personalno-technicznym, które
są otwarte na partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji
ambitnych i przyszłościowych
projektów.
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TU ZASZŁA
ZMIANA
Zamiast analizować terabajty danych graficznych,
szukać tylko zmian, które zaszły od ostatnich
obserwacji – oto idea wykrywania zmian (ang.
change detection), która staje się podstawowym
zadaniem dronów wojskowych i cywilnych.

Fot. Novelty RPAS
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SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI

Teledetekcja jest działem

nauk technicznych zajmującym
się pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz interpretowaniem
danych z rejestracji promieniowania elektromagnetycznego
odbitego lub emitowanego
przez różne obiekty. Można
w tym celu wykorzystać zdjęcia
lotnicze i satelitarne w zakresie
widzialnym i podczerwieni.

Od strony technicznej
W aktywnej teledetekcji sygnał
jest wysłany z instrumentu, następnie zaś analizowany. W tym
celu stosuje się radar (mikrofale), lidar (światło), sonar – gdy
wysyłane są fale akustyczne.
Natomiast pasywnymi metodami teledetekcji są metody oparte na analizie sygnału odbitego
od obserwowanego obiektu.
Zdjęcie fotograficzne jest przykładem teledetekcji pasywnej.
By móc wykrywać zmiany
w stanie monitorowanej infrastruktury czy też użytków rolnych, stosuje się system wielospektralnej rejestracji obrazów
wykorzystujący zakres widzialny i bliską podczerwień. Zakres
ultrafioletowy, stosowany przy
wykrywaniu związków organicznych wymaga stosowania
kosztownych reflektorów
ultrafioletu. Równoczesne rejestrowanie tego samego obiektu
przez różne filtry powoduje,
że zauważalne różnice takich
obrazów nie są spowodowane
zmianami atmosferycznymi ani
warunkami, w jakich znajduje
się obiekt. Rejestrowane jest
równocześnie promieniowanie o różnych długościach fal,
odbijane od obiektu, wyselekcjonowane przez różne filtry
w kamerze.
Zmiany gęstości optycznej lub zabarwienia obrazu,
uchwycone w każdym paśmie
rejestracji, wykorzystuje się

jako wskaźniki rozpoznania np.
typów i żywotności roślin, rodzajów gleb, zawartości wilgoci,
rodzajów zabudowy. Zdjęcia
z kamery wielospektralnej są
wyciągami barw dla określonych długości fal. W ten sposób
uzyska się obrazy w poszczególnych zakresach widmowych. Potem należy sporządzić
kompozycję wielospektralną.
Do przetwarzania danych
teledetekcyjnych oraz wykry-

Automatyczne
wskazanie zmian
po zobrazowaniu
danych cyfrowych
przybliża nas
do sukcesu,
ale nie daje
stuprocentowej
pewności.
Konieczna jest
interwencja
człowieka –
fotointerpretatora.
wania zmian w zasobach geoprzestrzennych wykorzystuje
się komercyjne pakiety oprogramowania GIS z niezbędnymi
rozszerzeniami (np. ERDAS
IMAGINE, ENVI, ArcGIS Desktop, SOCET GXP). Oprogramowanie to umożliwia przetwarzanie danych teledetekcyjnych
(zobrazowań panchromatycznych, wielospektralnych, hiperspektralnych) dużo bardziej
problematyczne jest przetwarzanie danych radarowych SAR
(Synthetic Aperture Radar) oraz
ich interpretacja jak również
dużej pracochłonności wymaga
przetwarzanie w specjalistycznym oprogramowaniu (np. Leica
Cyclone) danych ze skaningu
laserowego – Lidar.
„Zautomatyzowanie procesu
detekcji zmian jest możliwe w środowiskach GIS, owszem, przybliża
nas do sukcesu, ale nie daje 100%
pewności. Konieczna jest interwencja człowieka – fotointerpretatora” – tłumaczy Dariusz Du-

rałek, dyrektor sektora Defence
w firmie Comarch SA. Koncern
zaczął implementować teledetekcję do swoich rozwiązań.
Czy mając świadomość różnorakiej jakości zobrazowań
fotogrametrycznych, można
zaufać dronom jako nośnikom
aparatury detekcyjnej? W zarządzaniu kryzysowym powinny spełniać wymogi standardów NATO jak STANAG 4609/
AEDP-8 (NATO Digital Motion
Imagery Format). Wspiera on
interoperacyjność zbiorów
graficznych i wymianę metadanych. W takim przypadku
strumień video transmitowany
będzie z BSP do GCS (Ground
Control Station), a następnie
retransmitowany do centrum
zarzadzania kryzysowego (centrum decyzyjnego). Strumień
video może być przetwarzany
w czasie rzeczywistym lub
zbliżonym do rzeczywistego
w komercyjnym pakiecie oprogramowania GIS (SOCET GXP
oraz GXP InMotion Desctop).
Poszczególne klatki mogą być
mozaikowane na bazie ortofotomapy np. opracowanej z materiału z wcześniejszych misji BSP.
„Wykrywanie zmian opierać
się może na porównaniu pozyskanego materiału fotogrametrycznego z już posiadanym zbiorem
zasobów geoprzestrzennych.
Jeżeli zależy nam na szybkiej
i precyzyjnej analizie danych to
niezbędny jest odpowiedni materiał fotogrametryczny. Dane
takie możemy pozyskać z kamery
fotogrametrycznej lub odpowiedniej klasy stabilizowanej głowicy
optoelektronicznej. – wyjaśnia
Dariusz Durałek. Nie chodzi
tylko o cenę, ale również o wagę
tego typu urządzeń. Im cięższa
głowica, tym bezzałogowiec
musi być większy, a co za tym
idzie, spada jego użyteczność
w zastosowaniach cywilnych,
promujących sprzęt do 25 kg.
Prawo dopuszcza loty maszyn
do 150 kg, ale tylko w wyznaczonych strefach, co znowu
bardzo komplikuje użycie takiego sprzętu. Na szczęście wiele
rozwiązań technicznych dąży
do miniaturyzacji i dzisiaj produkowane są kamery fotogrametryczne o niewielkiej masie.
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Monitoring wałów przeciwpowwodziowych. Oprac. Fotoraporty

Od strony organizacyjnej
Należy podkreślić, że istnieją
duże różnice w wyposażeniu BSP przeznaczonego do
zastosowań cywilnych oraz
przeznaczonego do zastosowań
wojskowych. W przypadku
zastosowań wojskowych muszą
zostać spełnione normy i poziomy interoperacyjności określone w STANAG 4586 (Standard
Interface of UAV Control System
(UCS) for NATO UAV Interope-
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rability), w zakresie sterowania
BSP sterowania jego wyposażeniem (sensorami) oraz wymianą
danych z systemami C4ISR.
„W przypadku zastosowań cywilnych mogą zostać zastosowane znacznie tańsze i prostsze
rozwiązania” – podkreśla Dariusz Durałek.
Istotne znaczenie mają sensory które transportowane są
przez BSP i służą do pozyskiwania danych teledetekcyjnych.

W tym miejscu technika nie
stanowi ograniczeń, ponieważ
jednym z kierunków rozwoju
jest miniaturyzacja sensorów.
Natomiast warto zwrócić
uwagę, iż istnieje zasadnicza
różnica pomiędzy danymi teledetekcyjnymi pozyskiwanymi
z sensorów nie stabilizowanych oraz z niechłodzonych
sensorów bolimetrycznych
IR, a z profesjonalnych przeznaczonych do zastosowań
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lotniczych stabilizowanych
głowic optoelektronicznych
EO/IR wyposażonych również w detektory chłodzone
IR. Jednak są to rozwiązania
kosztowne i o większej masie.
Ograniczenia nie dotyczą tylko
kosztów ale również przeznaczenia technologii wojskowych,
umowami międzynarodowymi
ograniczającymi zastosowanie
rozwiązań tylko do zastosowań
wojskowych lub służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Zatem istnieją
istotne ograniczenia w zakresie
wykorzystania zaawansowanych technologii do zastosowań typowo cywilnych. Jednak
nie jest tak źle. Produkowane są
profesjonalne sensory przeznaczone typowo do zastosowań
cywilnych. Przykładem mogą
być rozwiązania Leica RCD30
for UAV. Z kolei interesującym
obszarem w zastosowaniach
cywilnych jest wykorzystanie
miniaturowych zasobników
Lidar do skaningu laserowego
np. rozwiązania Phoenix Aerial
Systems, Routescene UAV
LidarPod.
Ważną sprawą jest sposób transmisji sygnału video w czasie rzeczywistym
z BSP do stacji naziemnej.
W przypadku zastosowań
wojskowych zastosowanie ma
standard STANAG 7085 (Interoperable Data Links for Imaging Systems) oraz urządzenia
transmisji danych Mini TCDL
lub TCDL (Tactical Common
Data Link). Aby zapewnić kartometryczność przesyłanych
ramek obrazu w strumieniu
video wykorzystuje się standard STANAG 4609 (NATO
Digital Imagery Standard)
uwzględniający kodowanie
MPEG-2, H.264 oraz metadane
w formacie KLV. W przypadku
zastosowań cywilnych wykorzystywane są często dużo
prostsze i tańsze analogowe
lub cyfrowe systemy transmisji sygnału video.
Transmisja sygnału wideo
w czasie rzeczywistym ma
istotne znaczenie w przypadku
wykorzystania BSP na potrzeby zarządzania kryzysowego.
Do takich sytuacji można zali-

czyć transmisję zobrazowania
z obszarów objętych powodzią
czy działań poszukiwawczo-ratowniczych gdzie czas ma
kluczowe znaczenie. Transmisja sygnału wideo w czasie
rzeczywistym z BSP do stacji
naziemnej GCS (Ground Control Station) oraz centrum
zarzadzania kryzysowego ma
kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji i kierowania
podległymi siłami i środkami.
Należy zaznaczyć, iż ze względu na warunki terenowe i atmosferyczne nie zawsze możliwe jest zachowanie ciągłości
transmisji danych.
Brak standaryzacji platform BSP w pewnych obszarach technicznych niesie ze
sobą pewne konsekwencje
oraz ograniczenia. Systemy sterowania BSP różnych
producentów nie są ze sobą
kompatybilne często są rozwiązaniami dedykowanymi. Podobnie w przypadku
systemu transmisji sygnału
wideo stosowane są różne
rozwiązania wzajemnie nie
kompatybilne. W przypadku
zastosowania innych standardów transmisji sygnału wideo
niż określonych w STANAG
4609, dane te nie będą przetwarzane przez standardowe
oprogramowanie GIS, a więc
na potrzeby detekcji zmian
i porównania z zasobami geoprzestrzennymi taki materiał będzie bezużyteczny.
…i prawnej
Wreszcie pozostaje kwestia
prawna. Akurat sytuacja wydaje się klarowna i przyjazna
pracom fotogrametrycznym,
zwłaszcza detekcji zmian.
Opracowania jak ortofotomapy winny zostać zgłoszone do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Gdybyśmy zaś mieli zlecenie
na wykonanie zobrazowania
na zlecenie podmiotu niepublicznego celem identyfikacji
zmian linii przesyłowej – wykonanie tych prac nie podlega
obowiązkowi zgłoszenia, zaś
danych nie trzeba przekazywać do Centralnego Ośrodka
Geodezyjno-Kartograficznego

Zlecenie
na wykonanie
zobrazowania
dla podmiotu
niepublicznego
celem identyfikacji
zmian linii
przesyłowej
nie podlega
obowiązkowi
zgłoszenia, zaś
danych nie trzeba
przekazywać
do Centralnego
Ośrodka
GeodezyjnoKartograficznego
w Głównym
Urzędzie Geodezji
i Kartografii.
(Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Należy jednak zawczasu
sprawdzić, czy oblot nie przebiega nad jednym ze 100 terenów zamkniętych w Polsce,
na których są obiekty objęte
klauzulą tajności. Aby zgodnie
z prawem dokonać zobrazowań
tych terenów w rozdzielczości
poniżej 50 cm wykonawca prac
musi dysponować świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia.
Być może w technikach
wykrywania zmiany, winna
nastąpić… zmiana, by używanie bezzałogowców stało
się zdecydowanie bardziej
opłacalne niż obecnie. Chodzi
zwłaszcza o przyspieszenie
procesu przesyłania danych
i wykonywanie obliczeń np.
w tzw. chmurze. Równie obiecujące było położenie nacisku
na skanowanie laserowe 3d
z użyciem lidaru i tym samym
pomniejszenie znaczenia
teledetekcji pasywnej. To są
istotne wyzwania dla branży
geoinformacyjnej.
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JAK UCHRONIĆ SIĘ
PRZED ZAGROŻENIAMI
ZE STRONY BSP
Na rynku dostępne są systemy anty-BSP, które umożliwiają wykrycie
i fizyczne unieszkodliwienie statku bezzałogowego. Ich użycie jest
często jednak niemożliwe z powodu braku odpowiednich regulacji
prawnych.
CZESŁAW ROMEK
Ekspert ds. BSP, koordynator
Parady Robotów w Krakowie

Przykłady wojskowego
wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych
(BSP) czy plany ich zakupów
dla polskiej armii w ramach
ogłoszonych przez MON programów Gryf i Zefir w miarę
szeroko i aktualnie trafiają
na pierwsze strony gazet i do
wypowiedzi polityków lub
decydentów. Stosunkowo
mało pisze się i mówi o innym
aspekcie wykorzystania BSP
w zakresie zagrożenia obronności państwa. Pamiętajmy, że
planując wykorzystanie systemów bezzałogowych przez
własne wojska powinniśmy
mieć możliwości wykrywania, identyfikacji i zwalczania
podobnego sprzętu użytego
przeciwko nam przez przeciwnika.
Ostanie zdarzenia we Francji – loty niezidentyfikowanych
systemów bezzałogowych
nad elektrowniami atomowymi i nad bazą strategicznych
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okrętów podwodnych, rozbicie
się BSP na podwórku Białego Domu, czy też ujawnienie
w Meksyku rozbitego bezzałogowca z pięcioma kilogramami
syntetycznych narkotyków, to
przykłady tylko kilku ostatnich
zdarzeń z udziałem nielegalnych i niezidentyfikowanych
BSP. Nie wspominając o coraz
liczniejszych sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa w ruchu
powietrznym, gdy bezzałogowe
statki powietrzne stwarzają
zagrożenie kolizją z samolotami
komunikacyjnymi i wojskowymi.
Polska nie jest też wolna
od podobnych zdarzeń. Coraz
częściej pojawiają się informacje o bezzałogowcach nad
obiektami wojskowymi, lub
w miejscach występowania
newralgicznych systemów
infrastruktury państwa.
Niedawno wielowirnikowy
BSP uderzył w godzinach wieczornych w witraż Kaplicy
Zygmuntowskiej na Wawelu.
F-16 zderzył się prawdopodobnie z BSP, na co wskazuje
uszkodzenie poszycia. Na
puste stanowisko samolotu
CASA w Balicach spadła flara
zrzucona z BSP. Samolot rejsowy zameldował zbliżenie
z BSP na podejściu do lotniska
Okęcie.

Przestrzeń nie całkiem
kontrolowana
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), która ustawowo odpowiada za bezpieczeństwo ruchu w polskiej
przestrzeni powietrznej,
posługując się własnymi środkami radiolokacyjnymi nie
jest, niestety, w stanie wykryć
platform latających poruszających się na wysokościach 100
-300 metrów. Ze względu na
swe rozmiary dają one bardzo
nikłe echo radarowe. Należy
zaznaczyć, że odpowiedzialność PAŻP dotyczy przestrzeni
kontrolowanej, której struktura jest nieco skomplikowana.
W uproszczeniu można przyjąć,
że kontrolowana przestrzeń
znajduje się nad terytorium
całego kraju od wysokości ok.
3000 metrów od poziomu ziemi
oraz w rejonie lotnisk komunikacyjnych w ich pobliżu. Wojskowe środki radiolokacyjne
również nie są dostosowane do
wykrywania tego rodzaju zagrożeń na takich wysokościach.
Zarówno w obszarze zagrożeń terrorystycznych jak i działalności szpiegowskiej czy też
dywersyjnej użycie BSP może
być bardzo skutecznym i efektywnym narzędziem tego typu
działań. W zakresie obronności
państwa szczególnej ochronie

podlegają obiekty o znaczeniu
strategicznym oraz obiekty
wojskowe. Większość obiektów
wojskowych zlokalizowana jest
w rejonach, gdzie przestrzeń
powietrzna jest niekontrolowana, co oznacza, że każda osoba
mająca odpowiednie uprawnienia lotnicze (np. pilot, szybownik, paralotniarz, czy też operator BSP) może wykonywać tam
loty bez potrzeby uzyskiwania
jakichkolwiek zezwoleń.
W przestrzeni kontrolowanej wlot wymaga uzyskania
zgody PAŻP, złożenia planu
lotu i utrzymywania łączności
radiowej z organem kierowania
ruchem. W przestrzeni niekontrolowanej tych wymagań nie
ma, użytkownik odpowiada
sam za bezpieczeństwo wykonywanego lotu.
Nawet jeśli obiekty wojskowe
są zlokalizowane w strefach
przestrzeni kontrolowanej,
czyli np. w rejonie działania
lotniska komunikacyjnego, to
nie funkcjonują obecnie procedury, które by regulowały
jakikolwiek przepływ informacji pomiędzy PAŻP a organami
wojskowymi w zakresie wydawania zgody na loty nad obiektami wojskowymi. Instytucja
zapewniająca służby ruchu
lotniczego, czyli w tym przypadku PAŻP, działa w oparciu
o przepisy Prawa Lotniczego
i nie ma wiadomości o charakterze obiektów, nad którymi za-

Izraelski sytem IAI Dron Guard
Fot. materiały producenta

Obecnie nie
istnieją przepisy,
które chroniłyby
jednostki
wojskowe,
ośrodki naukowe,
elektrownie,
muzea, stadiony,
baseny, plaże
czy prywatne
posiadłości przed
lotami BSP.
pewnia swoją służbę. Gdy pilot
śmigłowca, planujący loty nad
jednostką wojskową zlokalizowaną w strefie przestrzeni kontrolowanej, składa plan lotu, to
kontroler wydający mu zgodę
na wykonywanie tego lotu
sprawdza wszelkie składowe
analizy bezpieczeństwa, które
jednak nie obejmują informacji,
co znajduje się pod elementem
przestrzeni zapotrzebowanym
na rzecz tego lotu. Reasumując,
obecnie osoba zainteresowana
obserwacją z powietrza może
absolutnie legalnie zaplanować
sobie lot nad jednostką wojskową, przelecieć nad nią kilkakrotnie i jeśli nikt z personelu
jednostki nie zwróci na to uwagi, to służba kontroli ruchu nie

będzie mieć świadomości tego
typu działania.
Oczywiście, przepisy lotnicze przewidują stałe, oznaczone
na mapach lotniczych strefy
zakazów lotów. Są one zlokalizowane np. nad poligonami
(strefy D), zakładami przemysłowymi posługującymi się
materiałami niebezpiecznymi
(strefy P) oraz parkami narodowymi (strefy R). Strefy te
mają jednak typowy charakter
prewencyjny, mają chronić
personel latający i obiekty na
ziemi przed nieumyślnymi
i bezmyślnymi działaniami
ludzi. Stref tych, zdaniem środowisk lotniczych, jest i tak za
dużo. Polityka międzynarodowych instytucji lotniczych
dąży obecnie do maksymalnej
elastyczności w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej. Inaczej mówiąc, dąży
się do jak najmniejszej liczby
stale zamkniętych elementów
przestrzeni.
Szukanie rozwiązań
Oczywiście, najlepiej nawet
skonstruowane przepisy prawne nie zabezpieczą nas przed
celowym działaniem osób
chcących wykorzystać BSP jako
środek przestępstwa. Jednak
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Większość
systemów antyBSP opiera się
o trzystopniową
zasadę działania:
wykryj,
zidentyfikuj
i unieszkodliw.

Brytyjski system AUDS (u góry)
System Airbus counter UAV (na dole)
Fot. materiały producentów

brak przepisów czyni takie
działania łatwiejszymi i bezkarnymi.
Gdy chodzi o zabezpieczenie bezpieczeństwa państwa,
ochronę prywatności czy dóbr
osobistych, mechanizm przestępstwa z wykorzystaniem
BSP może dotyczyć:
Î obserwacji z powietrza,
polegającej na wykonywaniu zdjęć lub bezpośredniej
transmisji obrazu;
Î wykorzystania BSP jako
platformy przenoszącej
aparaturę SIGINT (kolokwialnie mówiąc, podsłuchową lub zakłuwającą);
Î przenoszenia uzbrojenia
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i atakowania z powietrza
celów naziemnych oraz
powietrznych;
Î atakowania celów naziemnych i powietrznych
z wykorzystaniem platformy latającej BSP jako broni.
Przemysł dostarczył już
fizycznych rozwiązań które
mogą zwalczać zagrożenia
wygenerowane przez BSP. Bez
odpowiednich regulacji prawnych większość tych rozwiązań
może być jednak użyta tylko
jako wyposażenie wojskowe stosowane na polu walki.
Obecnie nie istnieją przepisy,
które chroniłyby jednostki
wojskowe, ośrodki naukowe,
elektrownie, muzea, stadiony,
baseny, plaże czy prywatne
posiadłości przed lotami BSP.
Oczywiście, mamy zapisy
o ochronie danych osobowych
i ochronie prywatności, jednak

nijak się one mają do stosowania środków zapobiegawczych.
Dowódca jednostki wojskowej
nie może kazać strącić latającego nad nią bezzałogowca, bo nie
ma przepisu, który by mu na to
pozwolił. Nawet naruszenia zastrzeżonych lub zamkniętych
elementów przestrzeni nie dają
prawnych możliwości strącenia BSP. Prawo w tym zakresie
działa post factum, to znaczy,
że sprawca zostanie ukarany po
dokonaniu przestępstwa. Jeśli
zostanie ustalony…
W wielu krajach trwają prace nad określeniem zakresu
możliwości przeciwdziałania
zagrożeniom wygenerowanym przez bezzałogowe statki
powietrzne. We Francji działa
Projekt Angelas, w ramach którego instytut badawczy ONERA
wraz z firmami Thales, Telecom
SudParis, CAE i Exavision oraz
we współpracy z koncernem
energetycznym EDF opracowuje założenia zasad stosowania
środków zapobiegawczych
w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej Francji. W projekt zaangażowani są również
jego przyszli beneficjenci,
czyli francuskie siły zbrojne,
żandarmeria i policja paryska.
W zeszłym roku we Francji
zanotowano 89 przypadków
naruszenia zamkniętych elementów przestrzeni przez niezidentyfikowane BSP.
Holenderskie Centrum Koordynacyjne Zwalczania Terroryzmu (NCTB) wraz z Narodowym Laboratorium Przestrzeni
(NLR) opracowało założenia dla
systemu detekcji i neutralizacji

nielegalnych lotów BSP w holenderskiej przestrzeni powietrznej. System ma budować
firma AERIALTRONIC.
W USA środki zwalczania
bezzałogowców oscylują od
użycia urządzeń walki radioelektronicznej po regularne,
bojowe środki przeciwlotnicze,
zarówno artyleryjskie jak i laserowe.
Systemy anty-BSP
Większość systemów anty-BSP opiera się o trzystopniową zasadę działania: wykryj,
zidentyfikuj i unieszkodliw.
W zakresie działań niemilitarnych celem tych systemów
są mikro i mini BSP, które są
praktycznie niewidzialne dla
większości radarów pierwotnych. Wymusiło to stworzenie
przenośnych, niskoemisyjnych
radarów wtórnych, które mogą
operować w terenie zaludnionym i których skuteczność
zapewnia wykrycie celów w zakresie od 1 do 6 km. Elementem
identyfikacji celu są najczęściej
głowice optoelektroniczne
wyposażone w kamery dzienne i termowizyjne. Stosuje się
również detektory akustyczne
i widma radiowego. Dźwięk
generowany przez silniki oraz
sygnał z urządzenia radiowego
też dają możliwości identyfikacji.
Jeśli chodzi o tak zwane
efektory, czyli element systemu który ma zneutralizować
BSP, to używa się tak zwanych
elementów kinetycznych,
czyli dział, pocisków rakietowych, laserów, jak również
strumieni wody. W zastosowaniach na rynku cywilnym
największe wzięcie mają
jednak systemy niekinetyczne, oparte na wykorzystaniu
lasera do oślepiania głowicy
na BSP, zakłóceniu sygnału
GPS oraz oferujące pełne zakłócenie środków radiowych
na platformie latającej. Pojawiają się też pomysły wykorzystania do zwalczania BSP
innych platform, tak zwanych
„myśliwskich”, które np. łapią
intruza w siatkę. Ten kierunek
rozwoju nie ma jednak perspektyw na przyszłość.

Obecnie na rynku najbardziej reklamowane są systemy:
AUDS , Airbus oraz Thales. Brytyjski ADUS składa się z radaru
firmy Blighter, głowicy obserwacyjnej Chess Dynamics oraz
zagłuszacza kierunkowego
firmy Enterprise Countrol Sytem. Podobny charakter działania mają systemy Airbusa,

W wielu krajach
trwają prace
nad określeniem
zakresu
możliwości
przeciwdziałania
zagrożeniom
wygenerowanym
przez bezzałogowe
statki powietrzne.
system włoski SELEX ES-Falcon
shield czy izraelski IAI ELTA
Dron Guard.
Innowacyjnie na tle
w/w systemów wygląda urządzenie firmy Battell’s o nazwie
DronDefender. Jest to emiter
i antena kierunkowa zamontowane w bazie szkieletu
karabinka z optycznymi przyrządami celowniczymi wyglądającymi na holograficzne.
Urządzenie waży ok. 4 kg, może
pracować pięć godzin i z odległości 400 metrów może po
wymierzeniu i wyemitowaniu
wiązki spowodować wylądowanie BSP.
Potrzebne nowe przepisy
Producenci wskazanych wcześniej systemów jako efekt ich
działania podają zagłuszenie
łącza kierowania BSP, co może
skutkować jego niekontrolowanym lotem i w efekcie
upadkiem. Niektórzy sugerują
również, że ich sprzęt pozwala
przejąć kontrolę nad BSP.
Niestety, sprowadzenie
takiego systemu do Krzesin,
aby zapewnić bezpieczeństwo
startującym F-16, jest obecnie
wykluczone. Nie ma bowiem

podstaw prawnych stosowania
jakiegokolwiek systemu który
spowoduje zniszczenie intruza. Sam proces zagłuszania
jest w polskim prawie opisany
w przepisach do stosowania
tylko przez kilka służb. Bez
zmian przepisów w tym zakresie w obliczu zagrożenia ze
strony BSP jesteśmy praktycznie bezbronni.
Polska nauka i przemysł
dysponują wystarczającym
potencjałem do wypracowania
skutecznych systemów zapewniających ochronę przed zagrożeniami ze strony bezzałogowych statków powietrznych.
W Polsce nie ma jednak tradycji
przygotowywania produktu
za środki własne z zamiarem
zaproponowaniu go armii.
W naszym kraju przemysł
i nauka czekają na pieniądze
i zapotrzebowanie ze strony
państwa. Brak inicjatywy z obu
stron powoduje, że od jakiegoś
czasu pozostajemy w tyle nie
tylko za wiodącymi państwami
posługującymi się nowoczesną
technologią BSP ale i za krajami
uchodzącymi za mniej „postępowe” niż Polska (Rumunia,
Białoruś).
Poza tworzeniem odpowiednich struktur prawnych i budowaniem fizycznych urządzeń
typu „znajdź i zneutralizuj”, na
świecie stosuje się coraz częściej jeszcze trzeci filar „ucywilizowania” lotów BSP. W urządzeniach Phantom i Inspira
producent „wgrał” na mapach
strefy zakazów lotów (rejony
kontrolowane lotnisk, strefy
R i P). Tak więc, teoretycznie
przynajmniej, urządzenie
odmówi lotu gdy GPS zidentyfikuje lokalizację w rejonie zakazu lotu. Jedna z polskich firm
opracowała system, który po
zamontowaniu w BSP pozwala,
dzięki aplikacji w smartphonie,
widzieć lokalizację wszystkich
BSP posiadających jej rozwiązanie. Unijny przepis nakładający
na producentów BSP obowiązek
instalowania urządzeń i oprogramowania zawierającego
strefy zakazów lotu w znacznym stopniu zmniejszyłby zakres zagrożenia nieświadomymi naruszeniami przestrzeni.
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CZY FOTOGRAMETRA I PILOT
PODZIELĄ LOS ZECERA?
Rynek zobrazowań fotogrametrycznych nieuchronnie zmierza
ku pełnej automatyzacji. Nie będzie potrzebny ani pilot,
ani fotogrametra, ani tym bardziej wykwalifikowany
operator drona. Liczyć się będzie wyłącznie chęć zaspokojenia
potrzeb informacyjnych zleceniodawcy.
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ZA STOSOWANIA

MAREK MACNER
Bielsko-Biała; jest pilotem
i realizatorem zdjęć na potrzeby
geodezji (jeszcze)

Architekt chce wygrać

przetarg na zaprojektowania fragmentu miasta. Jego
koncepcja ma być spójna z istniejącymi elementami infrastruktury. Pracuje przy pomocy narzędzi elektronicznych
i w takiej formie potrzebuje
produktów podkładowych do
realizacji swojego projektu.
Wyniki jego pracy powinny być także cyfrowe – tak
w zakresie prezentacyjnym,
jak i wykonawczym dla tych,
którzy będą wdrażali projekt
w życie.
Architekt rozpoczyna od
określenia zasięgu terytorialnego – Gmina X – oraz
dokładności, czyli rastra elementów służących do pracy,
przykładowo 10 cm w poziomie i w pionie. Zasięg, to
obrys granic Gminy X. Jest on
dostępny z zasobów państwowych, np. z Geoportalu czy
innej bazy specjalistycznej,
skąd można go pobrać w formie pliku punktów wieloboku
leżących na granicy gminy.
Kolejny element do określenia,
to produkty: ortofotomapa,
numeryczny model terenu,
chmura punktów o określonej
gęstości, modele 3D obiektów
znajdujących się na obrabianym terenie. W omawianym
przypadku wystarczającym
będzie zobrazowanie RGB.
W innych, jak na przykład
dla leśnika czy agronoma,
mogą być potrzebne zdjęcia
w podczerwieni, ultrafiolecie,
innych pasmach widma elektromagnetycznego. Istotnym
będzie tutaj stwierdzenie, że
potrzebne są dane „z dzisiaj”.
Oznacza to, że zachodzi potrzeba dokonania świeżego
zobrazowania terenu, gdyż to
istniejące, dostępne dla architekta, nie zawiera wszystkich
obiektów.

Dzisiaj
W tym miejscu mamy już
wszystko zdefiniowane: wejście = gmina X, 10 cm pion
i poziom, RGB oraz wyjście:
ortofotomapa (true-ortho),
oteksturowany numeryczny
model terenu (3D photo DSM),
chmura punktów (colour point
cloud) – wszystko adekwatne
do rozdzielczości 10 cm. Pozostaje pytanie, kto, jak i czym
ma to zrobić. Do dzisiaj było
to zadanie dla szeregu specjalistów z różnych branż. Jego
wykonanie rozpoczyna się od
zaplanowania nalotu, czyli
sporządzenia specyfikacji, według której pilot prowadzi lot,
a operator wykonuje zobrazowania – czy to fotograficzne,
czy „lidarowe”. Jest to praca dla
fotogrametry. Na podstawie
parametrów sensora, takich
jak rozdzielczość i wielkość
matrycy, ogniskowa obiektywu oraz rozmiaru i kształtu
terenu objętego pracą, wylicza
on wysokość i kierunek lotu,
odstęp pomiędzy szeregami,
częstość wykonywania zdjęć,
parametry skanowania, itp.
Pilot/operator, jako osoba
odpowiedzialna za przeprowadzenie lotu, na podstawie
otrzymanych danych dokonuje
uzgodnień dotyczących samej
operacji powietrznej. Przestrzeń powietrzna w Polsce
(jak i w każdym innym miejscu
na świecie) rządzi się własnymi prawami, podobnymi do
przepisów ruchu drogowego. Są obszary, gdzie można
realizować loty swobodnie,
są takie, w których ruch jest
ograniczony, i wreszcie takie,
w których jest on zakazany.
Ograniczenia i zakazy nie
zawsze są restrykcyjne, czy
na tym samym poziomie obligatoryjne. Istnieje możliwość
uzyskania od ich administratorów zgody na przeprowadzenie
operacji lotniczej w konkretnie
określonym czasie. Pakiet
informacji o obszarach lotniczych i warunkach wykonywania lotów, to wiedza specyficzna dla pilotów/operatorów.
Jest ona jednak publicznie dostępna i procedury stosowane
przy dostępie do przestrzeni

Obecny rozwój
technologii idzie
w kierunku integracji interdyscyplinarnej. Oprócz
uproszczenia
obsługi mamy
efekt dodatkowy
w postaci zamiany
wiedzy „osobowej”
na wiedzę „bezosobową”.
powietrznej nie wymagają, by
osoba formalnie występująca
o taką zgodę posiadała uprawnienia pilota.
Po uzgodnieniach i przy
korzystnych warunkach
meteorologicznych, pilot/
operator realizuje lot w czasie,
w którym jego współpracownik wykonuje zdjęcia/skany
lidarowe i pomiary lokalizacji
miejsc, z których zostały one
sporządzone. Po wylądowaniu
przekazują zebranie wyniki
do dalszej obróbki. Ten rodzaj
edycji to znowu zadanie fotogrametry lub ewentualnie
specjalisty od obróbki fotografii (gdy chodzi o fizyczne parametry zdjęć, takie jak jasność,
kontrast, dominanta barwna,
wyrównanie wszystkich zdjęć
względem siebie, itp.).
Jednym z ważkich zadań
przygotowawczych jest ustalenie punktów terenowych
(GCP). W zależności od rodzaju
projektu mogą być one indywidualne, to znaczy zaplanowane
i umieszczone na obrabianym
terenie specjalnie do danego
projektu. Mogą też być uniwersalne, czyli takie, które na
opracowywanym terenie już
są, co najwyżej ich lokalizacja
(pomiar geodezyjny) może być
ponownie potwierdzona dla
potrzeb tak czy inaczej sprofilowanego zadania. Ilość, rodzaj i położenie tych punktów
określa fotogrametra, zaś ich
fizyczne umieszczenie w tere-
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Spodziewany
termin pełnego
otwarcia przestrzeni powietrznej dla systemów
bezzałogowych, to
kilka – kilkanaście
lat. Praktycznie
nie należy się tego
spodziewać przed
rokiem 2025.
nie wykonuje geodeta. O tym
ile ma być punktów, decyduje
albo logika, albo prawo. Prawo
jeśli myślimy o oddawaniu wyników pracy do państwowego
zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Niestety, istniejące rozporządzenie definiujące jakość,
ilość i umiejscowienie punktów terenowych powstało, gdy
dominowały zobrazowania
analogowe. Dziś praktycznie
już nikt (w omawianym zakresie rozmiarów terenu) nie
stosuje fotografii analogowej.
Można spokojnie usunąć z rozporządzenia wszystko, co się
do niej odnosi.
Słowem, by spełnić oczekiwania architekta, muszą z sobą
współpracować fotogrametra,
pilot, operator sensorów, geodeta oraz specjalista od obróbki fotografii. Czy da się skrócić
tę listę?
Jutro
Obecny rozwój technologii
idzie w kierunku integracji
interdyscyplinarnej. Oprócz
uproszczenia obsługi mamy
efekt dodatkowy w postaci
zamiany wiedzy „osobowej”
na wiedzę „bezosobową”. Owa
bezosobowość objawia się
w tym, że wiedza specjalistyczna dotychczas dostępna
pojedynczym osobom, które
posiadły ją w toku swojej edukacji, stała się wiedzą publiczną, której posiadanie nie wymaga edukacji. Podobnie było
z tytułowym zecerem. Miał
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on wiedzę o budowie czcionek,
formatowaniu wierszy tekstu,
ich odstępach itp. Dziś ta wiedza jest w edytorach tekstu,
których użytkownik stosuje ją
nie mając o niej pojęcia. Można
sobie wyobrazić, że architekt
nie mając całej potrzebnej wiedzy o fotogrametrii, geodezji,
fotografii, itp. będzie w stanie,
posługując się odpowiednimi
narzędziami, wykonać potrzebną mu pracę. Podobnie
pilot/operator drona – samodzielnie, bez dodatkowej
pomocy w czasie lotu, zbierze
całość potrzebnych wyników.
Jednak nie dostępność, lecz
ekonomia winna decydować
o stosowanych procedurach.
Architekt musi zdecydować,
czy chce inwestować w konieczny sprzęt i oprogramowanie, jeśli miałby z nich
korzystać sporadycznie.
Można jednak potraktować
całość przygotowań, realizacji
i obróbki wyników blokowo:
architekt – realizator – architekt.
Kimże jest realizator? Czym
go scharakteryzować? Najprościej dwoma parametrami: jaki
zasięg terytorialny jest w stanie opracować i jakimi sensorami dysponuje: foto czy lidar.
Zasięg determinują aspekty
natury prawnej i technicznej.
Według obowiązującego Rozporządzenia do Prawa Lotniczego, nie można wykonywać
lotów poza zasięg wzroku operatora stojącego na ziemi. Tym
samym zasięg terytorialny
systemów bezzałogowych jest
ograniczony do pojedynczych
kilometrów kwadratowych
(dużego bezzałogowca widać
nieuzbrojonym wzrokiem
z max. 1-2 km przy odpowiedniej jego wysokości i dobrej
przejrzystości powietrza). Jeśli
mamy większe obszary, pozostają rozwiązania załogowe.
Ta konkluzja jest pełnoprawna
w chwili powstawania tego
tekstu. W przyszłości zapewne
nastąpi zwiększenie dopuszczalnego zasięgu systemów
bezzałogowych tak, że wyeliminują one systemy załogowe. Organy Unii Europejskiej
i międzynarodowe organizacje

lotnicze prowadzą prace w tym
zakresie. Spodziewany termin
pełnego otwarcia przestrzeni
powietrznej dla systemów
bezzałogowych, to kilka – kilkunaście lat. Praktycznie nie
należy się tego spodziewać
przed rokiem 2025.
W przeciągu ostatnich
2-3 lat pojawiły się średnio
i małoformatowe sensory
fotograficzne o parametrach
zbliżonych do kamer wielkoformatowych. Co więcej, nowe
kamery wielkoformatowe, to
w istocie zestaw kilku kamer
średnioformatowych. Jaki
w tym cel? Ekonomia lotu.
Kamera wielkoformatowa to
kilkanaście do kilkudziesięciu

Drony-roboty
wykonają misję
automatycznie.
Architekt naciśnie
„start” w swoim
smartfonie,
wybrawszy
interesujący go
obszar i zadanie.
Resztę wykona
maszyna czekająca
na zlecenie
na podniebnym
parkingu.
kilogramów. Do tego system
stabilizacji, obsługi, zapisu,
itp. – taki zestaw może unieść
tylko dość duży samolot. Dość
duży, więc dość drogi, tak
w zakupie jak i eksploatacji.
Skoro drogi – oznacza to, że
musi latać jak najmniej fotografując jak najwięcej (wysoki
kosztorys godzin lotu). Mając
jednak nowy sensor średnioformatowy z odpowiednio
dobranym obiektywem oraz
lekki (dokładniej: wg klasyfikacji statków powietrznych
– ultralekki) samolot, zrobimy
to samo. Oczywiście za cenę
wydłużenia trasy lotu, ale przy
niższym łącznym nakładzie
finansowym.

ZA STOSOWANIA

Jak zatem opisać realizatora? Ideałem byłoby stworzenie
rejestru – bazy danych zawierającej informacje o potencjalnych realizatorach i ich dane
charakterystyczne:
ÎÎ zestaw adresowo-rejestrowy (nazwa, adres, kontakt,
NIP, regon, itp.);
ÎÎ rodzaj i dane sensorów,
jakimi dysponuje (rozdzielczość, matryca, obiektywy,
parametry skanowania
Lidar-a, itp.),
ÎÎ rodzaj i parametry statku
powietrznego (zasięg, czas
lotu, itp.).
ÎÎ rodzaj wyników jakie
„produkuje”: ortofotomapa, DSM, DTM, chmura
punktów, itp.
Gdyby taka baza istniała,
system projektowania nalotu, po określeniu wymagań
(zasięg, rozdzielczość, itp.),
mógłby automatycznie wskazać z wysoką konkretyzacją
umiejętności i uprawnień,
którzy realizatorzy są w stanie
wykonać dane zlecenie. Architekt mógłby w prosty sposób
wybrać (bezpośrednio lub
w przetargu/zapytaniu ograniczonym do konkretnych adresatów) wykonawcę potrzebnej
mu usługi.
Dziś niestety brak tak ważnej bazy danych. Rynek jest
wciąż jeszcze o kilka kroków do
tyłu w stosunku do technologii.
Manifestuje się to istnieniem
całej grupy podmiotów realizujących usługi częściowe: jedni
robią planowanie, inni latają,
jeszcze inni mają sensory i ich
operatorów a wreszcie ostatnia
grupa robi obróbkę danych.
Zleceniodawcy często zgłaszają
zapotrzebowanie na efekty
finalne (na przykład, przetarg
na dostarczenie ortofotomapy/
DTM/chmury punktów) i udają
(a może po prostu nie wiedzą),
że prawie nikt nie jest w stanie
sam tego dokonać i do realizacji
weźmie podwykonawców. Podwykonawców, bo albo nie ma
odpowiednich sensorów, albo
statków powietrznych, albo
możliwości obróbki danych.
Dzisiejszy rynek jest rynkiem producenta, a nie konsumenta. To producent decyduje,

co i w jakich warunkach „produkuje”. Możliwa integracja
spowoduje duże zmiany na
rynku. Na początek przestanie
się opłacać kupować usługi „dużego” lotnictwa załogowego.
Równolegle nastąpi integracja
pozyskiwania i obróbki danych – tutaj zniknie potrzeba
usług fotogrametry i geodety.
W końcu w przyszłości zniknie
pilot. Zostanie jednak funkcja
realizatora. Praktycznie będzie
to operator systemów bezzałogowych zintegrowanych
z sensorami, projektem nalotu,
jego realizacją i obróbką danych
wynikowych.

Tereny leśne w świetle widzialnym (u góry)
i w bliskiej podczerwieni (na dole) Fot. Fotoraporty

Pojutrze
Ale pojutrze i ten straci pracę.
Drony-roboty wykonają misję
automatycznie od A do Z. A
rchitekt naciśnie guzik „start”
w swoim smartfonie, wybrawszy uprzednio interesujący
go obszar i zadanie. Resztę
wykona maszyna czekająca na
zlecenie gdzieś na podniebnym
parkingu. 
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Z WESELA
DO HOLLYWOOD
DROGA DALEKA
Latać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej, ale filmować z powietrza
umie tylko kilka osób w Polsce.

MATEUSZ HALABA

Prezes spółki producenckiej
Green Eyes Angel

Trwa boom na zdjęcia i filmy
z drona. Relatywnie niewielki koszt wejścia na ten rynek
przyciąga rzesze amatorów.
Wystarczy kupić jeden z modeli DJI Phantom za 3 do 6 tys.
złotych, albo w wersji „wypasionej” DJI Inspire 1, dostępny
za ok. 12 tys. złotych. Potem
nabyć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)
na minimalną gwarantowaną
sumę ubezpieczenia o wartości 3000 SDR (równowartość
ok. 16 tys. zł) lub więcej oraz
ubezpieczyć sprzęt (aircasco).
Następnie przejść szkolenie
pomagające uzyskać świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (w skrócie UAVO), niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej z użyciem Bezzałogowego Statku
Powietrznego, które kosztuje
ok. 1500 złotych. Wreszcie
zdać państwowy egzamin
praktyczny i teoretyczny,
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zakończony wydaniem świadectwa, na co potrzebujemy 201 zł, by móc klientom
„zaśpiewać” 800 zł za dzień
naszej pracy.
Nie oznacza to jednak, że
klient dostanie materiał najwyższej próby. Operatorzy
dronów dopiero uczą się robić
zdjęcia i filmy na „żywym
organizmie”. Zapominają, że
ich dyletanctwo w zakresie
sztuki filmowej fatalnie wpływa na postrzeganie całej, raczkującej dopiero branży przez
klientów.
Zdjęcia z drona zrobię
Na różnego rodzaju forach,
regularnie pojawiają się takie
oto wpisy.
1 stycznia
Dzień dobry! Mam na imię
Mateusz, właśnie kupiłem phantoma/Inspire One. Oto mój
pierwszy nagrany film, proszę
o opinie.
20 Luty:
Witam! Mam na imię Mateusz
i chciałbym Was zaprosić do
współpracy, oferuję profesjonalne zdjęcia z drona.
Oczywiście oba filmy zbytnio się od siebie nie różnią.
Kadr koszmarny, kompozycji

brak, zaś montaż i muzyka wołają o pomstę do nieba.
Ale facet ma licencję i drona
zabawkę – czemuż by nie pokazać swojej twórczości? Żyjemy
w wolnym kraju. Niestety, to
jest obraz 99% rynku dronowego w Polsce.
Powiedzmy sobie szczerze, tworzenie filmu wymaga trochę większej wiedzy
niż znajomość znalezienia

Nie może być
tak, że właściciel
dronozabawki
jest sam sobie
sterem, żeglarzem
i okrętem, to
znaczy operatorem
drona, operatorem
kamery,
technikiem
kamery,
obserwatorem
i montażystą
w jednej osobie.
To wyklucza
stworzenie dobrej
jakości wideo.

ZA STOSOWANIA

przepustnicy na aparaturze.
Żeby stworzyć dobre ujęcia,
musisz poświęcić naprawdę
wiele czasu na naukę operowania kamerą. Do dobrych ujęć
trzeba mieć zespół zaangażowanych współpracowników.
Nikt nie zna się na wszystkim!
Nie może być tak, że właściciel
dronozabawki jest sam sobie
sterem, żeglarzem i okrętem,
to znaczy operatorem drona,
operatorem kamery, technikiem kamery, obserwatorem
i montażystą w jednej osobie.
To wyklucza stworzenie dobrej
jakości wideo. Dodatkowo, kilkudniowi mistrzowie kamery nie mają nawyku wliczać
kosztów eksploatacji sprzętu w cenę usługi. Za co kupią
nową kamerę?!
Ten wysyp firm „weselnych”, żyjących głównie z filmowania wszelkich uroczystości oraz zdjęć dla lokalnego,
małego biznesu, będzie trwał
dopóki nie dojdzie do pierwszego, poważnego wypadku. Potem media zrobią aferę
i ludzie zaczną zwracać uwagę
na bezpieczeństwo związane z dronami. A także dopóty

Kilkudniowi
„mistrzowie”
kamery nie
mają nawyku
wliczać kosztów
eksploatacji
sprzętu w cenę
usługi.
Za co kupią nową
kamerę?!
dopóki sprzęt nie dojdzie do
granicy możliwości technicznych i operatorzy wreszcie
zdadzą sobie sprawę z tego, iż
do kosztu obsługi należy doliczać również koszt amortyzacji sprzętu.
Prawdziwy profesjonalizm
zaczyna się wcześniej
Ile jest w takim razie firm,
które znają się na rzeczy?

Może dziewięć? Nie więcej.
Ci przedsiębiorcy poradzą
sobie ze zleceniami ze stacji telewizyjnych, obsłużą
profesjonalnie plan filmowy i nakręcą film reklamowy
na odpowiednim poziomie.
Dla nich dron jest tylko jednym z narzędzi. Jeśli zajdzie
potrzeba, wykonają zadanie posługując się wózkiem
kamerowym lub ramieniem.
Ustawią na planie odpowiednie
oświetlenie i blendy. Nie zapomną o dokonaniu stosownych
zgłoszeń i uzyskaniu pozwoleń od Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej oraz władz
samorządowych.
Słowem, swoją przygodę
z filmem i zdjęciami winieneś
był zacząć wcześniej, zanim
sięgniesz po latającą kamerę.
To tylko środek do celu. Jeśli
nigdy nie zrobiłeś dobrego
zdjęcia ani strawnego do oglądania filmu, daj sobie spokój
z tym biznesem.
Wiem, że u nas liczy się
cena. Każdy chce usługi tanio,
dobrze i szybko.
Tego wszystkiego nie da się
jednak połączyć.
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BY NIE SZUKAĆ
WIATRU W POLU

W przypadku podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa szybkie
odnalezienie ciała ofiary ułatwia ustalenie przyczyny i czasu zgonu
oraz wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Stąd też uzasadnione
jest wykorzystanie w działaniach poszukiwawczych wszelkich
nowych technologii, jak drony czy roboty. Przedstawiamy wyniki
eksperymentu przeprowadzonego przez nas z użyciem drona.

JOANNA STOJER-POLAŃSKA,

Kryminalistyk
MAREK LISOWICZ,

Biegły sądowy

MACIEJ SZYDŁOWSKI

Operator UAV,
specjalista ds. bezpieczeństwa IT

Co roku w Polsce zgłasza-

nych jest około 20 tysięcy
zaginięć. Analizy statystyk
policyjnych pokazują, że liczba zaginionych z roku na rok
rośnie. Oczywiście, większość
tych osób udaje się odnaleźć,
ale część z nich nigdy nie zostaje znaleziona. Poza tym,
zdarzają się także sytuacje,
w których, najczęściej w wyniku przypadku, ujawniane są
zwłoki osoby, której zaginięcie
nigdy nie było zgłoszone. Aby
określić dokładną liczbę takich
zdarzeń, należałoby oszacować
ciemną liczbą zabójstw i samobójstw, co jest zadaniem bardzo
trudnym.
Do zaginięcia może dojść
w wyniku nieszczęśliwego wypadku (jak zagubienie/
utrata orientacji w trudnym
terenie górskim czy na obszarze wodnym), lub w wyniku
samobójstwa. Możemy mieć
również do czynienia z udziałem osób trzecich w zaginięciu,
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a następnie spowodowaniem
zgonu i ukryciem zwłok celem
uniknięcia odpowiedzialności
karnej (np. zabójstwo, pobicie
ze skutkiem śmiertelnym). Będzie tak również w przypadku
dzieciobójstwa. W przypadku
samobójstw również obserwuje się, że osoby dokonujące aktu
suicydalnego wybierają trudno
dostępne miejsce, jak teren leśny czy też obszar podwodny.
Prowadzenie tam poszukiwań jest trudne i kosztowne.
Angażuje siły i środki różnych
służb mundurowych, jak Policja, Państwowa Straż Pożarna,

Dron może być
narzędziem
wspomagającym
prowadzenie
poszukiwań,
a następnie
oględzin. Będzie
również pomocny
w stworzeniu
dokumentacji
fotograficznej
miejsca zdarzenia.

czy też Straż Graniczna oraz
wyspecjalizowanych organizacji społecznych, jak GOPR,
TOPR i WOPR. Niektóre z nich
obecnie już dysponują specjalistycznym sprzętem do prowadzenia poszukiwań. Dronem
dysponuje także Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych
Komendy Głównej Policji. Dron
może być narzędziem wspomagającym prowadzenie poszukiwań, a następnie oględzin,
jak również będzie pomocny
w stworzeniu dokumentacji
fotograficznej miejsca zdarzenia. Robot może zostać wykorzystany do przeszukiwania
trudnego terenu, jak teren podwodny, wysokogórski czy też
teren miejsca katastrof ekologicznych i skażeń środowiska.
Eksperyment
W celu przeprowadzenia eksperymentu wykorzystano
plastikowy szkielet człowieka o wysokości 160 cm, który został ubrany w kurtkę.
Wykop o wymiarach 160cm x
70cm x 60cm został wykonany w podłożu kamienistym do
głębokości 60 cm. Odkopanie
zostało przeprowadzone po 31
dniach – 06.06.2015 roku. Zakopanie i odkopanie szkieletu
przeprowadzono przy świetle
dziennym.

ZA STOSOWANIA

Pomiary georadarowe wykorzystują zjawisko odbicia fali
elektromagnetycznej na granicy dwóch ośrodków o różnych
właściwościach dielektrycznych. Pomiary te zostały przeprowadzone metodą ścieżek
równoległych pod kątem prostym do osi długiej wykopu.
Dokumentacja fotograficzna
z powietrza została wykonana
z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego
firmy DJI model FC300s, wyposażonego w kamerę/aparat
fotograficzny z wbudowaną
matrycą 12,4 megapiksela i jasnym obiektywem 35mm/f2,8.
Model ten pracuje w zasięgu do
2000 metrów od operatora, i na
wysokościach do 500 metrów
od punktu startu, dając szeroki wachlarz możliwości jego
wykorzystania. Dla przykładu,
przy wykonywaniu fotografii
z wysokości 40 metrów jeden
zarejestrowany na fotografii
piksel reprezentuje powierzchnię ok. 2,14 na 2,85 cm, umożliwiając szybkie przeczesywanie
większych obszarów, natomiast przy wykonywaniu fotografii z wysokości 10 metrów
jeden zarejestrowany piksel
reprezentuje powierzchnię
ok. 0,7 na 0,5 cm, umożliwiając
wychwycenie drobniejszych
szczegółów.
Metody pomiarowe, takie
jak metoda geofizyczna-georadarowa, polegają na wykazaniu
anomalii w stosunku do tła
zewnętrznego. Dla przykładu,
wykonanie wykopu będącego miejscem ukrycia zwłok
ludzkich pozostawia na zawsze anomalię o charakterze
zaburzenia struktury przypowierzchniowych warstw
gruntu oraz zalegających pod
jej powierzchnią przedmiotów. Przeprowadzone badania

georadarowe wykazały anomalie związane z granicami
wykonanego wykopu, które na
echogramie zaznaczono kolorem czerwonym. Wykazane
anomalie mają charakter zaburzenia przypowierzchniowych
warstw gruntu, odpowiadające
miejscu zakopania plastikowego szkieletu dydaktycznego
o długości 160 cm.
Należy zwrócić uwagę na
fakt, iż metoda georadarowa
jest niezwykle skutecznym
narzędziem, jednakże wykonanie pomiarów na dużych powierzchniach (powyżej 5 000
m2), zwłaszcza na otwartych
terenach, jest niezwykle pracochłonne i może trwać kilka
dni. Poza tym, wyniki pomiarów są uzależnione od rodzaju
i składu gleby. Szkielet dydaktyczny został zakopany w glebie górskiej o dużej zawartości
elementów skalnych, porośniętych niską roślinnością

Dron DJI podczas eksperymentu
Fot. M. Lisowicz

trawiastą. Wstępna weryfikacja terenu przy użyciu drona może w znaczący sposób
ograniczyć obszar poszukiwań.
W przeprowadzonym eksperymencie z powietrza wykonano dwa zdjęcia obszaru (jedno
z wysokości ok. 20 metrów,
drugie z ok. 8 metrów), na którym został przed miesiącem
zakopany szkielet. Miejsce to
jest charakterystyczne i możliwe do zaobserwowania przy
prowadzeniu poszukiwań przy
użyciu drona.
Podczas poszukiwania
miejsca ukrycia zwłok ludzkich celowym jest zwrócenie
uwagi na stan powierzchni
gruntu i roślinności. Naruszenie warstwy humusu
będzie powodowało zmianę

Z doświadczeń archeologów
Wykonywanie zdjęć z wysokości znalazło
wcześniej zastosowanie w archeologii do
wyszukiwania pozostałości dawnych osad
i grodów, a także cmentarzysk. Archeolodzy
zauważyli, iż zmiany w ukształtowaniu

powierzchni gruntu są doskonale widoczne na zdjęciach wykonywanych z wysokości,
jednakże w określonych porach roku i dnia.
Ich doświadczenie są obecnie wykorzystywane również przy poszukiwaniach zwłok.

83

RYNEK DRONÓW W POLSCE 2015 K SIĘG A POPY TU I PODA Ż Y

Ujęcie miejsca zakopania plastikowego szkieletu z wysokości ok. 20 metrów.
Fot. M. Szydłowski

Ujęcie miejsca zakopania plastikowego szkieletu z wysokości ok. 8 metrów.
Fot. M. Szydłowski

Miejsce ukrycia plastikowego szkieletu. Fot. M. Lisowicz

w wyglądzie i wegetacji roślinności. W przypadku płytkich
pochówków rozkład ciała ludzkiego mającego bezpośredni
kontakt z gruntem, będzie powodował w fazie początkowej
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obumieranie porastającej roślinności, a później jej bujny
wzrost. W przypadku starszych pochówków obserwuje
się osiadanie gruntu w miejscu
ukrycia zwłok.

Wnioski
Wyniki eksperymentu wskazują, że dron może być przydatnym narzędziem wspomagającym proces poszukiwań osoby
zaginionej, jak również proces
poszukiwań miejsca ukrycia
zwłok. Jest narzędziem, które
może wspomagać prawidłowe
wykonanie dokumentacji fotograficznej na miejscu zdarzenia
w ramach oględzin. Zarówno
czas pracy urządzenia na jednej
baterii (ok. 20 minut), niewielkie wymiary i waga (urządzenie
wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem może mieści się nawet
w plecaku), jak i łatwość obsługi
pozwalają na pracę w trudno
dostępnym terenie, szczególnie
bagnistym i płaskim, skażonym chemicznie lub biologicznie jak i tam, gdzie nie istnieje
możliwości spojrzenia z innej
perspektywy na przeszukiwaną przestrzeń. Ze względu na
w pełni zdygitalizowaną pracę
urządzenia, istotna jest również
możliwość natychmiastowej
pracy na wykonanych cyfrowo
zdjęciach, bez konieczności dodatkowej ich obróbki. Na rynku
są oczywiście dostępne również
znacznie bardziej rozbudowane urządzenia, wyposażone np.
w kamerę termowizyjną, dającą
możliwość analizy termicznej
przeszukiwanego terenu, funkcję sporządzania ortofotomap,
czy wskaźnika laserowego do
oznaczania miejsca.
Miejsce ukrycia zwłok może
być trudne do zaobserwowania
z powietrza, jeśli wykonywano
nad nim np. zaoranie pola. Wtedy charakterystyczne obniżenie
gruntu może być niemożliwe
do zaobserwowania. Jednak
zakopanie ciała częściej występuje w miejscach, które nie są
narażone na przypadkowe odkopanie podczas prac polowych.
Szczątki osoby zaginionej (np.
zmarłej z powodu wycieńczenia
w trudno dostępnym terenie)
mogą być łatwiejsze do zaobserwowania z powietrza. Nie nastąpiło ich ukrycie, co najwyżej
osoba mogła szukać schronienia. Dronem można penetrować
też obszar, w którym występuje
nienaturalna aktywność zwierząt padlinożernych.

ZA STOSOWANIA

Metoda
georadarowa
jest niezwykle
skutecznym
narzędziem,
jednakże
wykonanie
pomiarów
na dużych
powierzchniach
(powyżej 5 000
m2), zwłaszcza
na otwartych
terenach,
jest niezwykle
pracochłonne
i może trwać
kilka dni.
Wykorzystanie drona do
prowadzenia poszukiwań,
a także innych rozwiązań
technologicznych, jak roboty
i skanery 3d, wspomagających
oględziny, pozwoli zmniejszyć
ciemną liczbę przestępstw,
czyli takich zdarzeń w przypadku których sprawca przestępstwa nie został pociągnięty
do odpowiedzialności. Również
najpoważniejsze przestępstwa,
jak zabójstwa, mają swoją ciemną liczbę. Część zapewne kryje
się w liczbie osób zaginionych,
których nigdy nie udało się
odnaleźć.
Nie da się jednak zaprzeczyć, że w Polsce motyw zabójstwa w rodzinie w statystykach policyjnych pojawia się
najczęściej . Takie zabójstwa
są często wykryte od razu,
ponieważ sprawca jest często

na miejscu i czasami nawet
przyznaje się do czynu, choć
nie do winy. Możliwe jest też
natomiast, że został pozbawiony życia ktoś, kogo nikt
nigdy nie szukał. Nie będzie
więc żadnego zgłoszenia o zaginięciu, a zdarzenie to może
zostać ujawnione przy okazji innych działań, np. przy
wykopach deweloperskich.
Miejsca takie można sprawdzić przy użyciu georadaru
oraz poprzez wykonanie zdjęć
z powietrza. Prawdopodobnie istnieje też spora ciemna
liczba samobójstw. Przy poszukiwaniach potencjalnego
samobójcy można przyjąć, że
istnieją dwa podstawowe typy
samobójstw. W pierwszym
przypadku samobójca tak zaplanował swój czyn, żeby jego
ciało zostało szybko odnalezione. Takie ofiary znajduje
się w miejscu zamieszkania,
w samochodzie lub w bliskiej
odległości od miejsca zamieszkania czy pojazdu. W drugim
przypadku znalezienie ciała
samobójcy jest dużo trudniejsze, ponieważ osoba za życia
przedsięwzięła środki, aby jej
ciało nie zostało odnalezione.
W tym przypadku miejscem
zgonu może być trudno dostępny obszar leśny lub wodny.
Stąd wykorzystanie nowych
technologii wydaje się być jak
najbardziej uzasadnione.
Z doświadczenia autorów
wynika, że stosowanie co najmniej dwóch niezależnych metod do poszukiwań zwłok daje
zdecydowanie lepsze efekty
wykrywcze niż stosowanie
tylko jednej metody. Prowadząc
działania poszukiwawcze należy pamiętać, iż nie istnieje jedna uniwersalna metoda, a każde
działania powinny być traktowane w sposób indywidualny.

Echogram z miejsca zakopania plastykowego
szkieletu. Wyk. M. Lisowicz

Stąd też poszukiwania ciała
powinny być prowadzone na
szerokim obszarze przy użyciu
minimum dwóch niezależnych
metod poszukiwawczych. Dopóki bowiem nie zostało ujawnione ciało i nie przeprowadzono badań kryminalistycznych,
możliwe jest przyjęcie wielu
wersji śledczych. Zaś brak
ujawnienia zwłok rodzi konsekwencje prawne i społeczne.

Dron zapewnia bezpieczeństwo
Zastosowanie dronów do poszukiwania
zwłok wydaje się szczególnie przydatne
przy określaniu miejsc z widoczną zmianą
szaty roślinnej, ukształtowania powierzchni, śladów traseologicznych, leżących na
powierzchni gruntu przedmiotów, zwłaszcza

w sektorach porośniętych wysoką roślinnością, terenach podmokłych, gdzie zachodzi obawa narażenia bezpieczeństwa członków zespołów poszukiwawczych, ale również w warunkach zimowych, przy wysokiej
pokrywie śniegu.
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DRONY PODWÓJNEGO
ZASTOSOWANIA
MATEUSZ HALABA

W listopadzie 2014 r.

wybraliśmy się w okolice Kramatorska na front ukraińsko-rosyjski. Mieliśmy przeprowadzić transmisję telewizyjną
z wykorzystaniem naszego
nowego drona. Na pierwszy
lot wybraliśmy szpital psychiatryczny w Kramatorsku,
w którym powstał pierwszy
punkt oporu rosyjskich separatystów, ale wówczas był
z powrotem kontrolowany
przez armię ukraińską.
W ruinach napotkaliśmy
saperów w akcji. Zaczęliśmy
ich nagrywać tradycyjnie, by

Fot. Green Eyes Angel
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po pewnym czasie skorzystać
z naszego bezzałogowca do
unaocznienia skali zniszczeń
i obszaru wymagającego
rozminowania. Za naszymi
plecami zebrali się wszyscy
saperzy, wpatrując się w dwa
monitory przekazujące obraz
z naszej maszyny i żywo go
komentując. Po 25 minutach
lotu, zadowoleni z siebie, że
nakręciliśmy dobry materiał
dla jednej z amerykańskich
stacji telewizyjnych, zostaliśmy zasypani gradem pytań.
Najpierw saperzy zapytali nas, czy dron poleci, jak
dołożymy mu jeszcze jakieś
dwukilogramowe żelastwo,
którym oni się posługiwali.
Odpowiedzieliśmy, że nie powinno być z tym problemu,
jeśli wymienimy naszą telewizyjną kamerę na lżejszą z serii
GoPro. Wybuchła euforia. Nie

było odwrotu. Zdemontowaliśmy szybko gimbala wraz
z kamerą i za pomocą trytytek
przymocowaliśmy GoPro oraz
wspomniane urządzenie. Tak
nasz dron telewizyjny został
saperem.
Żołnierze byli bardzo zadowoleni z wyników jego pracy.
Nie musieli ryzykować życia
– wystarczyło zawisnąć 30
cm nad wybranym obiektem
i ocenić zagrożenie.
To jeden z wielu przykładów możliwości bezzałogowych platform latających. Są
one nośnikiem różnego rodzaju sensorów: kamery telewizyjnej, termowizyjnej czy licznika Gaigera. Mogą przenosić
paczki i …bomby. Rzecz w tym,
by mieć nań pomysł. Liczy
się potrzeba informacyjna –
a taką właśnie mieli ukraińscy
saperzy.

ZA STOSOWANIA

PRAWNE I ETYCZNE
ASPEKTY UŻYCIA
DRONÓW BOJOWYCH
Monografia pod tytułem “Systemy dronów bojowych: analiza problemów
i odpowiedź społeczeństwa
obywatelskiego” ukaże się
nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar pod koniec
2015 roku.
W książce poruszane są
złożone i wielowymiarowe
problemy natury prawnej
i etycznej, związane z rozwojem i używaniem systemów
bojowych bezzałogowych
pojazdów latających (SBBPL) czyli latających dronów
uderzeniowych. Specjaliści
z zakresu prawa, etyki, społecznej odpowiedzialności
biznesu oraz metodyki szkolenia operatorów SBBPL wgłębiają się w sprawy, które nierzadko pomijane są w debacie
publicznej skupiającej się na
aspektach technicznych czy
finansowych. Pozycja ta jest
idealnym źródłem wiedzy
dla wszystkich pragnących
poznać szersze spektrum problematyki SBBPL oraz lepiej
planować swoje działania,
zarówno biznesowe jak i realizowane w ramach działalności publicznej.
Pozycja jest wydawana
w ramach projektu „Społeczeństwo obywatelskie
wobec rozwoju polskich
bojowych bezzałogowców”
realizowanego w ramach
programu Obywatele dla
Demokracji, finansowanego
z Funduszy EOG.
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Miejscowość

Warszawa

Kraków

Szczecin

Szczecin

Kielce

Stroze

Rzeszów

Warszawa

Poznań

Katowice

Warszawa

Warszawa

Gorzów Wlkp.

Nazwa-firmy

24 Godziny sp. z o.o.
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AERO TEAM ILK AGH

Aeropix

Agrotechnology Piotr Mazur

Avialabs sp. z o.o.

Bajtkopter

Bartłomiej Dzik Tylda Studio

BeforeFlight Sp. z o.o.

bestshotpics.pl

Blackwater Krzysztof Wąsala

BROADCAST-TV

Camonboard s.c.

CAVOK

http://www.facebook.com/3dr.
polska
http://www.facebook.com/cavokcompl/

http://www.cavok.com.
pl/

http://www.facebook.com/DronEyepl

http://www.3drony.pl

http://www.broadcast-tv.pl

http://www.DronEye.pl

usługi

dystrybucja

produkcja

usługi, prace badawczo-rozwojowe

administracja publiczna, rozrywka, media, budownictwo, przemysł

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

administracja publiczna, energetyka, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka
wodna, nauka, edukacja

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka
wodna, nauka, edukacja

służby porządku publicznego, rolnictwo, leśnictwo, media

rolnictwo, leśnictwo, energetyka, geodezja, rozrywka, media

usługi, obsługa otoczenia biznesowego

http://www.facebook.com/dronybeforeflight
usługi

rozrywka, media

usługi

http://www.facebook.com/tyldastudio

http://www.bestshotpics. http://www.facebook.com/laboratoriumfilmu
pl/

http://www.b4flight.pl

http://www.tyldastudio.pl

http://www.Bajtkopter.pl

rozrywka, media

produkcja, usługi, prace badawczo- wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja pu-rozwojowe, przetwarzanie danych, bliczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja
obsługa otoczenia biznesowego

http://www.facebook.com/Avialabs-1567329620216945/?ref=hl
usługi

produkcja, usługi, prace badawczo- rolnictwo, leśnictwo, geodezja, gospodarka wodna, nauka, edukacja
-rozwojowe, dystrybucja, przetwarzanie danych

http://www.facebook.com/agrotechnologyPM

http://www.agrotechnology.pl

Http://www.Facebook/bajtkopter

produkcja, usługi, prace badawczo- geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł
-rozwojowe, przetwarzanie danych,
obsługa otoczenia biznesowego

http://www.Facebook.com/aeropixpl

http://www.Aeropix.pl

http://www.avialabs.pl

produkcja, usługi, prace badawczo- wojsko, służby porządku publicznego, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, energety-rozwojowe
ka, geodezja, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna

http://www.facebook.com/AEROTEAMAGH

Branża, do której kierowana jest oferta

http://www.aeroteam.
agh.edu.pl

Rodzaj działalności

produkcja, usługi, prace badawczosłużby porządku publicznego, ratownictwo, energetyka, media, nauka
-rozwojowe

Konto Facebook

http://www.24godziny.
pl/

Strona internetowa

POLSK A DRONOWA OD GÓR DO MOR ZA

http://www.CyberDrone.pl

http://www.videodrone.pl

Wieprz

Toruń

Gliwice

Kraków

Mikołów

Konstancin-Jeziorna

Koszalin

Kraków

Warszawa

Szczecin

Słupsk

ZABRZE

Warszawa

Chorzów

CNC Copter

CrazyCopter.pl

Custom Copters

CYBER SHOP Paweł Siwecki

CyberDrone.pl

DD&DT Tomasz Różański

Digital Cinema Magic

Dron Małopolska fotgrafia i filmowanie

Dron4K

DronArmy.pl

dronARTstudio

DRONCAM24H

Drone X Vision

DroneLanad.pl Szymon Łukasik

usługi
usługi, obsługa otoczenia biznesowego

http://www.facebook.com/dronartstudio?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/droncam24h

http://www.dronartstudio.pl

http://www.droneland.pl

http://www.facebook.com/DroneLandpl

http://www.dronexvision. http://www.facebook.com/dronexvision
pl/

usługi

usługi

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka
wodna, nauka, edukacja

produkcja, usługi, dystrybucja,
obsługa otoczenia biznesowego

http://www.facebook.com/DronArmypl

http://www.dronarmy.pl

administracja publiczna, transport, energetyka, rozrywka, media, przemysł, edukacja

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

administracja publiczna, energetyka, rozrywka, media

rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, geodezja, media, budownictwo, przemysł

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

http://www.dron4k.pl

usługi

leśnictwo, administracja publiczna, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, gospodarka
wodna

media

http://www.facebook.pl/dron4k

http://www.facebook.com/dronmausługi
lopolska

http://www.dron.malopolska.pl

usługi

http://www.facebook.com/digitalcinemamagic/?ref=aymt_homepage_panel

produkcja, usługi, prace badawczo- wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, transport, energety-rozwojowe, dystrybucja
ka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

usługi

rolnictwo, leśnictwo, transport, geodezja, media, budownictwo, przemysł, nauka, edukacja

rozrywka, media

usługi, dystrybucja

http://www.facebook.com/Cybershoppl-103593393050908/

ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, energetyka, geodezja, rozrywka,
media, budownictwo, przemysł
administracja publiczna, rozrywka, media, budownictwo, edukacja

produkcja, usługi

http://www.facebook.com/CrazyCopter

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, energetyka, geodezja, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka,
edukacja

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, leśnictwo, energetyka, geodezja, media,
gospodarka wodna, edukacja

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

http://www.facebook.com/ccopters produkcja, usługi

produkcja, usługi, dystrybucja

produkcja, usługi

usługi, dystrybucja

http://www.facebook.com/CncCOPTER

http://www.facebook.com/Flytoypl-143736822626200/

http://www.dcmagic.pl

http://www.cybershop.pl

http://www.ccopters.pl/

http://www.crazycopter.pl

http://www.csp.itwl.pl

Warszawa

Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjne
ITWL Sp. z o.o.

http://www.flytoy.pl/

Gdynia

Celman A. K. C. K. Manulik S.C.
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http://www.dronexpres.pl

Konin

Warszawa

Ostrów Wielkopolski

Orły

Gdynia

Łódź

Sława

Zakopane

Kaniów

DronesMasters

DronesPablos.com

Dronexpres

DronFIlm 24

DRON-FLY Piotr Składanowski

DronHD.pl

DronVision

dronvisions

Drony Sp. z o.o.

rolnictwo, rozrywka, media
służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka
wodna, nauka, edukacja

usługi

produkcja, usługi, obsługa otoczenia biznesowego

usługi

usługi
produkcja, usługi, prace badawczo-rozwojowe, obsługa otoczenia
biznesowego
produkcja, usługi, dystrybucja

http://www.facebook.
com/Drones-Masters770775386381846/?ref=hl
http://www.facebook.com/DronesPablos
http://www.facebook.com/dronexpres
http://www.facebook.com/Dronfilm24pl-1492244511065289/
http://www.facebook.com/DRONFLY1
hhttp://www.facebook.com/DronHDPolska

usługi

produkcja, usługi, prace badawczowojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja pu-rozwojowe, dystrybucja, przetwabliczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarrzanie danych, obsługa otoczenia
ka wodna, nauka, edukacja
biznesowego

http://www.facebook.com/centrumdrony1

http://www.centrum-drony.pl

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
energetyka, geodezja, budownictwo, przemysł

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja
publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

http://www.facebook.com/dronvisions

usługi

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna,
nauka, edukacja

produkcja, usługi, obsługa otoczenia biznesowego

http://www.facebook.com/bdronem

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, energetyka, geodezja, media, budownictwo, fotografia, Wideo

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka
wodna, nauka, edukacj

produkcja, usługi, obsługa otoczenia biznesowego

http://www.dronvisions.
com

http://www.dronhd.pl

http://www.dron-fly.pl

http://www.dronfilm24.pl

http://www.dronespablos.com

Łomża

DRONem

http://www.dronelogic.pl

Włodowice

Dronelogic

POLSK A DRONOWA OD GÓR DO MOR ZA

Kaniów

Rybnik

Warszawa

Chorzów

Mielec

Piastów

Wieprz

Poznań

Kraków

Piaseczno

Białystok

Kraków

Kraków

Gliwice

Pabianice

Piaseczno

Drony Sp. z o.o.

DS Dron Dariusz Szuba

DSLRrecords.pl

EUROSYSTEM S.A.

EUROTECH Sp. z o.o.

Filmik Studio

Firma Leda Gurdek Bożena

Fly in the Sky

Fly4Film

FlyFilms.pl

FlyingWedding

Flytech Solutions Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

FlyTech UAV

Flytronic

FotoDron.PL

Fotoraporty

usługi

http://www.facebook.com/FlyingWedding

usługi, prace badawczo-rozwojowe,
dystrybucja, przetwarzanie danych

http://www.fotoraporty.
pl/

produkcja, prace badawczo-rozwojowe, przetwarzanie danych, obsługa otoczenia biznesowego

usługi

http://www.facebook.com/flytechuav

http://www.facebook.com/flytechu- produkcja, prace badawczo-rozav?fref=ts
wojowe

produkcja, usługi

http://www.facebook.com/FlyFilms1

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna,
nauka, edukacja

nauka

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, transport, energetyka,
geodezja, budownictwo, gospodarka wodna, nauka, edukacja

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
energetyka, geodezja, budownictwo, gospodarka wodna, nauka, edukacja

rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, rozrywka, media, budownictwo,
usługi

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

rozrywka, media

produkcja, usługi, obsługa otoczenia biznesowego

Http://www.facebook.com/fly4film

http://www.fotodron.pl

http://www.flytronic.pl

http://www.flytechuav.pl/

http://www.flytechuav.
com

hhttp://www.flyfilms.pl

Http://www.fly4film.com

rozrywka, media, edukacja

przemysł, nauka, edukacja

wojsko, energetyka, przemysł

służby porządku publicznego, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, budownictwo, gospodarka wodna

rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, rozrywka, media, budownictwo,
przemysł, nauka, edukacja

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

rolnictwo, leśnictwo, geodezja, rozrywka, media, budownictwo

http://www.facebook.com/FlyInTheSkyPl

http://www.flyinthesky.
pl/

usługi, dystrybucja

produkcja, usługi

produkcja, prace badawczo-rozwojowe

usługi

produkcja, usługi

usługi

produkcja, usługi, prace badawczo- wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodar-rozwojowe, dystrybucja, przetwaka wodna, nauka, edukacja
rzanie danych, obsługa otoczenia
biznesowego

usługi

http://www.facebook.com/abcrcpl

http://www.facebook.
com/Filmik-Fotografia-i-Film-115609825300766/

http://www.facebook.com/Eurosystem

http://www.facebook.com/dsdron

http://www.facebook.com/centrumdrony1

http://www.abc-rc.pl

http://www.filmik.com.pl

http://www.eurotech.
com.pl

http://www.uas.com.pl

http://www.dslrrecords.pl

http://www.dsdron.pl

http://www.centrum-drony.pl
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Więcbork

Wałbrzych

Kankan - usługi foto i wideo

Keto Sp. z o.o

http://www.photosfly.pl

http://www.iwing.pl

http://www.ishots.com.pl

Warszawa

http://www.ilot.edu.pl

Iwing Sp z o.o.

Warszawa

Instytut Lotnictwa

http://www.flow.media.pl

Rybnik

Kalisz

Grupa FlowMedia

iShots

Warszawa

Grom Tomasz Paciorek

http://www.greenmovie.pl

http://www.ironsky.pl

Gliwice

Green Eyes Angel sp. z.o.o

http://www.geodrone.pl

Buk

Reykjavik

GeoDrone ehf.

http://www.freeway.
com.pl

IRON SKY Dariusz Wąsowicz

Dopiewiec

Freeway OMT sp. z o.o.

http://www.facebook.com/fotoskypl

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja
służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka
wodna, nauka, edukacja
służby porządku publicznego, ratownictwo, administracja publiczna, geodezja, rozrywka,
media
służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo

produkcja, usługi
usługi, prace badawczo-rozwojowe,
dystrybucja, przetwarzanie danych,
obsługa otoczenia biznesowego
produkcja, usługi
produkcja, usługi, przetwarzanie
danych

http://www.facebook.com/
ISHOTS-1510018192603788/
https://www.m.facebook.com/profile.php?id=1462826123971665
http://www.facebook.com/zespolkankan
http://www.facebook.com/PhotosFlypl/

produkcja, usługi, prace badawczowojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja pu-rozwojowe, dystrybucja, przetwabliczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarrzanie danych, obsługa otoczenia
ka wodna, nauka, edukacja
biznesowego

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka
wodna, edukacja

usługi, obsługa otoczenia biznesowego

http://www.facebook.com/flowmediakalisz

http://www.facebook.com/ironskypl

rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, sport

usługi

produkcja, usługi, prace badawczo- wojsko, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka,
-rozwojowe, przetwarzanie danych geodezja, media, przemysł

http://www.fb.com/FlyingCam24

http://www.fb.com/greenmoviepl

rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka,
media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

http://www.facebook.com/GeoDro- usługi, prace badawczo-rozwojowe,
neGDRN
dystrybucja, przetwarzanie danych

wojsko, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, transport, geodezja, media, budownictwo, przemysł
wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja, sport

produkcja, usługi

usługi, dystrybucja, obsługa otocze- rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, media, przemysł, gospodarka wodnia biznesowego
na, nauka, edukacja

http://www.facebook.com/freewaydystrybucja
OMT

Http://www.freedron.com Http://www.facebook.pl/freedron

http://www.itwl.pl

Nowogard

FreeDron.com

http://www.fotosky.pl

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa

Rzeszów

Fotosky

POLSK A DRONOWA OD GÓR DO MOR ZA

Wrocław

Warszawa

Wrocław

Łódź

Białystok

Gdynia

Radom

Warszawa

Katowice

Kraków

Słupsk

Stryków

Bielsko-Biała

Katowice

Białystok

Sopot

Kings Of Drones

Koło Naukowe Awioniki Melavio

Koło Naukowe JEDI

Koło Naukowe Robotyki Skaner

Koło Naukowe Robotyków

Kopter Studio

KURSORstudio Grzegorz Kundys

Leica Geosystems Sp. z o.o.

Limitless Film

Luke Skyvideo

Maciej Gwiżdż FLYSEO

Mamy-Drona.pl

Marek Macner

Mariusz Masłoń DRON USŁUGI

MARMO Marcin Motus

Microsystem Spółka z o.o.

usługi

http://www.facebook.com/LECI-KAMERA-493935194087653/
info/?tab=page_info

http://www.leci-kamera.
pl

usługi, prace badawczo-rozwojowe

usługi, obsługa otoczenia biznesowego

https://www.pl-pl.facebook.com/
dronuslugi

http://www.microsystem.
com.pl

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka
wodna, nauka, edukacja

wojsko, służby porządku publicznego, rolnictwo, leśnictwo, energetyka, geodezja, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna

rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, geodezja, rozrywka, media

służby porządku publicznego, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, rozrywka, media, budownictwo, przemysł

produkcja, usługi, prace badawczo- służby porządku publicznego, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, ener-rozwojowe, przetwarzanie danych getyka, geodezja, przemysł, gospodarka wodna, nauka

http://www.dronuslugi.pl

http://www.mamy-drona.
pl/
usługi

produkcja, usługi

http://www.facebook.com/flyseo.
slupsk

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka
wodna, nauka, edukacja

produkcja, usługi, prace badawczo-rozwojowe, obsługa otoczenia
biznesowego

http://www.facebook.com/lukeskyvideo

http://www.lukeskyvideo.pl

http://www.flyseo.pl

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka
wodna, nauka, edukacja

produkcja, usługi, przetwarzanie
danych

http://www.facebook.com/limitlessfilm

http://www.limitlessfilm.pl

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja
wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, energetyka, geodezja, budownictwo, przemysł, nauka, edukacja

usługi

http://www.facebook.com/kursorstudio

http://www.kursorstudio.pl

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, nauka,
edukacja

http://www.leica-geossy- http://www.facebook.com/LeicaGeprodukcja, dystrybucja
tems.com
osystemsPolska

usługi, prace badawczo-rozwojowe,
przetwarzanie danych, obsługa
otoczenia biznesowego

usługi, prace badawczo-rozwojowe

http://www.facebook.com/KopterStudio

http://www.facebook.com/knjedi

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
http://www.facebook.com/barbuto- produkcja, usługi, prace badawczotransport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka
filmmaker/
-rozwojowe, dystrybucja
wodna, nauka

http://www.kopterstudio.pl

http://www.knr.pb.edu.pl

http://www.skaner.p.lodz.pl

http://www.jedi.pwr.
edu.pl

http://www.melavio.meil.
pw.edu.pl

http://www.kingsofdrones.com
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Gliwice

Warszawa

Drogomyśl

Gdańsk

Katowice

Ostrów Wielkopolski

Lublin

Gliwice

Elbląg

Warszawa

Wejherowo

Warszawa

Łódź

Radom

Międzywydziałowe Koło Naukowe
Politechniki Śląkiej High Flyers

Mistrace

94

MSP Szender Marcin

Mtc-Media

NeoDroneVision Sp z o.o.

nietylkoLATAMY.pl

Novelty RPAS Avcon

Novelty RPAS Sp. z o.o.

OPEGIEKA

otoDron

PDS Studio

PitLab

Politechnika Łódzka Instytut Automatyki

Polska Grupa Zbrojeniowa

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka
wodna, nauka, edukacja

usługi, obsługa otoczenia biznesowego

http://www.pgzsa.pl

http://www.robotyka.p.lodz.pl; automatyka.p.lodz.pl

prace badawczo-rozwojowe

usługi

http://www.photoyoung.
pl

http://www.pitlab.pl

usługi

nauka, edukacja, irobotyka

służby porządku publicznego, leśnictwo, administracja publiczna, rozrywka, media, budownictwo

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja, sport

produkcja, usługi, prace badawczosłużby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
-rozwojowe, dystrybucja, przetwaenergetyka, geodezja, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, edukacja
rzanie danych

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, gospodarka wodna,
nauka, edukacja

służby porządku publicznego, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, energetyka,
rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

usługi, prace badawczo-rozwojowe,
obsługa otoczenia biznesowego

usługi, dystrybucja

ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, energetyka, geodezja, rozrywka,
media, budownictwo, gospodarka wodna, nauka, edukacja

usługi

http://www.otodron.
waw.pl
http://www.facebook.com/photoyoungpl?fref=ts

http://www.facebook.com/noveltyrpas

http://www.noveltyrpas.
com

http://www.opegieka.pl

http://www.facebook.com/lotnictwoaviacon

http://www.Facebook.com/
MtcMedia

produkcja, usługi, prace badawczo- wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja pu-rozwojowe
bliczna, transport, energetyka, geodezja, budownictwo, gospodarka wodna, nauka, edukacja

produkcja, usługi, prace badawczoratownictwo, energetyka, rozrywka, media, nauka, edukacja
-rozwojowe, dystrybucja

http://www.facebook.com/mistshoplo?ref=hl

nauka, edukacja

prace badawczo-rozwojowe

http://www.facebook.com/high.
flyers.polsl

http://www.aviacon.pl

http://www.NeoDroneVision.com

http://www.uav.com.pl

http://www.mistrace.com

http://www.uav.polsl.pl/

POLSK A DRONOWA OD GÓR DO MOR ZA

Szczecin

Wieliczka

Warszawa

Opole

Białystok

Łomża

Warszawa

Darłowo

Warszawa

Unieście

Nowa Dęba

Toruń

Bochnia

Bydgoszcz

Kraków

Warszawa

Gdańsk

PolskiePortale.pl Sp. z o.o.

Pracownia Reklam SamArt

Prokreacja.com s.c.

RC-PLANETA

Realizacja Obrazu Marcin Kulesza

Regeo Sebastian Kołodziejczyk

RovDrone

Serafin Studio

Servimedia s.c.

Sky Drone

SKY MEMORIES MICHAŁ MIEGOŃ

SKYEYE

SMARTVISION Michał Domański

SoftBlue SA

Streamline Media Productions

Studencki Klub Modelarski

Studenckie Koło Automatyków
SKALP

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna,
nauka, edukacja

usługi, obsługa otoczenia biznesowego
usługi

http://www.facebook.com/SkyDrone.koszalin
http://www.facebook.com/SkyMemoriesPL?fref=ts

http://www.sky-drone.
com.pl

http://www.skymemories.pl

http://www.skalppg.pl

http://www.aerialpictures.pl/
http://www.facebook.com/bslwat?fref=ts

http://www.facebook.com/aerialpictures4K?ref=hl

prace badawczo-rozwojowe

produkcja, usługi, dystrybucja

przemysł, nauka, edukacja

rozrywka, media

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, przemysł, nauka, edukacja
prace badawczo-rozwojowe, obsługa otoczenia biznesowego

http://www.softblue.pl/

administracja publiczna, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, nauka, edukacja

produkcja, usługi

http://www.smartvision.
pl

służby porządku publicznego, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, energetyka,
geodezja, budownictwo, przemysł, nauka

usługi, przetwarzanie danych

http://www.skyeye.
com.pl
http://www.facebook.com/SmartvisionPL

ratownictwo, transport, rozrywka, media

produkcja, usługi

http://www.facebook.com/servimediaPL

http://www.servimedia.pl

ratownictwo, rolnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka,
media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

transport, rozrywka, media, przemysł, hotelarstwo

usługi

http://www.facebook.com/Serafin-Studio-240244519517012/

http://www.serafinstudio.pl

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja
publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka

administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo

rozrywka, nauka

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna

usługi

produkcja, usługi

produkcja, usługi

http://www.facebook.com/rovdrone usługi

http://www.facebook.com/RcPlanetaPl

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka
wodna, nauka

rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, geodezja, media

produkcja, usługi, obsługa otoczenia biznesowego

http://www.facebook.com/airvideopl
usługi

rozrywka, media, iturystyka

usługi

http://www.facebook.com/FotoDronem

http://www.rovdrone.pl/

http://www.rc-planeta.pl

http://www.prokreacja.
com

http://www.air-video.pl

http://www.fotodronem.
pl
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http://www.tosem.pl

http://www.easymapuav.
com

Krosno

Jelenia Góra

Kraków

Nowy Targ

Przemyśl

Gdynia

Grodzisko
Dolne

Piła

Zabrze

Warszawa

Kraków

Pabianice

Studio Filmowe Platinum

Studio Gieroń

STUDIO SQAURE

Studio-T Bącal Tadeusz

Tomasz Prefcz Usługi Video Filmowania

TOSEM.pl / BMT Wybrzeże

Trigger Composites

TV ASTA Sp z o.o.

TYMMAR Piotr Łukasiewicz

uAvionics Paweł Woźniak

UAVS Poland

Ujęcie z góry

http://www.ujeciezgoy.
com

http://www.uavs.eu

http://www.uavionics.
com.pl

http://www.hd-dron.pl

http://www.facebook.com/ujeciezgory?_rdr=p

http://www.facebook.com/hddron

http://www.facebook.com/telewizja.TVASTA

ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, energetyka, rozrywka, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna

media

usługi

rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, geodezja, rozrywka, media, budownictwo

służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna,
produkcja, usługi, prace badawczotransport, energetyka, geodezja, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka,
-rozwojowe
edukacja

usługi

produkcja, usługi

służby porządku publicznego, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna

produkcja, usługi, prace badawczo-rozwojowe, obsługa otoczenia
biznesowego

http://www.tvasta.pl

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, geodezja, rozrywka,
media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka

usługi, obsługa otoczenia biznesowego

http://www.facebook.com/wniebowzieci.wniebo

administracja publiczna, budownictwo

administracja publiczna, rozrywka, media, przemysł

http://www.wniebowzieciwniebo.wix.com/
wniebowzieci

usługi

http://www.facebook.com/studiosquarepl

służby porządku publicznego, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, rozrywka, media,
nauka, edukacja

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna,
nauka, edukacja

rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, nauka

usługi

usługi

usługi

usługi, obsługa otoczenia biznesowego

Http://www.facebook.com/studiogieron

http://www.facebook.com.1kadr

http://www.studiot.pl

http://www.studiosquare.pl

http://www.sfplatinum.pl

http://www.1kadr.pl

Wałcz

Studio 1kadr

http://www.aerodesign.
meil.pw.edu.pl

Warszawa

Studenckie Międzywywdziałowe
Koło Naukowe SAE AeroDeisgn
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http://www.helivideo.pl

http://www.wb.com.pl/

Szczecin

Ciechanów

Białystok

Zbąszyń

Ożarów Mazowiecki

Kraków

Bydgoszcz

Vision and fly sp. z o.o.

Volare

Volare

WALDORF STUDIO Waldemar
Strażyński

WB Electronics

Wniebowzięci

Wojskowe Zakłady Lotnicze
Nr 2 S.A.

http://www.wzl2.mil.pl

http://www.wniebowzieciwniebo.wix.com/
wniebowzieci

http://www.twojdron.pl

http://www.view.com.pl

Sosnowiec

VIEW

http://www.verixdron.pl

Włocławek

VerixDron
usługi

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, nauka, edukacja

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, transport, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna,
nauka, edukacja

produkcja, usługi, prace badawczo- wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja pu-rozwojowe, dystrybucja
bliczna, przemysł

usługi, prace badawczo-rozwojowe

http://www.facebook.com/Helivideopl

http://www.facebook.com/wniebowzieci.wniebo

produkcja, usługi

wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja puprodukcja, usługi, prace badawczobliczna, transport, energetyka, geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodar-rozwojowe
ka wodna, nauka, edukacja

http://www.facebook.com/volare.
drony

http://www.facebook.com/volare.
drony

administracja publiczna, transport, rozrywka, media, przemysł, gospodarka wodna, nauka,
edukacja

służby porządku publicznego, rolnictwo, leśnictwo, administracja publiczna, energetyka,
geodezja, rozrywka, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna, edukacja

produkcja, usługi, prace badawczo- wojsko, służby porządku publicznego, ratownictwo, rolnictwo, leśnictwo, administracja pu-rozwojowe
bliczna, transport, energetyka, geodezja, media, budownictwo, przemysł, gospodarka wodna

http://www.facebook.com/twojdron usługi, dystrybucja

http://www.facebook.com/
view7001?fref=ts

http://www.facebook.com/verixdron
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Raport powstał w ramach programu
strategicznego „Pięć żywiołów. Wolność,
informacja, bezpieczeństwo”. Częścią
programu była „Parada Robotów – Droniada
2015”, której celem było uzyskanie społecznej
akceptacji dronów, robotów i systemów fuzji
informacji. Raport obrazuje stan i trendy
rynkowe, sytuację prawną, możliwości
biznesowe oraz społeczne aspekty
wykorzystania dronów, w tym konieczność
bezpiecznego i zgodnego z prawem
ich użytkowania.

Nasz think-tank stawia na popularyzację
strategicznego myślenia o państwie, społeczeństwie
i gospodarce zarówno w skali mikro – na poziomie
lokalnej grupy działania, samorządu, czy też firmy,
jak i w skali makro – na poziomie ogólnokrajowym
i globalnym. „Programujemy przyszłość” – oto nasze
motto. Dążymy do społecznej akceptacji technik
informacyjnych i systemów inteligentnych.

Fundacja „Instytut Mikromakro”
ul. Lanciego 13/149
02-792 Warszawa
tel. (48) 514 828 727
http://www.5zywiolow.pl

