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W dronowej Dolinie Śmierci wstaje dzień. To ledwo jutrzenka, ale
budzi nadzieję. Kluczem są prace nad U-Space oraz coraz częstsze
wykorzystywanie latających robotów w różnych dziedzinach gospodarki
i w sektorze publicznym.

SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI

Chociaż wyniki sprzedaży głównych firm dronowych są wciąż skromne
w stosunku do okrzepłego już rynku teleinformatycznego czy szerzej
robotycznego, to szacowany ok. 25% wzrost we wspólnych badaniach rynku
prowadzonych przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
– Państwowy Instytut Badawczy (IBRKK-PIB) oraz Fundację Instytut
Mikromakro (FIM), pobudza wyobraźnię.
Moda na drony zmienia swój kierunek. To już nie tylko komunijny lub
bożenarodzeniowy prezent albo latająca kamera na weselach, lecz również
narzędzie do zbierania danych w geodezji, budownictwie czy zarządzaniu
przestrzenią publiczną oraz w reagowaniu kryzysowym. Tam jest potencjał
do wzrostu i rozwoju rynku w przeciwieństwie do sektora wojskowego.
Gdyby nie zakup amunicji krążącej Warmate przez Ministerstwo
Obrony Narodowej, czy jednostkowych zakupów sprzętu przez wojska
specjalne, można by w ogóle dać sobie spokój ze zwracaniem uwagi na
bezzałogowe statki powietrzne w Wojsku Polskim. Program rozwoju
bezzałogowców stoi w miejscu. Nic nie zanosi się na zmianę.
Największym wyzwaniem są prace nad wdrożeniem
idei U-Space. Czy będziemy liderem, czy też
naśladowcą? Jaka instytucja państwowa ma
zarządzać tą przestrzenią? A może powierzyć
ją zdecentralizowanemu systemowi
teleinformatycznemu na wzór internetu?
Właściciel drona projektuje samodzielnie
trasę, zaś każda Jednostka Samorządu
Terytorialnego wprowadza do systemu
aktualne ograniczenia w lotach,
monitorowane przez Polską Agencję
Żeglugi Powietrznej.
Nie znamy odpowiedzi na te pytania.
U-Space zmieni diametralnie rynek
i nasze nastawienie do dronów, już jako
latających robotów, które z tradycyjnym
lotnictwem będzie łączyć właściwie
tylko przestrzeń powietrzna i prawa
fizyki.
Niech nasz raport, a właściwie rocznik
dronowy, oprowadzi Was po tym świecie
i nasączy wiedzą

Rynek dronów w
EDYCJA 2017

ŚWIT
W DOLINIE
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WZLOTY I UPADKI
Wartość rynku systematycznie rośnie, chociaż wciąż dominuje
sprzedaż sprzętu na własne potrzeby. W zastosowaniach
profesjonalnych przodują geodezja i rolnictwo precyzyjne.
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Aplikacja mobilna DroneRadar.eu,dzieło Pawła
Korca, właściciela warszawskiej firmy dlapilota.pl, jest podstawowym narzędziem pracy
polskich operatorów bezzałogowych statków
powietrznych, tzw. dronów. Przed każdą misją – nawet jeśli jest to lot o charakterze rekreacyjnym – sprawdzają oni, czy mogą ją wykonać
w wybranym obszarze zgodnie z prawem lotniczym. Na ekranie smartfona pojawia się zielone, żółte lub czerwone światło. Zielone – można latać, czerwone – nie można, żółte – istnieją
ograniczenia (aplikacja poda instrukcję jak uzyskać zgodę na lot). Ten program odciąża operatorów od czytania publikacji lotniczych (AUP,
AIP, NOTAM).
Kolor w aplikacji zależy od miejsca i czasu,
w którym znajduje się operator z telefonem.
Lokalizacja geograficzna w trybie online zostaje skonfrontowana z setkami przestrzeni powietrznych oraz depesz lotniczych, porównana
z deklarowaną wysokością lotu oraz aktualnymi przepisami. To jedyna aplikacja na świecie, która uwzględnia wszystkie przestrzenie

powietrzne, zarówno te stałe (np.: CTR, TMA, R,
P) jak i elastyczne (np.: ATZ, TSA, TRA,MATZ, D).
Gdy operator potwierdzi, że może bezpiecznie latać, wysyła do systemu swoją lokalizację
(ang. Check-In). W ten sposób o aktywności bezzałogowców dowiedzą się inni operatorzy, który zamierzają latać w promieniu 10 km od niego.
Twórcy aplikacji DroneRadar zapewnili odpowiednim służbom dostęp do danych kontaktowych. Chodzi o to, aby kontrolerzy wieżowi lub
służby informacji powietrznej FIS w Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w razie czego mogli się skontaktować z operatorem.
Platforma DroneRadar jest podstawą do systemu SMS (Safety Management System). To zarazem dobra praktyka „Just culture”, w której
operatorzy bezzałogowców nie są karani za
swoje działania, zaniechania lub decyzje. Bywa,
że są po prostu współmierne z ich doświadczeniem i wyszkoleniem.
Jednocześnie ta aplikacja jest największą
bazą danych o rzeczywistym wykorzystaniu dronów w Polsce i właściwie w Europie.

Zrzut ekranowy aplikacji mobilnej DroneRadar
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Od grudnia 2015 r. pobrano ją ponad 41 tys. razy.
W ciągu miesiąca o stabilnej pogodzie (bez silnego wiatru i deszczu) wykonywanych jest ok. 70
tys. sprawdzeń przestrzeni. W pogodne letnie
dni, rejestrowanych było 200 operacji dziennie.
Rekord padł 31 kwietnia 2018 r. kiedy z aplikacji
skorzystało 1800 unikalnych użytkowników.
Notabene ważnymi uprawnieniami wpisanymi do świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe (UAVO)
legitymuje się ok. 6,8 tys. osób. Oznacza to, że
mają oni prawo do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem dronów. Ale według badań Fundacji Instytut Mikromakro (FIM)

8

i Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytut Badawczego (IBRKK-PIB), większość z nich zrobiła uprawnienia dla
własnej przyjemności i z szacunku dla prawa.
W tychże samych badaniach zdiagnozowano
również, że na polskim rynku działa 278 firm,
dla których drony są istotnym źródłem przychodów. Wśród nich tylko 85 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Krajowym
Rejestrze Sądowym (osób prawnych) i w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (osób fizycznych) wykazuje jako
swoją przeważającą działalność gospodarcza
(kody PKD1) obszary, które można uznać za mające realnie wpływ na rynek dronów w Polsce

1 Tablice dotyczące podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON deklarujących
prowadzenie działalności według stanu na 31 III 2018 r. [w:] http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystykipublicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow-w-rejestrze-regon-tablice/kwartalna-informacja-opodmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-deklarujacych-prowadzenie-dzialalnosci/
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Wartość rynku pod względem przychodów ze sprzedaży (PLN)

2015 r.

164 mln

2016 r.

201,31 mln

2017 r.

251,64 mln

Źródło: FIM/IBRKK–PIB

np. „produkcja oprogramowania”, „działalność
w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne” czy „badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych”. Największe
znaczenie mają jednak firmy, które wybrały
kod PKD 30.30.z, czyli „produkcję statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych
maszyn”. Takich przedsiębiorstw dronowych
jest 252 . Raczej każda z nich może się pochwalić
własnymi konstrukcjami, ale tylko jedna Grupa
WB Electronics (precyzyjniej jej spółka zależna
Flytronic) osiąga przychody z eksportu bezzałogowców: Algieria, Arabia Saudyjska, Wietnam,
Malezja, Ukraina i jeden z nieujawnionych krajów NATO.
Reszta przedsiębiorców wykorzystuje drony
w działalności fotograficznej i pokrewnych jak
działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Przyjęło nazywać się ich „weselnikami”, ponieważ
podstawą ich przychodów są zdjęcia i filmy
z różnych uroczystości jak np. wesela.
Mimo to, według, szacunków FIM/IBRKK-PIB, wartość rynku dronów w Polsce wyniosła 201,31 mln złotych w 2016 r. 3, co oznaczało
wzrost o 22,75% w stosunku do roku ubiegłego
(164 mln złotych), pomimo załamania na rynku
wojskowym. Większość przychodów wygenerowała sprzedaż sprzętu rekreacyjnego i przeznaczonego dla profesjonalnej fotografii i filmu
oraz usługi, w tym szkolenia na licencjonowanych operatorów bezzałogowców.
Z badań za rok 2017 wynika, że rynek wzrósł
o 25%. Szacujemy, że jego wartość wynosi
251,64 mln zł, co jest wynikiem coraz większego zrozumienia klientów, w czym mogą pomóc
drony (rynek komercyjny), ciągłego zainteresowania bezzałogowcami wśród użytkowników
indywidualnych (rekreacja, fotografia, e-sport
 wyścigi dronów) oraz zamówień publicznych, w tym rozłożonego na trzy lata zakupu

100 zestawów amunicji krążącej WARMATE
od Grupy WB Electronics przez Ministerstwo
Obrony Narodowej.

Ocena kompetencji
uczestników rynku

Wielu profesjonalnych uczestników rynku
traktuje drony czysto utylitarnie, jako nowe
narzędzie do zarabiania pieniędzy. Na rynku
powstała w ten sposób grupa firm, która musiała od razu wskoczyć na wysoki poziom profesjonalny, reagując na naturalne zapotrzebowanie
zawodowej produkcji filmowej i telewizyjnej.
Ale nawet wśród licznej grupy zawodowych
użytkowników latających kamer – wspomnianych wyżej „weselników” – jest spory potencjał
innowacyjności. Przedsiębiorcy chętnie wymieniają się na forach sieci społecznościowych
doświadczeniami, próbują szukać nowych
środków wyrazu i technik filmowania, eksperymentują z elementami konstrukcyjnymi
dronów i urządzeniami obsługującymi kamery,
aparaty fotograficzne i inne sensory.
To oczywiście efekt rozwojowy nowej gospodarki, korzystającej z sieci społecznościowych,
a także zjawisko charakterystyczne dla wczesnej „przed-patentowej” fazy rozwoju przełomowych technologii, zanim dojrzeją. Można
jednak już zauważyć, że część firm z tego segmentu usilnie szuka okazji do specjalizacji, wypracowując nowe obszary zastosowań dronów
np. w likwidacji szkód na zlecenie firm ubezpieczeniowych (uAvionics Technologies sp. z o. o.),
ocenie przyczyn i przebiegu wypadków drogowych (SkySNAP sp. z o.o. i Wydział Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej) czy
nadzorze prac budowlanych zgodnie z technologią BIM (Novelty RPAS sp. z o.o.).
Mimo to przychody czołowych firm handlowych zajmujących się importem i dystrybucją
dronów jak Dilectro sp. z o.o. (prowadzi również
szkolenia UAVO), INNPRO Robert Błędowski
(sklep i hurtownia działają pod marką RC-PRO),

2 GUS podaje, że na koniec I kwartału 2018 r. tylko 207 firmy wskazało na kod PKD 30.30.z.
3

Wartość rynku oznacza sumę przychodów ze sprzedaży w roku kalendarzowym.
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AeroMind sp. z o.o. (także szkolenia UAVO) oraz
ABC Data S.A. (w tym przypadku z wyłączeniem
sprzedaży innych produktów), są dwukrotnie
wyższe niż pierwszych 11 firm produkcyjnych
i usługowych w rankingu Instytutu Mikromakro za rok 2016.
Mając to na uwadze, można obecnie wskazać
trzy główne grupy innowatorów (lub potencjalnych innowatorów) wśród polskich przedsiębiorców rynku dronowego:
małe startupy bazujące na wiedzy inżynierskiej
lub doświadczeniu badawczym innych dziedzinach, niekiedy potwierdzonej w międzynarodowych konkursach, ale z reguły ograniczonych
zdolnościach pozyskania kapitału – częstokroć
wyrosłe z uczelnianych zespołów studenckich
lub firm lotniczego otoczenia biznesowego (vide
FlyTech UAV, Novelty RPAS, droneradar.eu).
firmy teleinformatyczne (również duże) szukające nowego biznesu. W warunkach przyhamowania zamówień IT w sektorze publicznym, który poświęcił 2016 i 2017 głównie na
rekonstrukcję polityki cyfryzacji, inwestują
w prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane
na zaawansowane zastosowania i nowe technologie. Przeorientowanie biznesu wymaga
pokonania ograniczeń związanych z relatywnie niewielką świadomością technologiczną
i ograniczoną wiedzą na temat wyzwań branży dronowej (vide Asseco czy też Pentacomp 4).
producenci i jednostki badawczo-rozwojowe
z państwowego sektora lotniczego i zbrojeniowego lub z tym sektorami powiązane, którzy
wprawdzie mogą (przynajmniej teoretycznie)
liczyć na zamówienia z sektora publicznego, ale
częściowo są uwikłani w procesy restrukturyzacyjne. Cechują je trudne do przezwyciężenia
nawyki do wydłużonych lub nieefektywnych
procesów badawczo-rozwojowych. Specyfika
zamówień powoduje też, że niejednokrotnie są
nastawione na pozyskanie gotowej technologii
z zewnątrz (główni gracze na rynku to Polska
Grupa Zbrojeniowa, alokująca projekty dronowe w kilku zakładach, przygotowana też do
serwisowania dronów które zostały zakupionye dla potrzeb sił zbrojnych, Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia).
W Polsce ulokowało różnego rodzaju zasoby
produkcyjne lub serwisowe szereg czołowych

10

4

Największą wiedzą
i doświadczeniem
w sektorze dronów w Polsce
dysponują małe i średnie
przedsiębiorstwa (MSP),
startupy a także wybrane
ośrodki na niektórych
uczelniach.
firm światowego sektora lotniczego, co ma
niewątpliwie wpływ na rozwój kompetencji
technologicznych i rynek pracy. Część z nich
może być wykorzystywanych do opracowań
lub montażu elementów dronów, które te firmy
chciałyby produkować w ramach swych strategii korporacyjnych. Ten potencjał przemysłowy
wciąż ma niewielki wpływ na rynek dronów,
szczególnie jeżeli brać pod uwagę rozwój systemowy ukierunkowany na różnorodne cywilne
zastosowania.
Największą wiedzą i doświadczeniem w sektorze dronów w Polsce dysponują małe i średnie
przedsiębiorstwa (MSP), startupy i także wybrane ośrodki na niektórych uczelniach, głównie technicznych – jednostki o bardzo ograniczonym potencjale wydatkowania wkładu
własnego na prace badawczo-rozwojowe.
Na ich strategiach ciąży ogólny problem braku wiedzy na temat pozyskiwania kapitału,
szczególnie ze źródeł prywatnych, ustalania
relacji prawnych w konsorcjach międzybranżowych lub międzysektorowych, szczególnie
w różnych jurysdykcjach i wychodzenia na bardziej opłacalne rynki międzynarodowe.

Konkurencja zagraniczna

W ocenie portalu dlapilota.pl, którego własnością jest wspomniana na początku aplikacja

 a spółka prowadzi projekt Airvein o wartości 6,9 mln złotych, w tym wkład UE 4,9 mln zł z dotacji NarodoweT
go Centrum Badań i Rozwoju w programie INNOBSZ.
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droneradar.eu, po polskim niebie lat ok. 100 tys.
bezzałogowych statków powietrznych o masie powyżej 250 gram. Dla porównania Federal
Aviation Administration (FAA  amerykański
odpowiednik Urzędu Lotnictwa Cywilnego) zarejestrował do 2 kwietnia 2018 r. 904 435 dronów, które należą do 59 943 osób operujących
dronami hobbystycznie oraz 159 954 dronów
wykorzystywanych do celów komercyjnych,
które zarejestrowało 23 683 osób5.
Notabene, swój sprzęt rejestrują w FAA
mieszkańcy różnych państw, w tym Polski. I tak
147 osób, w tym głównie mieszkańców Warszawy, zarejestrowało 149 dronów do użytku hobbystycznego, znowuż 31 podmiotów zgłosiło
tyleż dronów komercyjnych.

W Polsce proces rejestracji
bezzałogowców
do 25 kg maksymalnej
masy startowej nie jest
na razie obligatoryjny.
W Polsce proces rejestracji bezzałogowców
do 25 kg maksymalnej masy startowej6 nie jest
na razie obligatoryjny, toteż w rejestrze cywilnych statków powietrznych prowadzonym
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
– pozwalającym na loty poza zasięgiem wzroku i powyżej 25 kg MTOM – znalazło się dotąd
sześć płatowców podwójnego przeznaczenia
(cywilno-wojskowych), w tym pięć konstrukcji WB Electronics, zaś jedna konstrukcji MSP
Marcin Szender i tylko jedna całkowicie cywilna zbudowana przez spółkę UAView Poland,
której właściciele wywodzą się z akademickiego koła naukowego AERO Team ILK AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza).

Gdy do tego dodamy kilkaset kopterów i płatowców własnej konstrukcji do 25 kg MTOM,
w tym maszyny kluczowych spółek jak Flytech
UAV, Flytronic (Grupa WB Electronics), Novelty RPAS czy uAvionics, okaże się, że ogromna
większość sprzętu jest produkcji zagranicznej,
zwłaszcza chińskiej.
Wspomniana wyżej spółka Dilectro jest
czołowym dystrybutorem w Polsce koncernu DJI Innovations z siedzibą główną w Shenzen w Chinach, który ma ponad 70% udziałów
w światowym rynku dronowym. Porównuje
się ich czasem do marki „Apple”. Ich maszyny sprzedają również na rynku polskim RCpro
i ABC Data. Dorzuciwszy jeszcze prywatne zakupy internetowe, zwłaszcza na Alibabie, chińskiej platformie handlu internetowego, okazuje
się, że marka DJI zdominowała nasz rynek. To
prawie 80% udział w rynku.
Pozostałe marki jak francuski Parrot, czy
znowuż chiński Yuneec (główna siedziba
Kunshan Jiangsu) znajdują swoje nisze w kręgu amatorskiego latania lub w misjach specjalistycznych – rolnictwo precyzyjne i geodezja.
I to jest właśnie kluczowa kwestia, do czego
wykorzystać drony – bez względu na kraj ich
pochodzenia. Nisze rynkowe są jedyną szansą
na jakąkolwiek produkcję dronów w Polsce na
szerszą skalę.

Drony jako część infrastruktury
informacyjnej Unii Europejskiej
Instytut Mikromakro w wyniku swoich badań,
ale także animacji rynku w ramach organizowanych przez siebie Droniad – poligonów systemów bezzałogowych i konkursów dla zespołów
akademickich, przyjął generalne założenie, że
inteligentne systemy bezzałogowe (zarówno
latające – drony, jak i naziemne – roboty) stanowią element infrastruktury informacyjnej UE.
Zbierane przez zamontowane sensory informacje mogą być przetwarzane w czasie rzeczywistym (do zadań bieżących) lub dostarczane do
dalszej obróbki w systemach analitycznych (do
wspomagania decyzji o charakterze strategicznym).
Drony poprawiają tzw. świadomość sytuacyjną na poziomie operacyjnym w sposób tańszy, szybszy, dokładniejszy niż technologie naziemne, lotnicze (klasyczne) czy satelitarne.

5

https://www.faa.gov/foia/electronic_reading_room/#geo_list

6

 aksymalna masa startowa (MTOW – ang. Maximum Take-off Weight lub MTOM – ang. Maximum TakeM
-off Mass) – maksymalna masa, przy której dany samolot jest certyfikowany do lotu. Jest ona stała i niezmienna, wyznaczona podczas procesu certyfikacji. Nie jest zależna od temperatury, elewacji lotniska, czy
długości pasa.
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Większość ekspertów jest zgodnych w prognozowaniu podstawowych zastosowań dla
dronów w najbliższych 10–15 latach. Są to:

bezpieczeństwo publiczne i monitoring granic
geodezja, budownictwo precyzyjne
gospodarka przestrzenna
inspekcje liniowej i rozproszonej infrastruktury
energetycznej
rolnictwo precyzyjne
logistyka i przesyłki kurierskie
zdjęcia lotnicze, reklama
obrót nieruchomościami
sektor ubezpieczeniowy
zarządzanie kryzysowe
e-sport
Pod każde to zastosowanie należy przygotować odpowiedni system inteligentny: platformę latającą, oprogramowanie do sterowania lotem i pracą maszyny, stosowne czujniki jak np.
kamerę termowizyjną czy skaner lidarowy. Im
bardziej będzie rósł popyt na te usługi z wykorzystaniem dronów-robotów, tym jest większa
presja, by producent/integrator zagwarantował
sprawność działania systemu i jego bezpieczeństwo. To są przesłanki za szybkim wprowadzeniem w Polsce obowiązku badań certyfikacyjnych i uzyskania świadectwa certyfikacyjnego
dla wszystkich pojazdów bezzałogowych i autonomicznych (czytaj robotów) bez względu na
fizyczne środowisko ich pracy. Wobec tego badania certyfikacyjne robotów mogą się okazać
bardzo intratnym zajęciem dla firm, które przygotują się do tego procesu.

U-Space akceleratorem rozwoju rynku
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Odbywająca się listopadzie 2016 roku w Warszawie międzynarodowa konferencja na temat
dronów została zorganizowana wspólnie przez
polskie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotnictwa) i Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Jednym z kluczowych wniosków, zawartych w Deklaracji Warszawskiej – dokumencie
podsumowującym konferencję, była potrzeba

Jednym z kluczowych
wniosków, zawartych
w Deklaracji Warszawskiej,
dokumencie podsumowującym
konferencję, była potrzeba
szybkiego opracowania
koncepcji nowego rodzaju
przestrzeni powietrznej dla
obszarów zurbanizowanych.
szybkiego opracowania koncepcji nowego rodzaju przestrzeni powietrznej dla obszarów zurbanizowanych. Przyjęło się ją umownie nazywać U-Space. Miałaby ona uwzględniać również
inne racje, niż bezpieczeństwo ruchu lotniczego
w rozumieniu prawa lotniczego. Chodziłoby
między innymi o prywatność, ochronę środowiska i jak można by się spodziewać zarządzanie użytkowymi walorami przestrzeni
publicznej, gospodarki komunalnej, usługami
w mieście.
Deklaracja Warszawska wzywała Komisję
Europejską do szybkiego opublikowania założeń dla koncepcji U-Space, która ma się stać
rzeczywistością w roku 2019. Chociaż prace nad
koncepcją trwają, nie ma nadal konsensusu jak
ją wprowadzić w życie.
Na kolejnej konferencji – tym razem w Helsinkach – Violetta Bulc, komisarz UE ds. transportu jasno dała do zrozumienia, że oczekuje
od państw członkowskich przyspieszenia prac.
Europejskie przepisy mają się stać unijnym produktem eksportowym wyznaczającym trendy
ogólnoświatowe. Natomiast delegaci poszczególnych państw zaapelowali o przyspieszenie
procesu przyznawania funduszy unijnych dla
szerokiego spektrum rozwiązań dronowych
oraz o unijne wsparcie dla tworzonych koalicji
UTM pomiędzy państwami członkowskimi EU.
W rezultacie w Deklaracji Helsińskiej podkreślono znaczenie jasnych i prostych zasad
rozwoju dziedziny bezzałogowców dla obywateli, operatorów i władz, a potrzebę utworzenia zasad tak prostych jak to tylko możliwe. Potwierdzono zaangażowanie wszystkich
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zainteresowanych stron, aby otworzyć rynek
unijnych na usługi dronów do 2019 r. Podstawą
nowotworzonego europejskiego systemu, mają
być trzy filary:

1
Zapewnienie wymogów prawnych dotyczących
operacji bezzałogowych, w celu bezpiecznego
i skutecznego wykorzystania przestrzeni powietrznej oraz dostarczania opłacalnych usług U-Space;

2
Dalsze inwestycje w demonstratorów, którzy
wspierają rozwój usług dronowych, a także wsparcie długoterminowych projektów badawczo-rozwojowych (R&D), które przygotowują Unię pod różnego rodzaju systemy autonomiczne;

Uroki rankingów

W poprzednim raporcie podjęliśmy próbę zestawienia pierwszej „jedenastki” przedsiębiorstw
dronowych. A jak wygląda ona dzisiaj?
Firmy rzadko z własnej woli prezentują swoje wyniki finansowe zwłaszcza na dopiero co
rodzącym się rynku. Niechętnie potwierdzają
nawet dane ujawniane w swoich sprawozdaniach finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zdarza się też,
że kwoty raportowane do KRS nijak się mają
z nieoficjalnymi opowieściami przedsiębiorców
o ich przychodach ze sprzedaży usług i towarów. Na to należy jeszcze nałożyć opóźnienia
w publikacji oficjalnych danych. W maju 2018 r.
dysponujemy informacjami za 2016, o ile firma
dopełniła obowiązku przekazania sprawozdania finansowego do KRS. Pozostają zatem szacunki.
Lecz na dynamicznym, młodym rynku, również one mogą być rozbieżne. Uznaliśmy, zatem, że lepsze jest spojrzenie etnograficzne,
pokazujące, kto jest kim na tym rynku, jakie
emocje drony wywołują, niż zawierzyć jedynie
liczbom.

3
Skuteczny proces ustalania standardów, który jest dostosowany do szybko rozwijających się
technologii cyfrowych.
Podkreślono potrzebę ochrony obywateli
w oparciu o bezpieczeństwo, ochronę, prywatność i aspekt środowiskowy.
Z tej ogólnoeuropejskiej debaty płynie sygnał, że jest potrzeba tworzyć wspólne przestrzenie badawcze, poligony, na których będzie
się eksperymentować z technologiami istotnymi dla rozwoju rynku robotycznego. Jeśli
rzeczywiście U-Space ma się urzeczywistnić
w 2019 r., takie poligony, chociażby miałyby
przybrać kształt konkursów dla zespołów akademickich i startupów, winny już teraz wystartować. ◗

Metodyka badania

W badaniach rynku dronów w Polsce wykorzystaliśmy dane z publicznych rejestrów – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), skorelowanych z raportami finansowymi Info Veriti – największego dostawcy informacji gospodarczej w Polsce (Infoveriti.pl). Drugim
źródłem były ankiety z lat 2015 – 2018, które
zgodzili się wysłać sami przedsiębiorcy. Wreszcie każdą z 278 firm – osób prawnych i fizycznych objętych badaniem – sprawdziliśmy pod
kątem jej aktywności w sieci na stronach www
i w mediach społecznościowych (Facebook,
Twitter, LinkedIn). Z głównymi firmami na tym
rynku rozmawialiśmy bezpośrednio, by poznać
ich opinię.
Największym wyzwaniem było wyodrębnić
z ok. 4,23 mln przedsiębiorstw odnotowanych
w miesięcznej informacji o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON te, które
działają na rynku dronów i na jego rzecz. Dotyczyło to zarówno firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, szkoleniowych, ale również
jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni
wyższych. Punktem wyjścia stały się kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), przy zastrzeżeniu, że jej gestor Główny Urząd Statystyczny, nie wyróżnia oddzielnymi kodami firm
dronowych ani robotycznych.
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Ile firm rynku dronowego przypada na poszczególne województwa?
Polska = 100%

10% pomorskie

5% zachodniopomorskie

1% warmińsko-mazurskie

3% podlaskie

6% kujawsko-pomorskie
29% mazowieckie

1% lubuskie
10% wielkopolskie

6% dolnośląskie

1% opolskie
12% śląskie

3% łódzkie

1% lubelskie

1% świętokrzyskie

4% podkarpackie
10% małopolskie

Źródło: FIM/IBRKK-PIB
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Ile firm dronowych wskazuje ną tą samą przeważającą działalność
gospodarczą wg PKD

58%

74.20.Z Działalność fotograficzna

34%

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów,
nagrań wideo i programów telewizyjnych

26%

30.30.Z

Produkcja statków powietrznych, statków
kosmicznych i podobnych maszyn

12%

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

11%

85.59.B

11%

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,
gdzie indziej niesklasyfikowane

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki
jazdy i pilotażu

10%

85.53.Z

10%

Badania naukowe i prace rozwojowe
72.19.Z w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych

9%

71.12.Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane
z nią doradztwo techniczne

7%

47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy
sprzedaży wysyłkowej lub internet

5%

Działalność postprodukcyjna związana
59.12.Z z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi

85%

Inne

Źródło: FIM/IBRKK-PIB
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NAJWAŻNIEJSZY
JEST CZŁOWIEK
W ekosystemie dronowym wspólnym mianownikiem
technologicznym są pojazdy bezzałogowe do zastosowania
w różnych środowiskach. Tworzą go ludzie skupieni
w organizacjach takich jak firmy, startupy i zespoły
konstruktorskie oraz instytucjach takich jak uczelnie
czy administracja publiczna.
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Technologia dronowa ma swoją specyfikę. Łączy w sobie element konstruktorski (platforma
latająca, komponenty IoT, czujniki i sensory)
oraz komponent IT – oprogramowanie zbierające i analizujące dane spływające z niesionych
przez bezzałogowiec urządzeń. Ten drugi wydaje się być nawet bardziej istotny, choć mniej
dostrzegalny. Dopiero odpowiednio zbalansowana synteza obu, złoży się w system i da możliwość wydobycia unikatowej wartości – innowacji. To nazywamy ekosystemem dronowym.

Uczestnicy ekosystemu
innowacji dronowej

Z punktu widzenia poziomów organizacji, a co
za tym idzie i potrzeb ekosystemu, wyróżniamy
pięć podstawowych rodzajów jego uczestników.

1
Poziom 1 – Człowiek

Człowiek – wizjoner i innowator innowator nie
wybiera w Polsce miejsca, w którym się rodzi.
Niezależnie od tego, gdzie chodzi do szkoły,
powinien mieć możliwość rozwijania swoich
pomysłów. W początkowym etapie osoba taka
jako jedyna ma moc motywacji przekonywania
do swojej idei. Musi ona jednak być odpowiednio poprowadzona i otoczona opieką, aby jej
zapał nie wyczerpał się na szukaniu sposobów
realizacji pomysłu. Szkolenia organizowane
w szkole lub na uczelni powinny zapewnić mu
wiedzę umożliwiającą realizację jego planów.
Powinien dowiedzieć się na nich, jak postępować, aby zbudować zespół, a potem przedstawić
plan realizacji swojego pierwszego prototypu.
Podstawą do uzyskania pierwszego finansowania na środki niezbędne do realizacji pomysłu
lub dostęp do materiałów powinien być spis
wydatków i ich uzasadnienie przygotowane dla
opiekuna merytorycznego. Równie proste powinno być rozliczenie wydatków – w oparciu
o fakturę i wykonane prace.

Swój pierwszy prototyp grupa konstruktorów – programistów może realizować w swoim
otoczeniu, ale przedstawiać musi już w lokalnym punkcie koordynacji, przed starszymi kolegami z akademickiego koła naukowego uczelni w swoim regionie, która się nimi opiekuje.
Punkty koordynacji byłyby prowadzone przez
studenckie koła naukowe, doskonale znające
otoczenie regionalnych prototypowni – miejsc,
gdzie same realizują projekty na konkursy konstruktorskie. Zebrawszy doświadczenie, grupa
tworzy zgrany zespół z liderem na czele. Ma
jednak swoje ograniczenia – programistyczne,
konstruktorskie, merytoryczne.

2
Poziom 2 – Zespół

Z czasem zespół realizujący kolejne projekty, by
lepiej wykorzystać swoje zdolności, przenosi się
do Fitotronu. Jest nim przestrzeń dostosowana
specjalnie do jego potrzeb. Fitotrony zarządzane
są przez istniejące obecnie centra technologiczne, choć nie muszą się znajdować w ich obecnej
infrastrukturze. Centra technologiczne, dzięki
swoim zasobom, kontaktom i kadrom, wspierają zespoły. Każdy zespół posiada swojego opiekuna sprawdzającego jego działania, czuwającego nad budżetem i wydatkami. Zespoły swoje
konstrukcje mogą testować w lokalnym obszarze testowym, tj. aeroklubie. Tam będą miały do
dyspozycji nie tylko infrastrukturę pomieszczeń i urządzeń (standardowych we wszystkich
regionalnych obszarach testowych w Polsce),
ale także przestrzeń powietrzną do testowania
działania swojego systemu w realnym środowisku.
Każdy kolejny projekt, buduje kompetencje
członków zespołu oraz ich lidera. Każdy udany
projekt powoduje zwiększenie budżetu. Zespół
zyskuje także pulę kontaktów i zwiększa swoje
zasoby osobowe, a także pulę wspierających ich
specjalistów na uczelniach i w firmach.
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3
Poziom 3 – Startup
Udany projekt to szansa na uzyskanie stadium
startupu. Działający system zaczyna być osadzany i weryfikowany w strukturze modelu
biznesowego, a ten zaczyna być przedstawiany
potencjalnym klientom i użytkownikom końcowym. Dzieje się to na konkursach krajowych
(np. Droniada) oraz zagranicznych. Startup szlifuje swoje kompetencje w akceleratorach i podczas szkoleń organizowanych już w Polsce.
Jednocześnie startup zaczyna realizować także pilotaże, czyli demonstracje wykorzystania swoich systemów z konkretnymi firmami.
Startup, w przyszłości firma, opracowuje produkt lub usługę wraz z potencjalnym odbiorcą
– pozwala to na wypracowanie realnej wartości
modelu biznesowego w taki sposób, by klient
chciał zapłacić za gotowe efekty pracy startupu. Startup przekształca się w firmę.

4
Poziom 4 – Firma
Zaczyna się od pierwszego kontraktu na dopracowany produkt lub usługę – jeszcze niepewnie
i z dużym ryzykiem, ale już z pierwszym klientem – partnerem. Pod opieką organizacji wspierającej, firma otrzymuje wsparcie w postaci
dotacji dostosowanej do jej potrzeb, a także
nieuciążliwej z punktu widzenia administracji.
Z czasem rośnie dojrzałość organizacji i doświadczenie menedżerskie. Firma odnotowuje
wzrost i wchodzi w fazę internacjonalizacji.

5
Poziom 5 – Wiedźmin
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Znana w Polsce i zweryfikowana pod względem
jakości produktu lub usługi firma, wspomagana przez organizację wspierającą, w otoczeniu
innych sobie podobnych jest prezentowana na
wydarzeniach krajowych i zagranicznych.
Firma realizuje kolejne nowe projekty. Część
to samodzielne kontrakty, inne są realizowane
we współpracy z innymi firmami w celu integracji technologii. Jednocześnie firma nie zapomina o organizacji, z której się wywodzi, a więc
inwestuje w pomoc grupom konstruktorskim
w rejonach, z którego sama pochodzi lub w rejonach słabszych, wymagających wsparcia.

Bariery rynkowe
Problemy z oferowaniem nowych usług i produktów są tworzone przez zasady przetargów
i niewłaściwie komponowane ich specyfikacje.
Faworyzują one obecne technologie, nie dając
nowym rozwiązaniom możliwości wykazania
swojej wyższości na zasadach równej konkurencji.

Bariery społeczne
Innowacja burzy zastany porządek i pokazuje
wiele słabości w obszarach, których dotyczy.
Dlatego docelowy użytkownik ma wiele wątpliwości dotyczących zgody na innowacje. Lęk budzi również brak informacji o funkcjonowaniu
nowych rozwiązań.

Bariery organizacyjne
Dużym wyzwaniem jest integracja nowych
i dotychczasowych procedur. Niezależnie od
wysiłku związanego z reorganizacją funkcjonujących procesów, na początku zawsze najtrudniejsza jest decyzja i dobra wola przy realizacji wdrożenia.

Bariery biznesowe
Nowatorskie i często przełomowe rozwiązania
nie mają precedensu. Demonstracja działającego systemu, wykazanie jego zalet, w szczególności udowodnienie przewagi, jest trudne lub
niemożliwe na wczesnym etapie. Stanowi to
barierę utrudniającą podjęcie decyzji potencjalnemu klientowi.

Bariery infrastrukturalne
Tak, jak w początkowej fazie rozwoju motoryzacji nowe pojazdy spalinowe nie posiadały infrastruktury drogowej, serwisowej czy sieci stacji
benzynowych, tak dzisiaj nie istnieje w miastach infrastruktura U-Space, z jej wszystkimi elementami, która umożliwiłaby swobodne
oferowanie usług realizowanych przez pojazdy
bezzałogowe.

Bariery technologiczne
Moduły, z których składa się system bezzałogowy, podlegają ciągłemu postępowi technologicznemu. Zakres parametrów tych systemów
zmienia się z miesiąca na miesiąc. Często jednak, pewne elementy są wciąż niewystarczająco bezpieczne, wydajne i bezawaryjne. Mimo
tego nie należy powstrzymywać się przed
budowaniem i testowaniem takich innowacji, mając nadzieję na przełom lub chociażby
uzyskanie pożądanej wartości wymaganego
wskaźnika. Dużą barierą technologiczną jest
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brak dostępu do zaawansowanych systemów
informatycznych – np. autonomicznych algorytmów umożliwiających poruszanie się drona w nieznanym terenie, zaawansowanych
algorytmów analizy danych w trakcie wykonywania misji itd.

Struktura ekosystemu
innowacji dronowej
Struktura obejmująca sektor powinna być
zbudowana tak, aby umożliwiać jednoczesny
wzrost całej społeczności, swobodny przepływ
informacji pomiędzy jej członkami, współpracę
nad wspólnymi zagadnieniami technicznymi,
wymianę doświadczeń, wysoki stopień świadomości wyzwań jakie przed nią stoją z jednoczesną świadomością możliwości, jakie ma
ekosystem. Powinna więc być: uporządkowana,
wielopoziomowa, rozproszona, spójna, przejrzysta i niezależna.

Uporządkowana
Posiadająca ściśle określoną strukturę wraz
z określonymi kompetencjami w jej węzłach.
Działająca na określonych zasadach i w określonym celu. Zorganizowana tak, aby zapewnić
jej ciągłość działania i możliwość perspektywicznego rozwoju. Koordynowana przez jednostkę centralną.
Wielopoziomowa
Tworząca społeczność zorganizowaną wokół
i dla uczestników ekosystemu, tj. człowieka –
zespołu – startupu – firmy.
Rozproszona
Rozciągnięta na regiony, w których koncentrują
się kompetencje.
Spójna
Członkowie struktury w sposób niezagrożony i pewny współpracują z innymi podmiotami. Przekazują swój know-how na ustalonych
zasadach. Rozliczają się z zainteresowanymi
„biorcami”, ale i dawcami kompetencji, wiedzy
i technologii.
Przejrzysta
Działająca na ściśle określonych zasadach, jasnych i akceptowalnych zarówno dla pojedynczych członków, jak i całych organizacji współtworzących ekosystem.
Niezależna
Ekosystem jest zbilansowany i samowystarczalny. Model ekosystemu może posłużyć innym branżom.

Obecny kształt systemu
Obecnie jednostki tworzące branżę BSP w Polsce to oprócz firm skupionych w organizacjach
branżowych – Polskiej Izbie Systemów Bezzałogowych i Stowarzyszeniu Bezzałogowych
Systemów Latających, głównie instytucje centralne, wspierające ekosystem, takie, jak: Urząd
Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi
Powietrznej, Polski Fundusz Rozwoju, Fundacja Instytut Mikromakro i inne. Wszystkie one
działają razem, ale nie ma wyłonionego spośród
nich lidera, który byłby skutecznym koordynatorem działań dla sektora oraz platformą wymiany informacji wszystkich interesariuszy.

Powszechne jest, że firmy
lub grupy z różnych
regionów pracują
w oderwaniu od siebie nad
tymi samymi zagadnieniami
technologicznymi.
Oprócz wspomnianych podmiotów umiejscowionych centralnie, należy wyróżnić także
działające lokalnie. Są nimi uczelnie i instytuty badawcze zajmujące się tematyką BSP, centra innowacji, parki technologiczne skupiające
firmy różnych branż, koła naukowe konstruktorów. W Polsce istnieje ponadto sieć ponad 30
aeroklubów, dysponujących własną infrastrukturą, które od wielu lat wspierają modelarzy
i konstruktorów, a ostatnio również zespoły
konstruktorów dronów. Wszystkie wymienione jednostki, na własną rękę budują swoje sieci
kontaktów i współpracują w sposób nieskoordynowany. Powszechne jest, że firmy lub grupy z różnych regionów pracują w oderwaniu od
siebie nad tymi samymi zagadnieniami technologicznymi. Dzieje się to wskutek niewiedzy
lub wynika z nastawienia do innych podmiotów
z branży, które traktuje się jak konkurencję.
Kluczowym dla powodzenia całej strategii
funkcjonowania ekosystemu w opisanej w niniejszym opracowaniu strukturze, jest wykorzystanie już istniejących elementów lokalnych
i jedynie reorganizacja poprzez koordynowanie ich prac, istotnych z punktu widzenia całej społeczności. Reorganizacja polegałby na
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położeniu akcentu na dotychczas najsłabszego
uczestnika całego ekosystemu, tj. człowieka –
wizjonera i innowatora. Stanowi on istotę całej
innowacji, kluczowej z naszego punktu widzenia, jaką jest nowa idea, której, świadomie lub
nie stał się właścicielem. Należy tak „dostroić”
całe otoczenie, tak wyścielić drogę, którą podąża ów człowiek, aby zapał jaki posiada (niepokój
jaki generuje w nim posiadana nowa idea), nie
wyczerpał się, nie został zagłuszony przez otoczenie, dotychczas nie sprzyjające realizacjom
podobnych nowych idei. Odpowiednio nastawiona społeczność, wyczulona na nowe idee,
będzie w stanie je rozpoznać, przyjąć i rozwinąć
– a także korzystać z nich, czerpiąc pożytki dla
naszego wspólnego dobra.
Dlatego wymaga się, aby to właśnie koła naukowe stały się miejscem styku „człowieka posiadającego nową ideę” z całym systemem. To
w kole naukowym osoby przeszkolone przez
Radę Mędrców będą umiały zagospodarować
nową ideę i umiejętnie wprowadzić ją w ekosystem.
Opieka nad człowiekiem-innowatorem, roztoczona przez Radę Mędrców, w osobach przeszkolonych lokalnych opiekunów w kołach
naukowych da mu większą szansę na to, że
w przyszłości stanie się liderem zespołu, startupu, młodej firmy.
Każdy region ma swoją specyfikę, więc – poza
standaryzacją niezbędną dla utrzymania odpowiedniego poziomu jakości – regionalne centra
mogłyby działać w oparciu o własne specjalizacje.

Wsparcie kół naukowych
Koła naukowe są więc podstawowym ogniwem w projektowanym ekosystemie. Są one
miejscem pierwszego zetknięcia się osób szukających sposobu realizacji wewnętrznej potrzeby tworzenia innowacji ze społecznością
ekosystemu.
innowatorzy bez dolnej granicy wiekowej;
każda grupa z pełnoletnim liderem;
grupy realizują projekty przy kołach naukowych;
fitotron zapewnia infrastrukturę i obsługę
administracyjną;
opiekun merytoryczny konsultuje zakupy
i sprawdza postępy prac;
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porażka to doświadczenie dla zespołu i lepsze
przygotowanie do kolejnego projektu;

zespoły pracują w porozumieniu z firmami –
pierwszymi potencjalnymi odbiorcami usługi; –
cel – to realizacja prototypu w pilotażu; – sukces
pilotażu to zawiązanie startupu.
Koła naukowe powinny być otwarte na
wszystkich, niezależnie od wieku. Osoby twórcze, z pomysłem na projekt, powinny – po zweryfikowaniu – móc uzyskać wsparcie.
Koła naukowe będą pierwszym ogniwem weryfikującym i jednocześnie dzięki nim, w perspektywie, cała organizacja, będzie zasilana
przez osoby z największym potencjałem.
Należy takim zespołom zapewnić dynamiczne finansowanie, gdzie „dynamiczne” oznacza
środki wypłacane na konkretne zakupy, a roz-

Społeczność to booster
wszystkich aspektów
rozwijania startupu
liczane fakturą w obecności opiekuna merytorycznego. Im środki będą większe, tym mechanizm ich przyznawania będzie wymagał
większej liczby formalności, jednak podjęcie
decyzji nie powinno trwać dłużej niż pojedyncze dni.
Społeczność to booster wszystkich aspektów
rozwijania startupu. Obecnie w Polsce jest już
wiele akceleratorów i miejsc, gdzie można zdobyć wiedzę z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej. Ekosystem nie zamierza jej zastępować, a jedynie uzupełnić. ◗
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Kto jest kim na rynku dronowym
Aerobits
Aeroklub Krakowski
Akademia UAV
Akademicki Klub Lotniczy – Fire Drones,
Politechnika Wrocławska
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego
Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie
Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów
Bezzałogowych sp. z o.o.
Centrum Technologii Informacyjnych Nauk
Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Cervi Robotics sp. z o.o.
Dilectro
Droneradar.eu (dlapilota.pl)
Drones Polska (grupa na Facebook)
Dronhouse ltd.
Dronlab
Dronpix
Esri Polska
Eurotech Sp. z o.o.
Finansowa Chata Piotr Słowik
Flytech UAV sp. z o.o.
Fundacja Instytut Mikromakro
High Flyers, Politechnika Śląska
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur –
Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Lotnictwa
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Iwing
JSW Innowacje
KNA MelAvio, Politechnika Warszawska
Koło Naukowe Robotyków, Politechnika Białostocka
Koło Naukowe WUThrust, Politechnika Warszawska
Miasto Kraków
Miasto Warszawa
MSP Marcin Szender
Novelty RPAS
Pentacomp (Airvein)
Piotr Mazur – AGROTECHNOLOGY
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Polska Izba Systemów Bezzałogowych
Polski Fundusz Rozwoju
Raptors, Politechnika Łódzka
Roborotor
Skysnap
Spartaqs sp. z o.o.
Stowarzyszenie Bezzałogowych Systemów Latających
Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Świat Dronów
Team Euroavionic, Politechnika Rzeszowska
Unia Metropolii Polskich
Urząd Lotnictwa Cywilnego
WB Electronics S.A.
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Animatorzy
i ewangeliści

Twórcy prawa

Potencjalni
inwestorzy

Liderzy
rynku

Sojusznicy

Aspiranci
(koła naukowe)
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Fot. Maciej Włodarczyk

MIASTO W TRZECH
WYMIARACH
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W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy Jednostki Samorządu
Terytorialnego muszą rozszerzyć swoje strategie inteligentnych
miast (smart cities) o plany powietrznego zagospodarowania
i stworzyć podwaliny pod system zarządzania trzecim wymiarem.

RYNEK

PIOTR RUTKOWSKI

Koncepcja utworzenia w systemie regulacyjnym prawa lotniczego nowego rodzaju kontrolowanej przestrzeni powietrznej U-Space
pojawiła się w środowisku sektora lotniczego.
Z tego punktu widzenia chodziłoby głównie
o separowanie ruchu statków powietrznych dla
pułapu przestrzeni (w której funkcjonuje gęsta,
wysokościowa zabudowa miejska) oraz zapewnienie bezpieczeństwa bardzo dużej liczby i gęstości bezzałogowych statków latających (BSP),
czyli bezkompromisowego unikania ryzyka ich
kolizji. Prawo lotnicze określa też z prewencyjną ostrożnością zasady uzyskiwania kwalifikacji operatorski do kierowania dronami, w tym
zasady ich działania.
Zaszczytnym zbiegiem okoliczności dla
Polski jest fakt, że po raz pierwszy koncepcja
U-Space została zaprezentowana w Warszawie
i w związku z tym powinna być kojarzona z tzw.
Deklaracją Warszawską1 na temat dronów. Zakomunikowała ją przedstawiciel Komisji Europejskiej, komisarz ds. mobilności i transportu
Violeta Bulc w listopadzie 2016 roku Warszawie
przy okazji konferencji międzynarodowej wysokiego szczebla „Drony jako źródło nowych
miejsc pracy i wzrostu gospodarczego” w gronie
reprezentantów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Lotniczego (EASA), przedstawicieli organizacji sektorowych i administracji
lotnictwa cywilnego państw członkowskich
Unii Europejskiej.
Deklaracja Warszawska określiła rok 2019,
jako termin opracowania i wdrożenia uregulowań dotyczących U-Space. Ten plan i priorytety
zostały potwierdzone podczas kolejnej unijnej
konferencji wysokiego szczebla w Deklaracji
Helsińskiej2 w listopadzie 2017 roku.
Chodzi o bardzo nieodległy termin dla opracowania, doprecyzowania i wdrożenia nowych
zasad i nie jest pewne, czy uda się go utrzymać,
przede wszystkim dlatego, że debata unijna
na ten temat wyraźnie zmigrowała z ponadnarodowego forum sektora lotniczego na pola

narodowe. Z drugiej strony dobrze, że na ten
temat we własnym lokalnym interesie zaczęły
debatować środowiska miejskie. To rzecz jasna
nie ułatwia zbliżenia poglądów w ramach całej Europy, a tym bardziej całego świata lotniczego, ale powinno doprowadzić do rozwiązań
uwzględniających interesy lokalnych samorządów.
Możemy się zatem spodziewać ewolucyjnego
wprowadzania zasad dla U-Space, rozłożonego
na etapy, które będą stopniowo uwzględniać
siłę proliferacji najlepszych lokalnych praktyk.
W tym znaczeniu U-Space to na razie bardziej
koncepcja, niż zasady.

Technologie, technologie

Drony to tylko jeden z przynajmniej kilku
megatrendów technologicznych, które będą
istotnie zmieniać nasze otoczenie, a także oddziaływać wzajemnie. Powinniśmy brać pod
uwagę złożony wpływ takich technologicznych
trendów jak mobilność, sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość, przetwarzanie w chmurze, internet rzeczy, big data, sieci
społecznościowe, blockchain, robotyka oraz
systemy bezzałogowe, w tym drony. To jest też
podstawowa przyczyna dla której powinniśmy
się liczyć ze zwrotami w praktycznym rozwoju
systemów wykorzystujących te technologie.
Uregulowania, które będą dotyczyć U-space
powinny być dostosowane do strategii rozwoju
inteligentnego miasta, a z drugiej strony miasto, opracowując strategię rozwoju, powinno
brać pod uwagę potencjał przyszłych zastosowań dronów.
Z punktu widzenia filozofii prawa lotniczego
utworzenie U-Space zależy głównie od utworzenia infrastruktury i niezawodnego systemu informatycznego, pozwalającego zarządzać
masowym ruchem dronów w miastach. UTM
(unmaned traffic management) ma zapewnić
identyfikację i rejestrację, lokalizację, dochowanie precyzyjnych parametrów lotu, skutecz-

1 www.ulc.gov.pl/_download/wiadomosci/11_2016/Deklaracja_Warszawska_dotycz%C4%85ca_bezza%C5%82ogowych_statk%C3%B3w_powietrznych.pdf
2

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-drones-declaration-helsinki.pdf
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ne systemy antykolizyjne, geofencing – nadzór
nad strefami ograniczeń lub zakazów lotów,
modelowanie trajektorii lotów, możliwość
dwustronnej komunikacji i reagowania z czasie
rzeczywistym. System powinien zapewnić cyberbezpieczeństwo, odporność na zakłócenia,
a także kompatybilność elektromagnetyczną
elementów radiowych i elektrycznych.
Nie wszystkie z dostępnych technologii dojrzały już do fazy, w której tego rodzaju system
UTM będzie w pełni funkcjonalny. Będzie się
on zatem rozwijał ewolucyjnie, tym bardziej, że
wymagania dla części funkcjonalności powstaną dopiero wraz z gromadzeniem doświadczeń.
Naturalnym rekomendowanym narzędziem
rozwojowym powinno być w związku z tym
planowanie przedsięwzięć pilotażowych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Z jednej strony potrzebna będzie integracja z systemem zarządzania statkami powietrznymi
ATM (air traffic management), a z drugiej stron
integracja z innymi planowanymi systemami
mobilnymi w miastach. Radiowa warstwa komunikacji dronów będzie również szkieletem
dla ekosystemu aplikacji i usług do których drony będą wykorzystywane przez mieszkańców,
przedsiębiorców i służby miejskie.

Przestrzeń dla miasta
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Wprowadzenie U-Space będzie zmieniać podejście do urbanistyki, planowania miast, gospodarowania przestrzenią publiczną i zarządzania
informacją w mieście. Miasta odegrają znacząca rolę w rozwoju rynku zastosowań dronów.
Przede wszystkim muszą sobie zdawać sprawę
z obecnych możliwości dronów, a także poznawać potencjał przyszłych zmian. Osoby decydujące o strategii rozwoju miast muszą poznać
ogromny potencjał korzyści związanych z wykorzystaniem dronów oraz wiedzieć, że ryzyko
szkód da się ograniczyć poprzez określanie dla
dronów odpowiednich stref oraz kompetentne
nadzorowanie zachowań operatorów dronów.
Obecnie bezpieczne użytkowanie dronów polega prawie wyłącznie na umiejętnościach i wiedzy operatorów oraz ich zdyscyplinowaniu,
by nie latać tam, gdzie nie powinni. Systemy
unikania kolizji oraz elektroniczne ogrodzenia
(geofencing) nie są zestandaryzowane, ani uniwersalne, ani jednoznacznie wymagane. Dlatego prewencyjne ograniczenia bywają niewygodne. Wprowadzenie stosownych standardów
i wymagań powinno poprawić zakres zastosowań, nawet jeżeli zawsze będą osoby, unikające
ograniczeń, nie bacząc na zdanie innych.
Oprócz infrastruktury informatycznej UTM
dla bezpiecznego zarządzania lotami dronów
w miastach, określenia tras przelotów dla dronów towarowych, miejsc wymagających ochrony lub zakazu, należy planować infrastrukturę
pomocniczą i towarzyszącą. Przydatne byłoby
przy tym przejrzyste określenie zasad i priorytetów, by reguły stosowania ograniczeń i zaka-

zów były powszechnie zrozumiane i akceptowane.
Większość stosowanych obecnie dronów ma
dosyć skromne wymagania co do infrastruktury. Teoretycznie mogą wylądować prawie wszędzie. Ale te wymagania będą się zmieniać wraz
ze wzrostem ruchu dronów i wdrażaniem bardziej zaawansowanych aplikacji. Budynki powinny być wyposażone w platformy do lądowania dla dronów przewożących ładunki (na razie
można tylko spekulować na temat wymagań
dla autonomicznych taksówek powietrznych).
W miastach trzeba będzie tworzyć centra usług
do obsługi i przechowywania dronów, centra
dystrybucji, załadunku i odbioru towarów przewożonych przez drony, stacje ładowania i wymiany akumulatorów, platformy (szafki) do odbioru przesyłek. Nie trzeba wielkiej wyobraźni,
by zauważyć, że uzgodnienie wymagań dla tego
rodzaju elementów infrastruktury zapobiegać
naturalnej monopolizacji rynku przez bardziej
zaradnych przedsiębiorców i powinny sprzyjać rozwiązaniom opartym o współdzielenie
infrastruktury. Projekty pilotażowe są naturalną dźwignia dla tworzenia nowych aplikacji
i usług.
Nietrudno zauważyć, że o ile sama koncepcja U-Space wyrastając z zasad prawa lotniczego, powinna czerpać z jego dobrych praktyk,
to z punktu widzenia planowania i zarządzania miastami może wykraczać dosyć daleko
poza prawo lotnicze. Koncepcja U-Space ma bowiem przede wszystkim wymiar ekonomiczny, a o tym w prawie lotniczym nie za wiele. To
miasta zachowują kompetencje do określania
swych priorytetów, zadań i planowania przestrzennego, również w tym na nowo identyfikowanym trzecim wymiarze. Wiele potencjalnych aplikacji i usług nie ma też związku
z doświadczeniami sektora lotniczego. Z kolei
systemy dla dronów powinny być też zintegrowane technicznie i zharmonizowane z gospodarowaniem wszelkimi innymi systemami
transportu w mieście.
Należałoby wreszcie za wszelką cenę uniknąć ryzyka, że niedostatecznie świadomi włodarze miast będą tworzyć bariery rozwojowe,
mając problem ze zrozumieniem korzyści stosowania dronów na dużą skalę oraz ryzyka braku społecznej akceptacji dla dronów w bliskim
otoczeniu, problemów z prywatnością, ochroną
przed hałasem, ryzykiem kolizji. Dlatego warte
rozważenia byłoby wprowadzenie dla U-Space
rozwiązania rangi ustawowej, która rozstrzygnie racje wszystkich interesariuszy tej nowej
miejskiej przestrzeni.
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Nowy wymiar mobilności
Miasta to inspirująca okazja do
innowacyjnych pomysłów na usługi dronów
w dotąd niezagospodarowanej, wciąż
jeszcze trochę bezpańskiej przestrzeni
nad naszymi głowami. Kiedyś ten trzeci
wymiar miasta zainspirował budowniczych
katedr, a później wypełnił centra
miast wieżowcami. Dzisiaj dodamy mu
mobilność.
Przestrzenie pomiędzy wieżowcami wypełnione
chmarą pojazdów latających we wszystkich
kierunkach na różnych poziomach, należą
do najstarszych, wręcz ikonicznych obrazów
scenografii miasta przyszłości, będącego tłem
zmagań bohaterów filmów z gatunku „miejskiej”
fantastyki naukowej.
Taka wizja byłaby czymś naturalnym dla
epoki, w której mieszkańcy Ziemi już opanowali
umiejętność pokonywania technicznie trudniejszej
bariery – podróży międzygwiezdnych. O ile
błyskawiczne przeskoki do innych układów
słonecznych pozostaną z pewnością na bardzo
długo tylko w sferze fantastyki, to pojawienie
w miastach dronów przewożących przesyłki,
a we wcale już tak nie odległej perspektywie być
może również pasażerów, rozważa się obecnie
jako konkretny obszar rozstrzygnięć i problemów
technicznych.
Na dodatek, to intuicyjnie kusząca
perspektywa. Bo czyż nie wyzwoli nas
z dzisiejszych miejskich więzów przeciskania
się płaskimi ścieżkami ulic, korkami, arytmią
chwilowych postojów wymuszonych miejską
sygnalizacją?

Dojrzewanie

Poza owianymi naturalną tajemnicą
wyrafinowanymi zastosowaniami wojskowymi,
gdzie rynek można już uznać za dojrzały,
w publicznym przekazie drony są wciąż kojarzone
głównie jako zabawka dla filmowców lub
hobbystów, cieszących się z okazji do samego
latania lub fotografowania z góry krajobrazów
miasta. Ostatnio sporo było w polskich mediach
o dronach, śledzących, co palą niesforni
mieszkańcy w domowych piecach. To każe się
zastanawiać nad potencjałem użyteczności
dronów w zastosowaniach inspekcyjnych.
Z dronów chętnie korzysta już policja i straż
pożarna, by poprawić świadomość sytuacyjną,
ale nie tylko. We wdrażaniu bardziej
systematycznych zastosowań dronów, jesteśmy
jednak technologicznie, a tym bardziej
organizacyjnie na bardzo wczesnym etapie
rozpoznawania korzyści.
Większość zastosowań, nawet tak już
oczywistych jak wsparcie systemów monitoringu,
nadzór infrastruktury lub upraw, fotogrametria,

sporządzanie map jest wciąż w fazie testowania,
a projekty z udziałem dronów są najczęściej
opisywane jako pilotażowe.
Coraz więcej firm z najróżniejszych branż
odległych od kultury i zwyczajów sektora
lotniczego, zaczyna jednak dostrzegać korzyści
z wykorzystania dronów, próbując je dopasować
do różnych koncepcji pozyskiwania i analizowania
informacji lub przenoszenia ładunków, by zdobyć
przewagę konkurencyjną na sobie znanych
rynkach lub sprawdzając zupełnie nowe, dotąd
nie eksplorowane sposoby na biznes. Szczególnie
wielkie czołowe firmy technologiczne (Google,
Amazon, Facebook, Intel, Microsoft, Sony, Apple,
Samsung, General Electric) zdając sobie sprawę
ze sporego, chociaż niełatwego do oszacowania
potencjału potencjalnych systemowych
aplikacji, inwestują w ich opracowanie oraz
oprzyrządowanie techniczne i analityczne.
Stosunkowo wczesna faza rozwoju rynku
dronów powoduje, że jest też atrakcyjny dla
niewielkich startupów. Widać ich znaczący udział
w projektach, starających się np. o pozyskanie
kapitału tzw. podwyższonego ryzyka, McKinsey
szacuje1, że razem z kapitałem prywatnym,
inwestorami „aniołami biznesu”, skupione na
rynku amerykańskim startupy z branży dronowej
przyciągnęły kapitał rzędu 3 mld dolarów.
Firmy te specjalizują się w innowacjach różnych
elementów konstrukcyjnych, wyposażenia,
usługach wsparcia, oprogramowaniu i usługach
związanych z nawigacją, unikaniem kolizji,
zarządzania ruchem dronów, a także budową
infrastruktury (platformy do lądowania,
ładowania, mobilne hangary). Duża część
potencjału innowacyjności koncentruje się na
wykorzystaniu dronów w obszarach miejskich,
bo w miastach jest najwięcej okazji do testowania
nowych pomysłów, a przestrzeń publiczna
pozwala na natychmiastową interakcję z wieloma
potencjalnymi użytkownikami.
McKinsey szacuje w tym samym artykule,
że zastosowania rynku komercyjnego
i konsumenckiego (czyli bez dronów wojskowych)
będą miały wpływ na amerykańskie PKB
rzędu 26-46 mld dolarów rocznie (biorąc pod
uwagę wartość produkcji, usług powiązanych
z użyciem dronów, ich wykorzystanie do poprawy
produktywności procesów przemysłowych np.
w takich dziedzinach jak inspekcja infrastruktury
liniowej). Z kolei znana Teal Group, ocenia2
dynamikę światowego rynku na 15,5% wzrostu
w skali roku, co wychodząc od oszacowania
obecnej (2017) wartości światowego rynku
cywilnego na 2,8mld dolarów, da w roku 2025
blisko 10mld $ (w cenach stałych). McKinsey
jest ostrożniejszy w precyzji szacunków, ale
mierzy dalej, szacuje że wartość rynku sprzętu
i usług w samych Stanach Zjednoczonych w 2026
w granicach od 8 do 20mld dolarów.

1 https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/commercialdrones-are-here-the-future-of-unmanned-aerial-systems
2

World Civil Unmanned Aerial Systems Market Profile & Forecast, 2017, Teal Group
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DRONIARZY
PORTRET
WŁASNY
Weselnicy, amatorzy, szeryfowie.
Kim są użytkownicy bezzałogowców?
Co o sobie mówią i piszą?
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TOMASZ DROZDOWSKI,
SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI

Wciąż drony w mieście budzą ciekawość i zarazem niepokój. Z jednej strony bezzałogowce
uchodzą za innowacyjny i wart zainteresowania
sprzęt, z drugiej strony na masową wyobraźnię
wpływają różnego rodzaju enuncjacje prasowe
i memy, pokazujące drony jako „śmiercionośną broń”, „latające kamery naruszające prywatność” lub wręcz „narzędzie terrorystów”.
Nakłada się na to jeszcze przeświadczenie, że
przestrzeń powietrzna nad domem czy ogródkiem jest własnością ich właściciela.
Natomiast gdy mieszkaniec miasta kupi dron,
zmienia się diametralnie jego postrzeganie tego
zagadnienia. Okazuje się, że trudno ma znaleźć
przestrzeń do legalnego latania – o ile zwraca na to uwagę lub sprzedawca poinformował
go o przepisach. Osoby latające rekreacyjnie
dronami ważącymi powyżej 600 gram muszą
utrzymywać odległości minimalne w poziomie
– odpowiednio: 30 metrów od osób, pojazdów
i pojedynczych budynków oraz 100 metrów od
linii zabudowy osiedli, miast, skupisk ludzkich.
Chcąc zatem latać rekreacyjnie lub sportowo
najpopularniejszymi obecnie modelami dronów
należy to robić na łąkach lub innych terenach
otwartych poza miastem. Operator-amator ma
dwa wyjścia z tej sytuacji: zmienić drona na innego o masie nie przekraczającej 600 gram lub...
zdobyć świadectwo kwalifikacji UAVO nawet,
by latać tylko rekreacyjnie w mieście. Hobbyści
są zwykle pokorni wobec prawa, ale najszybciej
dostrzegają jego ograniczenia i niespójności,
zderzając się na co dzień z lękami i histerią wobec dronów służb mundurowych, ochroniarzy
i swoich sąsiadów.
Policja i inne służby wykazują się bardzo niską znajomością prawa dronowego. Przyjmują
a priori założenie, że jest to nielegalne bez względu na toczy ktoś działa komercyjnie czy też nie.
Bywa, że nawet wskazywanie stosownych przepisów, ukazywanie świadectwa kwalifikacji czy
zlecenia, nie chroni operatorów dronów przed
zatrzymaniem lotu. Czasem policja podejmuje interwencję po telefonie od zaniepokojonego
obywatela, który najpierw próbował sam działać, wskazując operatorowi, że „są tu dzieci”,

samochody, „a jak się coś stanie, to kto zapłaci”.
Policja przejmuje te pytania i w większości przypadków wychodzi jej ignorancja.
Wśród licencjonowanych operatorów można
wyróżnić kilka grup. Dominują amatorzy, którzy dla siebie, bez planów zarobkowania z użyciem drona, zainwestowali w szkolenie UAV,
zyskując prawo do latania w mieście.

Policja i inne służby
wykazują się bardzo
niską znajomością prawa
dronowego. Przyjmują
a priori założenie, że jest to
nielegalne bez względu na to,
czy ktoś działa komercyjnie
czy też nie.
Ciekawą społeczność tworzą przedsiębiorcy
legitymujący się tylko uprawnieniami VLOS.
Z jednej strony są dumni z swoich uprawnień
lotniczych, z drugiej strony coraz więcej zleceń
otrzymują na żmudne naloty fotogrametryczne i monitoring infrastruktury. Z samych zdjęć
weselnych i ujęć filmowych już nie przetrwają
na rynku. Certyfikację i rejestrację dronów postrzegają raczej jako szansę dla siebie, ponieważ
jego bezpośrednią konkurencją są amatorzy
z uprawnieniami oraz hobbyści bez UAVO. Tych,
może nie będzie stać na proces certyfikacji pod
kątem zastosowań profesjonalnych.
Grupą, która nadaje ton w dyskusjach o dronach w mieście jest przedsiębiorca – licencjonowany operator (VLOS i BVLOS). Drony traktuje
jako narzędzie pracy, dodatek do prowadzonego
biznesu, maszynę do pozyskiwania cyfrowych
danych. Szanuje prawo lotnicze, lecz większą
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wagę przykłada do niespójności prawa geodezyjno-kartograficznego czy też ochrony prywatności. Jest świadom, że bez autonomii lotów,
czyli traktowania dronów jako podzbioru robotyki i internetu rzeczy, traci bardziej dochodowe zlecenia. Najchętniej wprowadziłby rozgraniczenie, że prawo do działalności gospodarczej
z wykorzystaniem dronów mają tylko licencjonowani operatorzy BVLOS, zaś amatorzy – każdy użytkownik drona powyżej 600 gram – musi
się legitymować świadectwem kwalifikacji
VLOS. Opowiada się gorąco za certyfikacją i rejestracją dronów.
Idąc tym tropem wydaje się konieczne wprowadzenie wspomnianego wyżej rozdziału i skierowanie na szkolenia wszystkich użytkowników dronów powyżej 600 gram. Dodatkowo
takie szkolenia winny objąć obowiązkowo służby porządku publicznego i firmy ochroniarskie.
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Dyskusje prawne skłaniają zaś do konstatacji, że
nadszedł czas na stworzenie jednolitego Prawa
Dronowego, by ukrócić samowolę w interpretacji przepisów.

Inny sposób podziału
użytkowników BSP

Można wydzielić dwie grupy: świadomą przepisów i ich nieświadomą. Lecz w praktyce podzielmy tą społeczność tak:

Grupa miłośników, hobbystów, najczęściej pasjonatów lotnictwa, fotografii, pleneru. Są to najczęściej osoby świadome swoich możliwości, potencjału i zasobów które posiadają. Loty odbywają
nie zawsze zgodnie z przepisami, ale ich użytkownicy są świadomi różnych zagrożeń wynikających
z zabaw z urządzeniami radiowymi.

Profesjonaliści –
użytkownicy świadomi
i odpowiedzialnia

Grupa „sportowa”
wykorzystująca
drony dla adrenaliny
– grupa szukająca
wyzwań – użytkownicy
świadomi, nie zawsze
odpowiedzialni

Grupa miłośników,
hobbystów –
użytkownicy
najczęściej świadomi
i odpowiedzialni

Grupa
nieświadomych
amatorów, najczęściej
osób małoletnich
nie do końca
uświadomionych
z potencjalnymi
zagrożeniami

Grupy użytkowników dronów
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Grupa mniej lub bardziej przypadkowych osób,
które bądź to nabyły same, bądź otrzymały w prezencie mniej lub bardziej profesjonalne zabawki.
Najczęściej są to osoby nieświadome zagrożeń
Grupa „zapaleńców” użytkują drony amatorsko, lub
zawodowo ścigając się między sobą i organizując
czasami nieformalne zawody, „sportowcy”. Świadomość tych osób może jest różna, chociaż chęć
do podejmowania ryzyka i tzw. adrenalina wysoka.
Są to najczęściej przeloty na niskich wysokościach
w zasięgu wzroku, ale też w miejscach publicznych,
np. parkach, gdzie spacerują ludzie i zwierzęta.
Grupa zawodowa z certyfikatami, która lata biznesowo, lub rekreacyjnie. Jest to najbardziej świadoma grupa osób.
Problemy prawne użytkowników dronów,
przedstawicieli sektora publicznego, branży
ochrony i osób postronnych.

Uprawnienia podstawowe:

– BVLOS (ang. „Beyond Visual Line of Sight”) pozwalający wykonywać loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku operatora.
Założenia: wedle szacunków Fundacji Instytut Mikromakro, Droneradar i Świat Dronów w Polsce
jest ok. 100 tys. użytkowników dronów. Według
Urzędu Lotnictwa Cywilnego – na dzień 19 kwietnia 2018 wydano łącznie 6941 świadectw kwalifikacji UAVO (dla operatorów BSP), z czego 357
kobietom.
Uprawnienie podstawowe VLOS wpisywane do
UAVO wydano 5638 mężczyznom i 302 kobietom.
Uprawnienie podstawowe BVLOS wpisywane do
UAVO wydano 946 mężczyznom i 55 kobietom.
Uprawnienie dodatkowe INS (instruktora) wpisywane do UAVO wydano 113 mężczyznom i 7 kobietom. Nie jest znana liczba osób, które mają
jednocześnie uprawnienia BVLOS/VLOS albo tylko
BVLOS.

– VLOS (ang. Visual Line Of Sight) pozwalający wykonywać loty jedynie w zasięgu wzroku operatora,

Postawy po stronie użytkowników, szacowany udział
wśród wszystkich użytkowników dronów w Polsce
1 
„Władca przestworzy” – licencjonowany operator
(VLOS i BVLOS) 0,35%

To użytkownik wszystkowiedzący najlepiej, szeryf przestworzy, który jakiekolwiek odstępstwo od zapisów
prawa lotniczego, publicznie karci i wyszydza. Najchętniej zakazałby jakichkolwiek lotów amatorom. Przeciwny jest także dalszej automatyzacji lotów, ponieważ drony traktuje jako część lotnictwa. O dziwo, również boi się certyfikacji i powszechnej rejestracji dronów, które uznaje za ingerencję w jego wolnościową
naturę. Wbrew pozorom jego wiedza jest ograniczona tylko do literalnej znajomości przepisów, bez ducha
prawa. Broni się ostrością wypowiedzi o innych i doktrynalnym podejściem do dronów, by chronić swoje
poczucie wartości „prawie” pilota. Z reguły jego aktywnością biznesową jest kręcenie filmów weselnych
i okolicznościowych, czyli jest tzw. „weselnikiem”.

2 
Przedsiębiorca - licencjonowany operator (VLOS i BVLOS)
0,75%

Drony traktuje jako narzędzie pracy, dodatek do prowadzonego biznesu, maszynę do pozyskiwania cyfrowych danych. Szanuje prawo lotnicze, lecz większą wagę przykłada do niespójności prawa geodezyjno-kartograficznego czy też ochrony prywatności. Jest świadom, że bez autonomii lotów, czyli traktowania dronów
jako podzbioru robotyki i internetu rzeczy, traci bardziej dochodowe zlecenia. Najchętniej wprowadziłby
rozgraniczenie, że prawo do działalności gospodarczej z wykorzystaniem dronów mają tylko licencjonowani
operatorzy BVLOS, zaś amatorzy – każdy użytkownik drona powyżej 600 gram - musi się legitymować
świadectwem kwalifikacji VLOS. Opowiada się gorąco za certyfikacją i rejestracją dronów..
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3 
Przedsiębiorca z uprawnieniami VLOS 2,1%
Jest rozdarty między postawą „wszystkowiedzącego” a przedsiębiorcą z uprawnieniami BVLOS. Z jednej
strony jest dumny z swoich uprawnień lotniczych, z drugiej strony coraz więcej zleceń otrzymuje na żmudne naloty fotogrametryczne i monitoring infrastruktury. Z samych zdjęć weselnych i ujęć filmowych już nie
przetrwa na rynku. Certyfikację i rejestrację dronów postrzega raczej jako szansę dla siebie, ponieważ
jego bezpośrednią konkurencją są amatorzy z uprawnieniami oraz hobbyści bez UAVO. Tych, może nie
będzie stać na proces certyfikacji pod kątem zastosowań profesjonalnych.

4 
Amator – licencjonowany operator (VLOS) 3,74%
Osoby latające rekreacyjnie dronami ważącymi powyżej 600 gram muszą utrzymywać odległości minimalne w poziomie – odpowiednio: 30 metrów od osób, pojazdów i pojedynczych budynków oraz 100 metrów
od linii zabudowy osiedli, miast, skupisk ludzkich. Chcąc zatem latać rekreacyjnie lub sportowo najpopularniejszymi obecnie modelami dronów DJI Phantom należy to robić na łąkach lub innych terenach otwartych
poza miastem. Operator-amator ma dwa wyjścia z tej sytuacji: zmienić drona na innego o masie nie przekraczającej 600 gram lub... zdobyć świadectwo kwalifikacji UAVO nawet, by latać tylko rekreacyjnie w mieście. Zwykle są pokorni wobec prawa, ale najszybciej dostrzegają jego ograniczenia i niespójności, zderzając się na co dzień z lękami i histerią wobec dronów służb mundurowych, ochroniarzy i swoich sąsiadów.

5 
Hobbysta bez uprawnień UAVO 91,06%
Nie widzi potrzeby w przechodzeniu szkolenia VLOS i uzyskiwania świadectwa kwalifikacji. Lata rekreacyjnie w celu pozyskiwania ładnych ujęć z powietrza lub sportowo w wyścigach dronów. To dla niego realny
e-sport, w którym rzeczywiste przeszkody i warunki atmosferyczne, zastępują wirtualne kadry gry elektronicznej. Chętnie widziałby w mieście wydzielone, atrakcyjne miejsca do treningu i zabawy.

5 
Anarchista bez uprawnień UAVO 2%
Bezgranicznie ufa swoim umiejętnościom i maszynom. Najchętniej latałby w środku miast i nad głowami
ludzi. Jest przekonany, że zawsze da radę polecieć, ponieważ nadrzędnym dla niego celem jest zaimponowaniem innym. O prawie lotniczym i jakimkolwiek innym wyraża się w sposób dosadny i nieparlamentarny.
Certyfikację i rejestrację dronów nazywa zabijaniem wolności. Przypomina w tym postawę „władcy przestworzy”.

Postawy po stronie: przedstawicieli sektora publicznego
(urzędnicy samorządowi i rządowi, policja, straż
miejska), Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji
Ochronnych (SUFO), branży ochrony.
Próba oszacowania występowania danej postawy w %
1 
„Pies ogrodnika” 30%
Nie zna się na dronach ani na prawie. Przyjmuje mniemanie, że każdy dron to zakłócenie porządku publicznego i zagrożenie terrorystyczne. Wyrzuca ze swojego terenu wszystkich droniarzy. Najchętniej zamknąłby
przestrzeń powietrzną w miastach dla wszystkich dronów. Uważa, że w ten sposób, gdyby coś się stało,
nikt by jego nie oskarżał o spowodowanie wypadku. Objawia się on –pies ogrodnika u urzędników samorządowych z Wydziałów Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

2 
Obrońca nieba 35%
30

Uważa, że strzeże nie tylko powierzony mu teren i budynki, ale również niebo nad nimi. W rezultacie każdy
dron, który leci w stronę ochranianego obiektu – nawet zgodnie z prawem – traktuje jako niebezpieczeństwo.
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Gdyby mógł, strzelałby do dronów albo instalowałby wokół swojego obiektu silny system antydronowy.
Bywa, że tę postawę objawiają policjanci, widząc droniarza szykującego się do lotu w miejscu jak najbardziej dozwolonym. Za wszelką cenę próbują uniemożliwić lot, są odporni na jakiekolwiek argumenty i
powoływanie się na prawo. Nie wolno i już!

3 
Neutralny sceptyk 10%
Po co komu te drony? – mówi sceptyk i na wszelki wypadek szuka przepisów, które zabraniają latać. Jak
nawet nie znajdzie, to każe zdejmować kamery z drona, by nikt go potem nie oskarżał o sprzyjanie szpiegostwu przemysłowemu. Częsta postawa pracowników ochrony i SUFO.

4 
Amator nowych technologii 20%
Tolerancyjny wobec nowej technologii, również systemów antydronowych. Kusi go przejść szkolenie i zostać operatorem UAV. Bywa, że nadal traktuje drony jako część lotnictwa, ale rozumie, że te maszyny
przekształcają się już w latające roboty.

5 
Wyznawca 5%
Drony go przekonują technologicznie jako latające roboty. Najchętniej już teraz powierzyłby dronom jak najwięcej zadań. Tezy o niebezpieczeństwach związanych z lotami dronów w mieście traktuje jako histeryczne
zachowanie osób broniących dotychczasowego kształtu lotnictwa.

Postawy osób postronnych
Próba oszacowania występowania danej postawy w %
1 
Moje niebo 40%
Postawa zbieżna z postawą „psa ogrodnika” i „obrońcy nieba” spotęgowana sytuacją, że chodzi o własność prywatną. Prywatni właściciele nawet terenów zielonych uważają, że należy do nich również niebo
nad ich ziemią. Nie przyjmują do wiadomości, że prawo pozwala latać w tej okolicy. Za ich przyczyną powstaje pytanie jak wytyczać trasy przelotów autonomicznych, by nie wchodzić im w paradę?

2 
Strach ma wielkie oczy 30%
Ta postawa objawia się w zwalczaniu droniarzy próbujących legalnie latać w miejscach publicznych. Lepiej
od razu nakrzyczeć na droniarza, że nie wolno i w ten sposób ukryć swoje lęki przed nową technologią. „Co
Pan tu ogląda”, „Tu są dzieci”, „A kto zapłaci, jak te cóś spadnie na samochód” – oto podstawowe pytania
lękających się.

3 
I tak się nie uda 10%
Możecie sobie latać, ale i tak nie uda. Postawa zbieżna z neutralnym sceptykiem.

4 
Pan pizza 15%
„Panie, a pizzę da się przywieźć?” – dron wydaje się takim osobom remedium na problemy komunikacyjne
i transportowe. Gorzej, że gdyby mieli wyrazić zgodę na budowę platformy do awaryjnego lądowania, czyli
musieliby realnie oszacować ryzyko, ich entuzjazm by zmalał.

4 
Dron w dom 5%
Są otwarci na nowe technologie, chętnie kupują dzieciom drony, w zamyśle, że będą sami się nimi bawić.
To grupa, z której rekrutują się uczniowie szkół UAV i przyszli posiadacze uprawnień.
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(cytaty z dyskusji w grupie Drones Polska na Facebooku)

Policja nie zna przepisów
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Na jednym z wydarzeń, które policja obstawiała na zlecenie obiektu, w którym się ono odbywało, wykonywałem loty z góry (oczywiście
zgodnie z przepisami). W pewnym momencie
podchodzi do mnie pan policjant, że chce porozmawiać, na co ja mu spokojnie odpowiadam, żeby dał mi wylądować bo inaczej z nim
rozmawiać nie mogę, mając drona w powietrzu. Wylądowałem. Na pytanie, dlaczego tutaj latam i czy mam zgodę lotniska (a byliśmy
powyżej 6 km od jego granic) odpowiedziałem,
że [latam] na zlecenie obiektu i że mam wszystkie papierki więc mogę mu pokazać, jednak on
uparł się aby zaprosić mnie do radiowozu, gdzie
policjantów było trzech. Na wstępie chcąc wyłączyć aplikacje DJI z telefonu zostałem posądzony o nagrywanie ich dyktafonem (co oczywiście od razu grzecznie obaliłem), a później
zaczęła się długa i męcząca przeprawa z nimi
odnośnie przepisów, których w ogóle nie znali.
Pan policjant na początku zarzucał mi,
że bez zgody włodarzy miasta latać dronem
w ogóle nie mogę. Później znalazł w internecie
na telefonie (co mi pokazał ochoczo), że jest napisane, że można latać powyżej 100 m od zabudowań i ludzi. Dopiero jak podałem mu informacje, żeby sprawdził NOWE przepisy z 2016
roku pogrzebał w telefonie i już nic nie mówił.
Oczywiście spisali wszystkie numery z drona,
ŚK, orzeczenia lekarskiego, ubezpieczenia itd.
wszystko trwało 30 minut, przez co spóźniłem się na rozpoczęcie wydarzenia, na którym
miałem być od początku w obiekcie, bo taką
mamy z zarządcą umowę.
Oczywiście kolejno była masa pytań, byleby
tylko coś znaleźć – poprzez szukania przez policjanta w internecie tego, co powinienem mieć
i pytania o to. O instrukcję operacyjną też padło pytanie – powiedziałem, że na ich wniosek
mogę ją udostępnić, bo nie ma obowiązku noszenia jej przy sobie. Już nie chciałem im wytykać, że o takie rzeczy to ULC może wystąpić
a nie oni.
Kontrola, która powinna trwać 5 minut,
trwała 30 min., bo żaden z trzech policjantów
nie znał przepisów, które dopiero ja musiałem
im podsuwać pod nos, żeby szybko stamtąd
wyjść. A na koniec usłyszałem, jak policjant
przez radio mówił do kogoś „no ma uprawnienia, ubezpieczenie, kamizelkę, no nie mamy się
do czego przyczepić” po czym powiedział mi,
że już nie będą mnie niepokoić i mogę sobie dalej latać. Serio? Wtedy już zwątpiłem i i tak nie
mogłem kontynuować lotu, bo byłem spóźnio-

ny i z nagraniem samego lotu i zdjęć z wydarzenia.

Patrol policji a drony

Chciałem polatać Mavikiem Air (<600g)
w miejscu ze screena, tuż za granicą CTR6KM,
ale zanim wystartowałem pojawił się patrol
policji z pytaniem o pozwolenie na lot, którego
oczywiście nie miałem. Panowie byli mili, ale
oznajmili mi, że w takim razie nie mogę latać
ani w tym miejscu, ani nigdzie w Warszawie.
Pokazałem im strefy w Drone Radar, ale nie
dali się przekonać, więc sobie odpuściłem. Było
to po zmroku, zaś lot miał być rekreacyjny. Pytanie więc do was czy faktycznie nie wolno bez
zgody Mavikiem Air latać w tym miejscu?

Co wolno amatorowi z dronem
poniżej 600 gram?

Czy ktoś mi wytłumaczy jak interpretować
przepisy? Wczoraj byłam na rynku we Wrocławiu wzbiłam się w powietrze na 50 metrów
by zrobić parę zdjęć i wylądowałam. Jakby
straż miejska/policja poprosiła o papiery a ja
ich nie miałam. Jak to to mogło się skończyć?
DJI Spark.

Definicja lotu komercyjnego

Bo jeśli dobrze rozumiem, jeśli przelecę nad
domem Pana Kowalskiego i oddam mu nagrania za darmo (bo np. jest moim kuzynem) a on
wrzuci je do sieci promując tym samym dom
który chce sprzedać to co wtedy? Albo jeśli
wykorzystam własne nagrania jako element
reklamowy mojej własności? Potrzebne do tego
SK?

Prywatność

Trochę zabawna historia: latam sobie sparkiem
(fakt faktem robię to niemal codziennie) nad
niewielkim polem. Nagle przychodzi jakiś facet
z telefonem (chciał od razu na policję dzwonić)
mówiąc, że naruszam czyjąś prywatność. (Wiedząc, że najbliższe osiedle było trochę daleko)
odpowiedziałem więc „ale proszę pana, osiedle
jest całkiem daleko stąd, więc w teorii nikomu
nie powinienem przeszkadzać. A jeśli już to
robiłem, to mógł pan to powiedzieć wcześniej,
a nie na policję dzwonić (właściwie to on tego
nie zrobił, ale było blisko)”. Po tym już się uspokoił, i dogadaliśmy się. ◗
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ROLNICTWO
PRECYZYJNE
Rolnictwo precyzyjne to zarządzanie produkcją rolną
z wykorzystaniem analizy danych przestrzennych o polu i glebie,
fotointerpretacji, zarządzania flotą, pozycji sprzętu rolniczego
na polu i precyzji jego pracy, a także dane ilościowe i cenowe.
Łączą to wszystko programy komputerowe.

34

RYNEK

KAROL JUSZCZYK

Prognozuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat
populacja ludzi wzrośnie o około 25% do ponad
9 miliardów ludzi. Jednocześnie postępujący
rozwój gospodarczy i postępujące się bogacenie społeczeństwa – a przez to rosnące również
ich możliwości konsumpcyjne – powoduje silną presję na wzrost skali produkcji rolnej. Przy
stosunkowo ograniczonych areałach mogących
być przeznaczonych pod uprawę podstawowym
sposobem na zwiększenie produkcji rolnej musi
być zwiększanie jej efektywności, zwiększanie
produktywności.
Szacunki ONZ mówią o konieczności zwiększania średnio o 1,75% rocznie wskaźnika produktywności w rolnictwie do roku 2050 dla
zabezpieczenia potrzeb w zakresie niedoborów
żywności. Aby walczyć z niedoborami żywności na całym świecie prowadzone są działania
w celu zwiększania wydajności produkcji i implementowania rozwiązań zwiększających produktywność w rolnictwie.
Niezwykle ważną determinantą dla upraw
są dziś także postępujące zmiany klimatyczne
i narastająca gwałtowność i skala zjawisk pogodowych, co może mieć w przypadku niektórych
szczególnych gatunków roślin znaczenie krytyczne ze względu na ich wysoką wrażliwość
na czynniki stresowe i odbić się na wielkości
plonów i dochodów. Rozwiązania oparte na tzw.
rolnictwie precyzyjnym i wykorzystaniem dronów są więc szczególnie oczekiwane w krajach

rozwijających się, o zmiennych i skrajnych warunkach pogodowych, w których efekty zastosowania mogą być bardzo pomocne.
Udział rolnictwa w PKB w krajach rozwiniętych sięga 1–2%, ale już w krajach biednych wynosi 50%. Pomimo to właśnie Unia Europejska,
USA i Kanada są największymi eksporterami
netto produkcji rolnej.
Z drugiej strony gospodarka rolna w wielu krajach rozwiniętych, ale także częściowo
w krajach rozwijających się, przechodzi głębokie
zmiany społeczne i pokoleniowe. Średnia wieku
osób zatrudnionych w rolnictwie rośnie, obszary wiejskie się wyludniają. Powoduje to głębokie
niedobory siły roboczej, a problem uwidacznia
w największym stopniu podczas – będących specyficznym elementem agrokultury – tzw. szczytów sezonowych o zwiększonej kumulacji niezbędnych prac agrarnych. To powoduje ciągłą,
pogłębiającą się presję na automatyzację procesów produkcyjnych w rolnictwie.
Innym istotnym uwarunkowaniem rynku
produktów rolnych ostatnich lat jest także globalizacja rynków hurtowych i wyrównywanie
cen produktów rolnych pomiędzy poszczególnymi krajami. W efekcie rynek jest bardzo konkurencyjny i istnieje nieustająca presja na obniżkę kosztów produkcji rolnej. Jest to kolejny
argument wspierający procesy automatyzacji
w rolnictwie i wdrażania rozwiązań rolnictwa
precyzyjnego.

Przesłanki dla rozwoju rolnictwa precyzyjnego
z wykorzystaniem BSP
•

•
•
•

Wzrost zapotrzebowania na żywność
przy wolno rosnących areałach upraw
– wyzwania w zakresie produktywności produkcji rolniczej
Zmiany klimatyczne
Zmiany społeczno-gospodarcze na terenach wiejskich – malejąca liczba
dostępnej siły roboczej
Narastająca konkurencja tworząca
presję kosztową

•

•

Zwiększony nacisk na ochronę środowiska i ograniczenie wykorzystania
środków mogących mieć szkodliwy
wpływ na ekosystem
Uprawa na wielkoobszarowych ale rozproszonych areałach położonych
w trudnodostępnych regionach
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Cyfryzacja rolnictwa

Czym jest zatem rolnictwo precyzyjne? Rolnictwo precyzyjne to zarządzanie produkcją rolną
poprzez wykorzystanie pozyskanych z powietrza informacji, fotointerpretację i analizę danych przestrzennych o polu i glebie, zarządzanie flotą maszyn rolniczych, określanie pozycji
sprzętu rolniczego na polu i charakterystyki
jego pracy, analizę danych ilościowych i cenowych na rynku.
Łączą to w całość programy komputerowe
gromadzące i przetwarzające dane przestrzenne i analityczne, tj. Farmade GateKeeper, FarmWorks. Technologia ta zapewnia uzyskiwanie
większych plonów, wyższej jakości, obniżenie
kosztów produkcji oraz ograniczenie skażenia
środowiska. Rozwiązania te przyczyniają się do
ograniczenia degradacji środowiska w wyniku
intensywnej gospodarki rolnej oraz wzrostu
produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu jej
kosztów.
Koncepcja inteligentnego rolnictwa precyzyjnego podlega bardzo dynamicznemu rozwojowi. W rolnictwie precyzyjnym wykorzystujemy zaawansowane technologie nawigacyjne
i informatyczne oraz metody pozyskiwania
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źródło: „COMMERCIAL DRONE ADOPTION IN AGRIBUSINESS,
Disruption and Opportunity, Ipsos Business Consultng,
September 2017”
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Porównanie kosztów dla obrazowania
satelitarnego, lotniczego i dronowego

Dane dostarczane przez
drona wyposażonego
w odpowiednie sensory
pozwalają objąć
monitoringiem aż do 500 ha
pola dziennie.
i przetwarzania danych o charakterze przestrzennym do efektywnego zarządzania procesami produkcyjnymi. Inaczej mówiąc zarządzanie procesami produkcji sprowadza się do
zarządzania zmiennością przestrzenną, obejmującą zróżnicowanie cech roślin i ich statusu,
środowiska i warunków zewnętrznych w obrębie pola, gospodarstwa, kompleksu lub regionu oraz czasową, uwzględniającą zmiany tych
cech i uwarunkowań w czasie z minuty na minutę, z dnia na dzień, z roku na rok.
Podczas swojej już 25-letniej historii precyzyjne rolnictwo odnotowało spektakularne
osiągnięcia w satelitarnej nawigacji maszyn
i urządzeń, mapowaniu plonu, właściwości gleby i roślin, precyzyjnym prowadzeniu maszyn
oraz zróżnicowanym dawkowaniu nawozów.
Wciąż jednak wyzwaniem jest identyfikacja
kondycji roślin w czasie rzeczywistym. Są różne możliwości pozyskiwania takich danych
wejściowych do systemu. Jednak tylko szybkie,
kompleksowe i szczegółowe dane dostarczane przez drona wyposażonego w odpowiednie
sensory pozwalają objąć monitoringiem pola aż
do 500 ha dziennie (dla jednego BSP) przy możliwym jednoczesnym dużym rozproszeniu poszczególnych działek podlegających analizie.
Dotychczas monitoring taki mógł się odbywać z pomocą danych pozyskiwanych albo drogą lotniczą albo satelitarną. Każda z tych technologii ma swoje plusy i minusy. Pozyskiwanie
danych satelitarnych jest dość czasochłonne,
wrażliwe na warunki pogodowe, ma ograniczoną rozdzielczość i dość wysoki jeszcze koszt.
Zdjęcia lotnicze wymagają zaangażowania załogowych statków powietrznych wyposażonych
w specjalistyczny drogi sprzęt, długiego czasu
mobilizacji, odpowiednich warunków pogodowych, co łącznie razem wiąże się z niską opłacalnością tego typu lotów do analizy stosunkowo niewielkich obszarów. Zastosowanie BSP
pozwala ominąć wiele z w/w niedogodności,
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pozyskiwać dane w czasie rzeczywistym również dla niewielkich i rozproszonych obszarów.
Technologie w pewnym stopniu się uzupełniają
(patrz tabela porównania kosztów) – a ich odpowiedni dobór i zastosowanie jest uzależnione
od celu jaki na przyświeca w późniejszej obróbce i analizie danych obrazowych.
Tak pozyskiwane obrazy przetworzone do
postaci wskaźników roślinnych, umożliwiają
opracowanie cyfrowych map zawierających
informacje o przestrzennym zróżnicowaniu
stanu uprawy, występowaniu chwastów, niedoborów składników pokarmowych, występowaniu różnych czynników stresowych oraz
szacowanej wielkości plonu. Poszczególne zakresy spektrum teledetekcji są wrażliwe na
określony skład i budowę roślin (np. zawartość
wody, barwników fotosyntetycznie czynnych,
itp.). Najczęściej wykorzystywanymi wskaźnikami w opracowaniach spektralnych dla rolnictwa jest index NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index) oraz wskaźnik STVI (ang.
Stress Related Vegetation Index).

Punktowe działania

Pozyskane zobrazowanie stanu uprawy pozwala na wygenerowanie wytycznych dla zabiegów agrotechnicznych np. mapy zmiennego
nawożenia azotem. Następnie importowane są
do komputera siewnika czy opryskiwacza. Taka
maszyna rolnicza wykorzystując odbiorniki
nawigacji satelitarnej, umieszczone m.in. na
ciągnikach, może precyzyjnie wykonać zabieg
tam, gdzie jest on potrzebny, oszczędzając zarówno na nawozach sztucznych czy środkach
chemicznych ochrony roślin jak i pracy sprzętu.
Precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin
(punktowe opryski w miejscach występowania
agrofagów, jest możliwe właśnie dzięki szybkiemu dostępowi do aktualnej informacji z pola
i transferu tych danych do komputera sterują-

cego pracą maszyn. Możliwe jest też zastosowanie BSP bezpośrednio do prowadzenia oprysków zwłaszcza na terenach trudnodostępnych
lub na wielu rozproszonych małych polach
uprawnych znajdujących się jednak w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie. Obie
metody mogą w znacznym stopniu ograniczyć
kontakt operatora i osób obsługujących proces
ze szkodliwymi substancjami.

Precyzyjna informacja
o aktualnym stanie
wilgotności i możliwość
szybkiej, precyzyjnej reakcji
może nie tylko poprawić
produktywność upraw
ale też nawet do 80%
ograniczyć zużycie wody.
Kolejnym stresogennym elementem dla roślin jest podczas wzrostu jest dostęp do wody.
Większość cenionych na świecie upraw jest
bardzo wrażliwa na zmiany wilgotności w swoim otoczeniu podczas całego okresu wegetacji. W biomasie roślin przeciętnie 75% stanowi
woda. Jednocześnie silne nasłonecznienie czy
wiatr powodują wysuszanie zarówno upraw
jak i gleby. Precyzyjna informacja o aktualnym
stanie wilgotności i możliwość szybkiej, precyzyjnej reakcji może nie tylko poprawić produktywność upraw ale też nawet do 80% ograniczyć zużycie wody. Problem ten ma szczególne
znaczenie dla upraw ciepłolubnych i znajdu-

Oszczędności z zastosowania BSP
w poszczególnych procesach agrarnych
szacuje się na:
•
•

około 50 krotną oszczędność czasową
w procesie analizy stanu upraw w stosunku do metod naziemnych
od 30-50% oszczędność środków
ochrony roślin podczas oprysków
z wykorzystaniem BSP (łącznie

•

podczas analizy stanu upraw jak i oprysku upraw)
nawet ponad 80% oszczędność wody
w procesie nawadniania
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jących się w strefach o gwałtownym klimacie
takich jak: winogrona, ryż, awokado, herbaty,
kawa, kakao, ananasy. Problematyka nawodnienia, dostępu do wody jest także coraz bardziej istotna w świetle narastającego procesu
ocieplenia klimatu.
Większość w/w rozwiązań jest już komercyjnie dostępnych ale na stosunkowo niewielką
jeszcze skalę stosowane w praktyce także z powodu niewypracowanych jeszcze standardów
komunikacji M2M. Jednak wzrastająca dostępność technologii bezzałogowych, ich już dziś
wyjątkowa mobilność i prostota obsługi oraz
zastosowanie w BSP powszechnych protokołów
komunikacyjnych łączności bezprzewodowej
ułatwi proces wdrażania tych technologii w codziennej praktyce agrarnej.
Inną przyczyną powolnego przyswajania
przez rynek rozwiązań rolnictwa precyzyjnego
z wykorzystaniem BSP jest fakt, że dzisiejszy
rolnik czy agronom zajęty pracą w gospodarstwie nie jest jeszcze w stanie wykorzystać tej
technologii w dostatecznym stopniu – wymaga
ona specjalnych kwalifikacji od jego użytkownika i posiadania interdyscyplinarnej wiedzy
oraz doświadczenia. Ale potrzebne do analizy
dane można już dostarczyć i jest to dobra przesłanka do rozwoju firm w zakresie usług dla
rolnictwa i technologii bezzałogowych statków
powietrznych oraz informatycznym.
W październiku 2017 Technical Centre for
Agricultural and Rural Cooperation ACP-EU
(CTA) organizacja finansowana przez Unię Europejską, promująca innowacje w rolnictwie,
przeprowadziła wśród ekspertów swoich
członków, do których należą też np. państwa
afrykańskie poszerzoną ankietę i dyskusję nad
szansami i zagrożeniami potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z zastosowania BSP
w przemyśle rolnym. Zdecydowana większość
uczestników (ok. 85%) była zdania, że jest to

ogromna szansa na wydajniejsze wykorzystanie zasobów i środków produkcji rolnej. Nieliczne (ok. 10%) głosy wskazywały na pewne przeszkody do pokonania przed upowszechnieniem
tej technologii.
Jako jedną z największych wyzwań dla upowszechniania tej technologii wskazywano na
stronę kosztową przedsięwzięcia. Na system,
który jest niezbędny do zastosowania w praktyce składają się: BSP, oprogramowanie analityczne, odpowiednie zautomatyzowane maszyny
rolnicze oraz szkolenia. Razem będą w początkowym okresie wyraźną przeszkodą w praktycznej implementacji pomimo potencjalnie
szybkiej amortyzacji tych inwestycji. Dlatego
wszelkiego rodzaju systemy o modelu współdzielonym, kooperacyjnym, usług dla grup producenckich, spółdzielczych mogą przyśpieszyć
wdrożenia.

Charakterystyka rynku – Polska

W 2015 r. funkcjonowało w Polsce 1,4 mln gospodarstw posiadających użytki rolne, z których zaledwie 11,3 tys. (0,8%) miało areał przekraczający 100 ha. Ich udział w powierzchni
użytków rolnych ogółem wyniósł 20,6%. Gospodarstw o powierzchni 100–500 ha było
10246, 500–1000 ha – 790, a 1000 ha i więcej –
jedynie 270. Tak więc problemem krajowych
gospodarstw rolnych jest duże rozdrobnienie
ich areału, co znacząco wpływa na rozwój rynku dronów. Obecnie w Polsce szacunkowy areał
objęty monitoringiem dronów nie przekracza
szacunkowo 10 tys. ha na 16,3 mln ha gruntów
rolnych. Dużych gospodarstw powyżej 100 ha
jest około 11 000 (0,8% całości). To dla nich właśnie rolnictwo precyzyjne oparte na pozyskiwaniu szybkiej geoinformacji z dronów przyniesie najszybciej widoczne korzyści.
W Polsce produkcja rolna roślinna w latach 2007–2014 wzrosła o ponad 40%. W latach

Potencjał sektora rolniczego w zakresie rolnictwa precyzyjnego

Gospodaratwa rolne
Liczba gospodarstw posiadających użytki rolne
Powierzchnia użytków rolnych
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Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie

Ogółem

Powyżej 100 ha

1 404 933

11 306 (0,8%)

14 545 300 ha

20,6 %

10,4 ha

265,2 ha

RYNEK

2007–2010 średnia powierzchnia użytków rolnych w zasobach gospodarstw indywidualnych zwiększyła się o 10%, a w latach 2010–2014
zwiększyła się o ok. 8% do 9,6 ha. Zwiększa się
tym samym udział użytków rolnych gospodarowanych przez średnie i duże gospodarstwa
o powierzchni powyżej 30 ha (z 34% w 2007 r. do
42% w 2013 r.). Procesy te prowadzą do wzrostu
wielkości ekonomicznej znacznej części gospodarstw. W 2013 roku gospodarstwo rolne w Polsce wygenerowało produkcję średnio o ok. 21%
większą niż w 2010 roku. O połowę zmniejszyła
się w tym czasie liczba gospodarstw najmniejszych (do 2 tys. euro SO), a łączna liczba gospodarstw słabszych ekonomicznie (do 15 tys. euro
SO) zmalała o 31%.
W latach 200–2014 zmodernizowano około
51 tys. gospodarstw, zakupiono blisko 440 tys.
maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, wybudowano i zmodernizowano prawie 3,6 mln m 2 budynków gospodarczych. Pomimo tego stopień
zużycia środków trwałych w sektorze rolniczym jest wciąż wysoki na tle innych sektorów
gospodarki, a wydajność z ha większości upraw
kształtuje się na poziomie 50–60% wydajności
gospodarek najbardziej rozwiniętych. Proste
sposoby na zwiększanie wydajności produkcji zostały już wykorzystane. Dlatego wydaje
się niezbędne wspieranie wdrażania rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, tak aby szybciej
zmniejszać dystans do krajów o najbardziej rozwiniętej produkcji rolnej oraz dla zapewnienia
niezbędnej globalnej konkurencyjności polskim
produktom rolnym. ◗

Przykładowe technologie
i rozwiązania:

Bariery wykorzystania
BSP w rolnictwie
1 Technologiczne
ograniczony czas lotu wykorzystywanych BSP
wysokie koszty prac badawczo-rozwojowych
w zakresie opracowania oprogramowania analitycznego
brak jednolitych i powszechnych standardów
wymiany danych.

2 Ekonomiczne
koszt zakupu technologii
rozdrobnienie areału gospodarstw rolniczych
konieczność wymiany parku maszynowego
w rolnictwie na sprzęt zaawansowany technologicznie (system: ciągniki z odbiornikiem
GNSS + precyzyjny osprzęt + oprogramowanie
informatyczne)

3 Prawne
brak rekomendacji, wskazań i współpracy badawczej ze strony polskich instytutów badawczo naukowych (np. Instytutu Ochrony Roślin
czy Instytut Ogrodnictwa i Sadownictwa, Instytut w Puławach).
brak regulacji prawnych dla zabiegów agrolotniczych realizowanych z niskiego pułapu (przy
użyciu dronów) i rejestracji środków agrotechnicznych do tego celu dopuszczonych

monsanto.com

utrudniona realizacja lotów BVLOS w obecnym
systemie prawnym.

www.dow-dupont.com/about-dow-dupont/agriculture/default.aspx

4 Społeczne

www.precisionhawk.com/analytics

brak edukacji w szkołach rolniczych, brak wiedzy o korzyściach ze stosowania technologii

www.xaircraft.com/en
hummingbirdtech.com/
tta.en.alibaba.com/
www.dronedeploy.com/agriculture.html

braki w zakresie kompletności myślenia o systemie rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwie: ciągniki z odbiornikiem GNSS + precyzyjny osprzęt + oprogramowanie informatyczne
i wiedza agronoma dają dopiero możliwość wykorzystania UAV.
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KROK W STRONĘ U-SPACE
W SPÓŁCE JSW INNOWACJE
JSW Innowacje, Dlapilota.pl - właściciel systemu DroneRadar
oraz FlyTech UAV – krakowski producent profesjonalnych
dronów, powołały konsorcjum w celu stworzenia, uruchomienia
i przetestowania niezbędnej infrastruktury do realizacji koncepcji
dronów w przestrzeni powietrznej miast (U-Space).

KOMENTARZ
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▼▲

W ramach konsorcjum powstanie system, obsługujący automatyczne loty dronów poza zasięgiem wzroku. Nowopowstała usługa posłuży
m.in. do autonomicznego monitorowania szkód
górniczych oraz obiektów infrastruktury krytycznej. Kluczowym aspektem wdrożenia będzie jednocześnie bezpieczna integracja lotów
dronów z samolotami załogowymi.
– W ramach współpracy powstanie ogólnie dostępny obszar testowy U-Space, zlokalizowany na terenie jednego z obiektów grupy
JSW. Obszar testowy stanowić będzie typowa
dla miast zurbanizowana zabudowa i infrastruktura liniowa. Planuje się, że pod koniec
czerwca tego roku możliwe będą pierwsze próby systemu pilotażowego – mówi dr Agnieszka
Hankus-Kubica, dyrektor Badań i Rozwoju JSW
Innowacje.
U-Space to europejska koncepcja wydzielenia
w miastach przestrzeni powietrznej, dedykowanej dronom. Istotą U-Space jest umożliwienie
lotu wielu platform bezzałogowych w jednym
czasie, w celu realizacji usług dla mieszkańców
miast, samorządów, przedsiębiorców czy przemysłu. Ważnym aspektem jest bezkolizyjność
lotów, a także integracja dronów z lotami załogowymi (samoloty, śmigłowce).
W celu rozwinięcia koncepcji konsorcjum
będzie ściśle współpracowało z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Creotech Instruments – polską firmą
z sektora kosmicznego, szczecińską firmą Aerobits – producentem niewielkich rozmiarów
transponderów lotniczych oraz Wrocławskim
Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji w celu analizy i przetwarzania obrazów.

JSW Innowacje stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla Grupy Kapitałowej JSW, natomiast FlyTech UAV i DroneRadar to firmy ściśle
związane z rynkiem latających systemów bezzałogowych. FlyTech UAV produkuje drony do
profesjonalnych zastosowań, m.in. w geodezji
i górnictwie, natomiast DroneRadar oferuje
aplikację dla operatorów dronów przekazującą informacje na temat aktualnych stref lotniczych i ograniczeń lotów, a także umożliwiającą
komunikację ze służbami ruchu lotniczego.
Konsorcjum firm wpływać będzie na rozwój
innowacyjnych technologii i upowszechnienie
usług z użyciem dronów w Polsce i na świecie.
KAROL CHEDA

RYNEK

Przed startem do lotu nad hałdę
fot. JSW Innowacje

Model 3D terenów przemysłowych
fot. JSW Innowacje
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BUDOWNICTWO
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Cyfrowy zapis parametrów fizycznych i funkcjonalnych obiektu,
czyli BIM (ang. Building Information Modeling), staje się
standardem przy nowoczesnym prowadzeniu budowy.
Towarzyszy jej od fazy projektu poprzez procesy powstawania
i utrzymania, aż po rozbiórkę. Umożliwia wszystkim
zainteresowanym dostęp do tych samych informacji online.

RYNEK

KAROL JUSZCZYK
RADOSŁAW ZYCH

Do obsługi procesu budowlanego z pomocą
bezzałogowych systemów latających (BSL)
wykorzystuje się trzy podstawowe techniki:
Zdjęcia, filmy, panoramy 360.
To podstawowe narzędzia do ogólnej oceny postępu
prac. Brak możliwości pomiarów.

Ortofotomapy.
Są one specjalnie przetworzonym zbiorem zdjęć do
rzutu terenu z góry. Umożliwiają pomiary weryfikacyjne i porównanie do założeń projektowych. Można
określić zmiany terenu w czasie (różnica pomiędzy
terenem z okresu A i terenem z okresu B) z odpowiednią dokładnością.
Technologia BIM jest wykorzystywana do
wizualizacji budowy, którą można stworzyć
w wirtualnym świecie, od koncepcji aż do oddania do użytku. Ma wszystkie możliwe parametry rzeczywistego obiektu. Projekt w BIM
daje wsparcie w postaci różnorodnych programów i raportów ułatwiających interpretację.
Przyspiesza też gromadzenie i wymianę danych
między współpracującymi ze sobą projektantami.
Architekci jak i pozostali uczestnicy procesu inwestycyjnego, którzy pracują z modelem
3D, są w stanie szczegółowo sprawdzić wirtualnie wszystkie techniczne aspekty planowanej
budowy zanim jeszcze ciężki sprzęt rozpocznie
prace. Zmiany dokonane przez jedną ze stron,
natychmiast udaje się wychwycić u pozostałych, pomijając etap koordynacji zgodności i dostosowania całości papierowej dokumentacji.
Stworzono też możliwość szybkiego opracowania symulacji różnych wersji projektu,
w celu wybrania tego najbliższego oczekiwaniom. Zmiany koncepcyjne nanoszone do modelu 3D automatycznie znajdują odzwierciedlenie w raportach ilościowych oraz dokumentacji
projektowej.

BIM i drony

Na modelu inwestycji stworzonym z pomocą
drona można zweryfikować w jakim stopniu
zaplanowane zadanie zostało wykonane. Materiały wyjściowe są tak samo dokładne jak te
uzyskane przy pomocy standardowych pomiarów satelitarnych GNSS (ang. Global Navigation
Satellite System).
Centymetrowa szczegółowość pozwala precyzyjnie ocenić sytuację. Łatwo też wpasować
się w modele BIM (lub inne dostępne materiały projektowe). Poprzez bezpośrednie porównanie szybko dostrzegalne są odchylenia od
planu. Kierownik projektu ma wgląd w zakres
oraz wyniki obliczeń jeszcze zanim spłyną do
niego pomiary geodezyjne. Na modelu można
obiektywnie obejrzeć problematyczny obszar
z różnej perspektywy i zaplanować działania
naprawcze.

Modele 3D.
Najwięcej informacji dostarcza trójwymiarowy model terenu. Daje pełny obraz sytuacji z różnych perspektyw. Dzięki niemu można prowadzić pomiary
weryfikacyjne oraz porównywać teren z projektem
inwestycji. Można określić zmiany terenu w czasie
(różnica pomiędzy terenem z okresu A i terenem
z okresu B).

W perspektywie kilku lat wspomniane techniki zostaną uzupełnione o techniki skanowania
laserowego o bardzo wysokiej dokładności.

Pilnuj kosztów

Dotychczas większość dużych projektów kończy się z opóźnieniem dochodzącym do 20%, zaś
koszt inwestycji często przekracza o 80% zakładany budżet. Firmy zmuszone są do zabezpieczania się przed ryzykiem i niepewnością, tworząc
rezerwy w budżecie lub wydłużając harmonogram. Efektem są oferty mniej atrakcyjne cenowo i z zakładanym na wyrost, dłuższym okresem realizacji.
Ciągła analiza kosztów przedsięwzięć budowlanych jest niezbędna dla wszystkich
uczestników projektów budowlanych inwestycyjnych od inwestorów, poprzez wykonawców
robót budowlanych, aż do klientów. Podejmowanie trafnych decyzji podczas procesu budowlanego jest utrudnione bez aktualnych i precyzyjnych danych o terenie przyszłej inwestycji.
Już na etapie ofertowania, główny wykonawca
staje przed wyzwaniem dokładnego obliczenia
nakładów pracy oraz przedstawienia projektu,
który spełni wymagania inwestora, podczas
gdy projektanci na tym etapie nie posiadają aktualnych i wystarczająco dokładnych modeli
terenu. I tu drony i pozyskiwane z ich pomocą
materiały dają nową perspektywę do analizy
sytuacji już od najwcześniejszych faz projektów.
Wizualizacja inwestycji jest przyszłością
procesu decyzyjnego w projektach – oszczędza
tygodnie pracy. Uniwersalność tej technologii
pozwala stosować ją na każdym etapie projektu,
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w której celem jest jak najszybsza weryfikacja
harmonogramów oraz budżetów przedsięwzięć
budowlanych. Kluczowa jest wielostronna komunikacja i posiadanie precyzyjnych danych
o sytuacji w projekcie. Drony, które codziennie
latają nad placem budowy, pozyskują najbardziej
aktualne odwzorowanie stanu inwestycji. To
pozwala na bieżąco śledzić prace oraz planować
zadania dla wszystkich zespołów roboczych czy
podwykonawców. Tworzona jest też historia budowy, która w kluczowym momencie może posłużyć jako dokumentacja pomagająca rozstrzygać spory np. z podwykonawcami.
Inżynieria odwrotna jako metoda tworzenia
trójwymiarowych modeli CAD elementów konstrukcji, umożliwia rekonstrukcję istniejącego
obiektu, odtworzenie zagubionej lub nieistniejącej dokumentacji projektowej oraz zaktualizowanie, czy też opracowanie dokumentacji powykonawczej. Drony ułatwiają zaś pozyskanie
danych w formie zdjęć lub chmury punktów.

Czas to pieniądz
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Sektor budowlany w segmencie infrastruktury
liniowej jest w sposób szczególny predysponowany do aktywnego korzystania z dronów. Ich
przewagi w stosunku do istniejących technologii ujawniają się szczególnie tam, gdzie mamy do
czynienia z trudnymi warunkami terenowymi,
dużymi odległościami czy dużymi powierzchniami na których realizowane są prace. Ograniczenia w zakresie dostępnych zasobów ludzkich,
przeszkody terenowe, ciężkie warunki, duże odległości do pokonania na budowie warunkują to,
że pozyskanie danych w sposób klasyczny dla
obiektu liniowego o długości kilku kilometrów
może trwać nawet kilkanaście dni. Tak długi czas
może powodować ryzyko braku wystarczającej
aktualności danych, a także opóźnienia w prowadzonych pracach.
Dodatkowo przy standardowych metodach
pozyskiwania danych ich jakość jest uzależniona od wiedzy, doświadczenia i możliwości technicznych posiadanego zespołu geodetów. Firmy
sięgają po drony, aby zmniejszyć wpływ powyższych ograniczeń. Eliminują w ten sposób ryzyko
niepewności, co jest istotnym czynnikiem przy
projektach kluczowych dla infrastruktury.
Dane są zbierane w ciągu paru godzin, opracowanie wyników jest zautomatyzowane, zaś specjaliści nie są przy tym narażani na niebezpieczne
sytuacje w terenie. Wirtualny model terenu inwestycji będzie kompletny wszędzie tam, gdzie
doleciał dron i zebrał materiał. Na podstawie
wygenerowanych dokładnych modeli komputerowych niektóre pomiary mogą być przeprowadzone nawet do 50 razy szybciej niż tradycyjnymi
metodami.
W sektorze budowlanym perspektywa z powietrza skraca czas weryfikacji prac terenowych. Wykonywane są regularne, dzienne lub
tygodniowe naloty nad inwestycją. Na podstawie
zebranych danych w kilka godzin tworzone są

modele 3D, które są podstawą komunikacji międzyzespołowej. Szybka informacja zwrotna daje
możliwość prowadzenia projektu w kontrolowanych etapach oraz pozwala wykrywać problematyczne obszary z dużą dokładnością niemal od
ręki. Eliminuje to istotne ryzyka związane z zaangażowaniem, koordynacją i kontrolą dużych sił
i środków.

Bilans mas ziemnych

Jednym z największych wyzwań projektowo-organizacyjnych, szczególnie podczas budowy
obiektów infrastruktury liniowej jest zagadnienie zbilansowanie mas ziemnych. Pomiar objętości mas ziemnych wykonuje się najczęściej w celu
określenia jaka ilość ziemi została użyta do wykonania nasypu, lub jaką ilość ziemi wybrano z wykopu.
W przypadku tzw. kopalni surowców pospolitych (piaskowiec, wapień i inne kruszywa) BSL
stosuje się od planowania rozcinki złoża do bieżącej obsługi kopalni. Na podstawie zobrazowań
z BSL prowadzi się nadzór nad prowadzoną eksploatacją (monitoruje się zmiany w czasie), oblicza
się objętość wydobytej kopaliny oraz objętości
składowisk, hałd i zwałowisk. Możliwe jest również monitorowanie i analizowanie deformacji
terenu oraz wizualizacje 3D obiektów i obszarów.
W celu określenia objętości gruntu potrzebny jest najczęściej dwukrotny pomiar terenu,
przed i po wykonaniu prac. Jednak konieczność
obliczenia objętości mas występuje przy rozwiązywaniu wielu zagadnień inżynierskich w procesie inwestycyjnym. W szczególności można
wymienić inwentaryzację objętości składowanych materiałów sypkich, wyznaczenie przewidywanych kosztów robót ziemnych, kontrolę
ilości zużytego surowca, wyznaczenie objętości
zbiornika wodnego, określenie wielkości urobku, wyznaczenie ilości wylanego lub sfrezowanego asfaltu.
Tego typu pomiary wykonuje się również
okresowo w betoniarniach, kopalniach, na składach kruszców, węgla, itp. w celu określenia
stanów magazynowych. Łączne koszty prac
ziemnych częstokroć przekraczają wartość 50%
całości kosztów inwestycji. Dlatego dokładność
i częstotliwość ich pomiarów ma bezpośrednie
i istotne przełożenie na wysokość odchyleń kosztów inwestycji.
W pomiarach objętości mas ziemnych wykorzystuje się metody fotogrametryczne (przy użyciu UAV). Technologia ta pozwala na błyskawiczny
pomiar hałd, pryzm, składów kruszyw, wykopów
i wyrobisk a uzyskiwane wyniki są wystarczająco precyzyjne. Dodatkowo efektowna prezentacja pomiarów w postaci interaktywnych modeli
3D, przekrojów lub ortofotomap jest znakomitym
środkiem do inspekcji składowanych materiałów
sypkich lub przebiegu prac ziemnych. Odcinek
drogi o długości 10 km można zinwentaryzować
z pomocą systemu BSP (płatowca) w 2-3 godziny,
zamiast kilku dni.
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Charakterystyka rynku
Obecnie wartość polskiego rynku budowlanego
oscyluje w okolicy 150 mld złotych rocznie,
z czego na budownictwo infrastrukturalne liniowe przypada około 25 mld złotych. Dalszy rozwój gospodarczy w Polsce w kolejnych latach
zależy od budowy, modernizacji, przebudowy
i remontów obiektów budowlanych oraz infrastruktury, w tym infrastuktury transportowej.

z 15 września 2015 r. w ich ramach w 2015 r.
zrealizowano inwestycje o wielkości 7,2 mld.
Całkowita wartość projektów w ramach KPK
szacowana jest na około 66 mld zł.
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Plany inwestycji energetycznych w Polsce są
zakrojone na szeroką skalę. Według danych
Urzędu Regulacji Energetyki przedsiębiorstwa
energetyczne planują oddać do eksploatacji
łącznie prawie 16–18 GW nowych mocy
wytwórczych w latach 2016- 2030. Szacowane
łączne nakłady inwestycyjne w nowe moce
wytwórcze planowane na lata 2014–2028
wyniosą 55 mld zł. Dodatkowo według planów
przyjętych w 2014 roku łączne nakłady na
infrastrukturę dystrybucyjną i przesyłową
w latach 2016 – 2019 mają wynieść około
42 mld zł.

Inwestycje drogowe – na 1 tys. km2 powierzchni
Polski jest ok. 10 km dróg ekspresowych
i autostrad, gdy w Niemczech jest to ponad 36
km, w Hiszpanii – ok. 33 km, w Holandii – 66 km,
w Austrii i we Włoszech powyżej 20 km,
dodatkowo część istniejących autostrad
i obwodnic dużych miast jest już przeciążona
i planuje się budowę nowych pasów.
W związku z powyższym do 2020 roku
planowane jest:
zwiększenie gęstości dróg ekspresowych
z 3,9 km/1000 km2 do 17,5 km/1000 km2
zwiększenie gęstości autostrad i dróg
ekspresowych z 8,5 km/1000 km2
do 22,7 km/1000 km2
łączna planowana długość nowych odcinków
autostrad i dróg ekspresowych ma wynieść
3900 km
łączna planowana liczba nowych obwodnic –
57.
Inwestycje współfinansowane ze środków UE
w perspektywie 2014–2020 będą prowadzone
w oparciu o opracowany przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju „Program Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do
2025 r.)”, przyjęty we wrześniu 2015 r. w 2015 r.
łącznie na realizację zadań drogowych
wydatkowano ze wszystkich źródeł 11,5 mld zł.
Łącznie w perspektywie 2020 roku na tę chwilę
zabezpieczono na w/w cele środki w kwocie około
110 mld złotych.

2
Linie kolejowe. W Polsce eksploatuje się obecnie
19,3 tys. km linii kolejowych, których stan w ok.
52% oceniany jest jako dobry,
27% – dostateczny,
a 21% – niezadowalające.
Ramy planowanych inwestycji kolejowych
wyznaczają dwa dokumenty: Wieloletni Program
Inwestycji Kolejowych do 2015 roku z perspektywą
do roku 2020 przyjęty uchwałą z dn. 13 marca
2015 r. oraz Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.

3

4
Budownictwo mieszkaniowe. Na rynku wciąż
brakuje mieszkań – na tysiąc mieszkańców jest
ich ok. 360. To jest nie tylko mniej niż np.
w Niemczech (508), czy we Włoszech (580),
ale nawet mniej niż w Rosji (440).
Segment budownictwa mieszkaniowego
odnotowuje silny wzrost popytu trwający
nieprzerwanie od 2014 roku.
Realizacja tych potrzeb jest wyzwaniem dla
wszystkich uczestników procesu:
• firm budowlanych,
• producentów materiałów budowlanych,
• producentów kruszyw w tym producentów
materiałów drogowych.
Głównymi odbiorcami naturalnych kruszyw
łamanych są:
• drogownictwo
(ok. 55%),
• kolejnictwo 		
(ok. 25%)
• budownictwo		
(ok. 20%).
Struktura zużycia w najbliższym czasie nie
powinna ulec dużym zmianom z ewentualnym
wzrostem zużycia w budownictwie kolejowym
(duże inwestycje transportowe) i zmniejszeniem
zużycia w drogownictwie (ok. 5%).
Szacuje się, że łącznie w Polsce w latach
2012–2020 do wybudowania dróg publicznych
(krajowych, samorządowych) oraz tras kolejowych
potrzeba będzie ok. 170 mln ton kruszyw oraz
150 mln ton mas ziemnych, skalnych i innych
materiałów na nasypy, dojazdy, podjazdy,
wchodzących w ich skład.
Analiza mas ziemnych podczas tych prac odbywa
się na bieżąco, w sposób ciągły.
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ZNAJDŹ RÓŻNICE
DZIĘKI CHMURZE

KOMENTARZ

▼▲

Technologia systemów bezzałogowych wraz z
metodą lotniczej fotogrametrii niskopułapowej
znacząco ułatwiają obserwację zmian zachodzących w terenie lub infrastrukturze podczas
inwestycji. Zarazem sam sprzęt i metoda nie byłyby aż tak użyteczne bez odpowiedniego oprogramowania.
Po pierwsze, należą do nich rozwiązania
umożliwiające planowanie i wykonanie lotu np.
Mission Planner, dostępny na licencji open source czy też bardziej profesjonalny i uniwersalny
UgCS, wreszcie dedykowane aplikacje dla poszczególnych modeli dronów.
Po drugie, konieczne jest oprogramowanie
umożliwiające łączenie zdjęć pozyskanych podczas lotu w gotowe produkty takie jak ortofotomapy, czy numeryczne modele pokrycia terenu np. Pix4Dmapper i Agisoft PhotoScan. Dają
one dobrą kontrolę nad parametrami i jakością
opracowania, w przeciwieństwie do większości
nowych rozwiązań automatycznych takich jak
DroneDeploy, które z kolei umożliwiają nawet
wstępne złożenie prostej mapy w locie przy użyciu niektórych modeli dronów.
Po trzecie, niezbędne są aplikacje umożliwiające obejrzenie i analizę wyników przez
użytkownika końcowego. Przykładem takiego
oprogramowania jest WeMapo – polski produkt
w postaci aplikacji chmurowej dostępnej w modelu SaaS, dedykowany dla operatorów dronów.
WeMapo umożliwia wygodną archiwizację, udostępnianie wybranym osobom, wyszukiwanie,
szybką prezentację i analizę danych przestrzennych bez konieczności instalacji jakiegokolwiek
dodatkowego oprogramowania oprócz standardowej przeglądarki internetowej w komputerze
stacjonarnym, tablecie czy smartphonie.
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Oto kilka metod na porównanie zmian, które zaszły w wybranej lokalizacji:
Metoda manualna w oparciu o ortofotomapy
– najprostsza metoda, ale często wystarczająca,
polegająca na wizualnym przejrzeniu ortofotomap przez analityka. Efektywnie można tego
dokonać poprzez nakładanie warstw i odpowiednio zmianę przezierności z użyciem dedykowanego suwaka w aplikacji. Ta metoda umożliwia wygodne zaobserwowanie zmian przede
wszystkim o charakterze powierzchniowym, co
pozwala również na dokonywanie stosownych,
ręcznych pomiarów z użyciem wbudowanych
narzędzi.
Metoda półautomatyczna w oparciu o numeryczne
modele terenu
– mapa 2D w skali hipsometrycznej powstała
wyniku „działania odejmowania” jednego modelu od drugiego, najefektywniejsze podejście do
orientacyjnej prezentacji zmian objętościowych.
Metoda automatyczna z użyciem automatycznych
algorytmów analizy obrazu
– metoda rozwojowa, szczególnie interesująca
pod kątem analizy powierzchni wielkoobszarowych i długich odcinków infrastruktury.
Metoda manualna z użyciem aplikacji wirtualnej
rzeczywistości
– metoda rozwojowa wykorzystująca naturalne
zdolności orientacji człowieka w przestrzeni.
TOMASZ SIWY

RYNEK

fot. Novelty RPAS
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CO LATA PO
POLSKIM NIEBIE?
Chociaż dominuje DJI, to można wypatrzeć inne,
ciekawe konstrukcje.

MICHAŁ ZAWADZAK

Koncern DJI jest światowym potentatem na
rynku dronów komercyjnych. Szacuje się, że 2/3
wszystkich cywilnych maszyn bezzałogowych
jest tej marki. To niezwykle trudna sytuacja dla
firm konkurencyjnych, które jeszcze utrzymują
się „na powierzchni” lub właśnie próbują wejść
ze swoimi konstrukcjami na rynek. Czy są
w stanie przebić się i dotrzeć do potencjalnych
klientów? Czym mogą ich zainteresować?

Yuneec

W Polsce i na świecie za bezpośredniego konkurenta DJI uchodzi inny chiński producent - firma
Yuneec, która dostaje silne wsparcie technologiczne i finansowe od amerykańskiego giganta,
producenta najbardziej znanych procesorów
komputerowych - firmy Intel.

H520 – Yuneec

Bezpośrednim efektem współpracy tych
dwóch marek było stworzenie technologii Intel
RealSense – systemu do widzenia, rozpoznawania, zapamiętywania obiektów znajdujących
się na drodze poruszającego się drona. Technologia RealSense została zaimplementowana
w dronach Yuneec Typhoon z serii H oraz H520
– najpopularniejszych modelach dronów tego
producenta na rynku konsumenckim. Jest to
jeden z najbardziej zaawansowanych (o ile nie
najbardziej zaawansowany) systemów omijania
przeszkód w komercyjnych dronach.
Yuneec nie stara się bezpośrednio konkurować z DJI, co dość dobrze widać po samych dronach tej firmy (hexacoptery) i możliwościach
ich wyposażenia w dodatkowe podwieszone
akcesoria. Z modelu Typhoon H520 korzysta obecnie wiele firm geodezyjnych również

Żródło: Archiwum – dotyczy wszystkich zdjęć w artykule
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Evo

Lorem ipsum

EVO 4 – Autel Robotics
w Polsce. Łatwo i szybko wymienialne moduły kamer (do wyboru klasyczne kamer światła
dziennego, wizji nocnej, widzące w podczerwieni) mają szerokie zastosowanie w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, ratownictwie,
branży ochrony.
Yuneec dodatkowo oferuje w zestawie
wszystko co potrzebne do obsługi drona „out
of the box”. Nie potrzeba żadnych dodatkowych
urządzeń takich jak własny tablet czy smartfon, co jest często zmorą użytkowników aplikacji DJI – zwiększa koszty, a niekompatybilność z wieloma modelami urządzeń mobilnych
przyprawia o ciarki. Szacuje się, że drony Yuneec są na drugim miejscu ze względu na ilość
użytkowników. Ma to swoje odzwierciedlenie
w Polsce w postaci kilku dużych dystrybutorów
tego sprzętu na nasz rynek, w tym poznańskie
aeroMind sp. z o.o., sp.k.
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Peri – Walkera

Sporo szumu na ostatnich targach elektroniki
w Las Vegas – CES 2018 – zrobiła amerykańska
firma Autel Robotics, prezentując najnowszy
model drona o prostej nazwie – Evo. Patrząc
pierwszy raz na Evo nie sposób jednak nie mieć
skojarzenia z jednym z najlepiej sprzedających
się dronów DJI – Mavic Pro. Quadcopter DJI wyznaczył ścieżkę rozwoju dla innych producentów i widać to bardzo wyraźnie w amerykańskim Evo.
Niewielkie rozmiary, składane ramiona
i śmigła, przednie i dolne czujniki odległości
oraz aparatura sterująca przypominająca wyglądem pad do gier konsolowych – to opis, który bez problemu będzie pasował zarówno do
drona DJI jak i Evo od Autel Robotics. Jednakże
Evo odróżnia in plus od bliźniaczo podobnego
Mavic’a Pro kamera oraz podgląd obrazu bez
dodatkowych urządzeń – wprost na niewielkim
ekranie samego kontrolera.
Amerykański producent dzięki tym usprawnieniom mógłby rzeczywiście przekonać do
siebie nawet fanów marki DJI, jest jednak jedno „ale”. Quadcopter DJI Mavic Pro to sprzęt,
który swoją premierę miał 1,5 roku temu, zaś
Autel Robotics swojego Evo wciąż nie wprowadził do sprzedaży. W ciągu najbliższych 6 miesięcy ma pojawić się druga generacja modelu
Mavic Pro. Może się okazać, że Autel Robotics
w zasadzie nie będzie miał po co wprowadzać
Evo na rynek.

Walkera

Walkera to chińska firma, która 3-4 lata temu
była uznawana za głównego konkurenta DJI na
rynku dronów konsumenckich. Przegrała swój
wyścig w przedbiegach głównie poprzez słabą
jakość wykonania oraz rozwiązania technologiczne, które nie podołały konkurencji.
Ciekawostką jest fakt, że Walkera jest producentem ze zdecydowanie większym stażem
niż DJI, ponieważ działa od 1994 r. Firma nie
ustąpiła łatwo miejsca ani na chińskim ani na
światowym rynku. Popularność zyskała przede
wszystkim dzięki modelom zdalnie sterowanych śmigłowców. Swoją obecną ofertą dalej
może zawstydzić wielu producentów dronów.
Wśród oferowanych produktów ma tzw.
AR-drones (Augumented Reality – rozszerzona
rzeczywistość), kilka modeli dronów wyścigowych, duże maszyny do filmowania (Voyager 4)
czy nawet drony przemysłowe, w tym model
QL1200, który jest elektryczno-paliwową hybrydą z czasem lotu do 120 minut, wymienną optyką, kamerami z 30-krotnym zoomem
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optycznym, przesyłem obrazu w technologii
4G/5G.
Walkera wcale nie kryje się z tym, że swoje
najpopularniejsze modele dronów konsumenckich wzoruje na najpopularniejszych modelach
DJI. Mamy Walkera Peri, który jest kalką DJI
Spark, Walkera Vitus, który powiela rozwiązania znane z DJI Mavic Pro, czy Walkera Voyager
4 przywodzący na myśl DJI Inspire One. W rodzimych sklepach można spotkać poszczególne
modele Walkera, ale popularnością daleko im
nawet do dronów firmy Yunnec.

Mi – Xiaomi

Xiaomi

Warto również wspomnieć o kolejnym chińskim producencie – Xiaomi – znanym chociażby
z telefonów komórkowych oraz kamer sportowych, który w zeszłym roku wprowadził na
rynek swój pierwszy dron – model Xiaomi Mi.
Niska cena, jakość wykonania i jakość pozyskiwanego obrazu z kamery 4K wzbudził pewne
zainteresowanie w Polsce, nie ma jednak jak
oszacować wolumenu sprzedaży.

Parrot i GoPro

Europa nie ma do zaoferowania nowych modeli
z sektora konsumenckiego. Niegdyś europejski
potentat – francuska firma Parrot – w ubiegłym
roku zwolniła ponad 1/3 pracowników związanych z działem produkcji dronów. Odtąd firma
wypuściła na rynek specjalistyczny dron Parrot Bluegrass do zastosowań w rolnictwie.
Podobny los spotkał amerykańską firmę
GoPro, która z powodów finansowych i słabej
sprzedaży zawiesiła dalszy rozwój jedynego

Karma – GoPro

Bluegrass – Parrot
w swojej ofercie drona GoPro Karma. Po pewnych opóźnieniach w 2017 r. ten model trafił jednak do sprzedaży i można go spotkać również
na „polskim niebie”. ◗
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SPARTAQS:
STUDIUM PRZYPADKU
Powiedz mi, do czego chcesz wykorzystać dronoida, to taki
zaprojektujemy i zbudujemy – oto zasada śląskiej firmy Spartaqs.

MICHAŁ ZAWADZAK

„Tisze jediesz, dalsze budiesz” – mówi rosyjskie
przysłowie (ciszej jedziesz, dalej będziesz). Nie
wiem jak by to było po śląsku, ale wiem, że idealnie oddaje sytuację spółki Spartaqs z Katowic
(spartaqs.com), która dopiero od niedawna pojawia się częściej w mediach i szerzej – w przestrzeni publicznej. Gdy dojechałem do ich biura
konstrukcyjnego, zobaczyłem drony – przepraszam – dronoidy rodem z filmów S-F. Dotknąłem i uwierzyłem, że takie konstrukcje mogą
powstawać w Polsce.
Sławomir Huczała (ur. 1964), jest właścicielem
i głównym konstruktorem firmy Spartaq, to człowiek o wielu obliczach: wynalazca, konstruktor,
wizjoner, biznesmen. Człowiek bardzo konkretny
i absolutnie przekonany do tego, o czym mówi.
Jest pewny swoich wizji i realizowanych pomysłów – a te bywają naprawdę oryginalne.
Przykładowo w innych swoich spółkach
stworzył innowacyjne helikalne elektrownie
wiatrowe. Skonstruował również system elektroniczny, który przy pomocy sieci GSM potrafił
sterować psem na praktycznie nieograniczone
odległości poprzez wydawanie mu komend
ultradźwiękami.
Smaczku może dodawać fakt, że ten projekt
został zrealizowany z sukcesem już 8 lat temu,
zaś do monitorowania ruchu psa posłużył komercyjny Parrot AR.Drone, „wypatroszony”
z oryginalnej elektroniki zastąpionej własnym
systemem, dzięki któremu latał zdecydowanie
dalej i dłużej niż oryginalna, latająca zabawka.
Gdy osoba z takimi pomysłami i doświadczeniem
bierze się za własne konstrukcje bezzałogowe –
musi wyniknąć z tego coś niekonwencjonalnego.

Dronoidy – drony inne niż wszystkie

Bezzałogowe systemy latające produkowane
przez Spartaqs nie są nazywane przez twórcę dronami, lecz dronoidami i kładzie on na to
spory nacisk. Chodzi o to, by nie kojarzyć ich
ani z dronami bojowymi (zasadniczo jako jedyne są poprawnie nazywane „dronami”) ani też

z komercyjnym quadcopterami np. spod znaku
DJI, które głównie służą tylko do jednego celu –
latania z kamerą do filmowania i fotografii z powietrza. Dronoidy Spartaqs to sprzęt o zupełnie
innym charakterze i wyposażeniu w znacznie
bardziej wyrafinowane systemy tj. zabezpieczenia przez zakłócaniem i celowym przejęciem kontroli radiowej, algorytmy analizy obrazu z różnych kamer czy transponder ADS-B
połączony z zaimplementowanym systemem
antykolizyjnym. Są to jednostki znacznie większe od tych dostępnych na rynku komercyjnym,
zaś poziom ich zautomatyzowania w działaniu
robi wrażenie.

fot. Spartaqs

Raptor z całkowicie
zabudowanymi wirnikami
do działań w U-Space
Raptor z całkowicie zabudowanymi wirnikami
służy do działań w obszarach miejskich lub mówiąc wprost – w U-Space. Otunelowane wirniki
sporych rozmiarów quadcoptera (z możliwością
zwiększenia udźwigu poprzez transformację
maszyny do octocoptera w koaksjalnym ukła-
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fot. autor

Dronoidy firmy Spartaqs
są zbudowane z profili
węglowych, aluminium
oraz z wykorzystaniem
technologii druku 3D
dzie silników) stanowią zabezpieczenie w przypadku awaryjnego lądowania drona np. na ruchliwej ulicy.
Sama konstrukcja nie jest tak ciężka, na jaką
wygląda – jej waga do lotu to około 10 kg. Tajemnica stosunkowo niewielkiej wagi tkwi w samym materiale, nad którym prace w Spartaqsie
trwały przez ponad rok. Dostałem do obejrzenia profile, osłony dronoidów i sam materiał,
z którego powstają, w kilku wariantach o różnej proporcji włókna węglowego i kewlaru oraz
różnych splotach.

który dąży do perfekcji w opracowaniu bezzałogowców nie tylko pod kątem podzespołów
i akcesoriów, które mogą przenosić, ale również jakości i wagi samego materiału, z którego
są wykonane. Przekłada się to na realne osiągi:
dłuższy czas lotu z racji mniejszej wagi konstrukcji oraz wytrzymałość i niezawodność
sprzętu.
Raptor jest prezentowany w pomieszczeniu,
w którym największą uwagę zwraca stanowisko pracy niczym wyjęte z filmów o operatorów
dronów wojskowych. Trzy monitory pokazują
mapy oraz parametry lotu. Nad nimi jest ekran,
na którym rzutnik prezentował obraz z kamery
pokładowej drona. Zamiast klasycznej aparatury sterującej na stole znajdowała się przepustnica i drążek sterujący. W ten sposób w firmie
Spartaqs testowane i ulepszane jest nowe oprogramowanie do sterowania dronoidami i do
podglądu wizji z kamery pokładowej.
Futurystyczny wygląd OSD (On-Screen
Display) opracowany przez Spartaqs i przypominający to co widać we współczesnych grach
video to jedno, ale fakt – jakie dane on pokazuje
zupełnie zaskakuje. W centrum ekranu znajduje się wskaźnik skanowania obrazu w poszukiwaniu określonego obiektu (np. ludzi),
a z lewej strony dopatrzyłem się wskaźnika,
który określa poziom działania osłony dyspersyjnej dronoida, która odpowiada za jego...
niewidzialność dla oczu potencjalnego obserwatora.

Projekt Prometeusz

fot. Spartaqs

Stacja dowodzenia
dronoidami
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Dronoidy firmy Spartaqs są zbudowane
z profili węglowych, aluminium oraz z wykorzystaniem technologii druku 3D. To pokazuje drobiazgowe podejście konstruktora dronoidów,

Gdy po raz pierwszy usłyszałem o niewidzialnych dronach, wydało mi się to zupełną fikcją
naukową. Tymczasem stoję w biurze projektowym firmy w Mikołowie i trzymam w rękach
polskiej konstrukcji drona, który potrafi znikać
na niebie i stawać się niewidzialny dla obserwatora. Projekt drona o nazwie Prometeusz jest
wciąż w fazie testów i udoskonaleń, ale mimo
wszystko już działa. Chodzi o samą zasadę uzyskania efektu „niewidzialności”, która jest innowatorska i zarazem trudna w opracowaniu.
Cały dronoid jest pokryty specjalnym materiałem, który – został wymyślony, opracowany
i przez wiele miesięcy udoskonalany przez firmę Spartaqs. Materiał ten ma za zadanie w odpowiedni sposób rozpraszać światło przez niego przepuszczane.
Dronoid kamufluje się na tle, na jakim mamy
go okazję oglądać zależnie od tego, z której
strony będziemy prowadzić jego obserwację.
Czyżby kamuflaż idealny? Bardzo możliwe! Jeśli dodamy do tego fakt, że Prometeusz jest sam
w sobie niewielkich rozmiarów, a obserwacja
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fot. autor

jakiegokolwiek bezzałogowca z dużej odległości na niebie i tak jest już trudna – dodanie do
tego możliwości „zlania” się z tłem w zasadzie
uniemożliwi jego wzrokowe rozpoznanie.

Znajdź, namierz i zniszcz

Obok wspomnianego stanowiska komputerowego do zarządzania misją oraz modelu Prometeusza – dumnie prezentował się kolejny bezzałogowiec tym razem w bardziej „klasycznym”
kamuflażu wojskowym – Vector V8. Bez dwóch
zdań – sprzęt, który robi wrażenie już od samego patrzenia na niego:
Vector V8 (ośmiowirnikowiec) do pary z Vectorem V4 stanowią elementy systemy antydronowego Dronet ADPS opracowanego przez
Spartaqs już w 2015 roku. Ten bojowy dronoid
przechodził wtedy testy w terenie przeprowadzane przez Straż Graniczną z Nowego Sącza.
Został zaprojektowany do jednego konkretnego celu: zwalczania z powietrza innych bezzałogowców. Na jego pokładzie znajduje się mechanizm wystrzeliwania siatki. Osiem silników
z dużymi śmigłami ma zapewnić możliwość
udźwignięcia większości dostępnych na komercyjnym rynku dronów tak, by przejęty dron nie
spadł bez kontroli na ziemię.
Gdy jednak siatka nie pomoże, zaś sytuacja
wymaga unieszkodliwienia wrogiej maszyny
za wszelką cenę, Vector V8 ma do dyspozycji
cztery wyrzutnie kinetyczne: dwie wystrzeliwują specjalny śrut, który ma doprowadzić
do zniszczenia śmigieł, pakietu i urządzeń pokładowych, dwie kolejne strzelają wiązką stylonowych żyłek wysuwających się z wnętrza
specjalnie zaprojektowanego, ciśnieniowego
pocisku rurowego, którego zadaniem jest się
wplątać w śmigła „wrogiego BSP”.

Niewidzialny dronoid
Prometeusz

● Dronoid kamufluje się na tle,
na jakim mamy okazję go oglądać
zależnie od tego, z której strony
będziemy prowadzić jego obserwację.
Wszystkie te mechanizmy byłyby bezskuteczne bez odpowiedniego mechanizmu namierzania i celowania, który został zastosowany. Vector V8 na pokładzie ma do dyspozycji
klasyczną kamerę, która dzięki odpowiednim
algorytmom rozpoznawania obrazu wspiera
namierzanie obiektu poprzez jego wizualne
rozpoznanie.
Poza tym obiekty w powietrzu namierza poprzez zamontowany na pokładzie laser stale
skanujący obszar w bezpośredniej odległości
przed dronoidem w celu wychwycenia jakiejkolwiek obiektu w przestrzeni. Jakby tego było
mało – Vector V8 zakłóca pracę drona i usiłuje
w ten sposób zatrzymać wrogi obiekt lub zmusić go do lądowania. Kiedy oślepiony dron staje
w celu uchwycenia komunikacji lub oczekuje na
sygnał GPS, atakuje go V8. Tak działa ta para dronoidów.
Vector to podstawowa platforma. Ma 8 różnych odmian w tym V8M i V4M – tarcza antydronowa, V4SG – obserwacyjny z zoomem
optycznym 60x lub 120x, V4IR z kamerą IR 480
mpx 4x zoom, V4MS – zwiadowczy z zasobnikiem z markerami IR lub flarami (świece dymne) i kamerą z optycznym zoom 10x, Vector V4S
– Draco – wielozadaniowy z wymiennymi modułami.

55

RYNEK DRONÓW W POLSCE 2018

fot. Spartaqs

Vector V8 to dronoid
zaprojektowany do jednego
celu: zwalczania z powietrza
innych bezzałogowców

fot. autor

Vector to wielozadaniowa
platforma, przygotowana do
wyspecjalizowanych działań
w trudnych warunkach.
Jest jedną z pięciu bazowych
platform, które aktualnie
oferuje firma
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Dronoid może przenosić wiele różnych kamer
z kilkudziesięciokrotnym zoomem, aparatur
badawczych i innych modułów potrzebnych np.
w przemyśle, a wszystko oparte o uniwersalny
system montażowy autorstwa Spartaqs. Vector jest sterowany przy pomocy mobilnej stacji,
bazowej stacji dowodzenia lub... komputera naręcznego (o tym jeszcze później), a operowanie
nim bazuje w dużej mierze na zaplanowanych
misjach i lotach w pełni autonomicznych.
Kolejnym dronoidem, w ofercie firmy Spartaqs jest transportowy dronoid Hermes V8CR.
Hermes to potężny octocopter o nowoczesnym wyglądzie, z silnikami współosiowymi
z dość niekonwencjonalnym montażem. Silniki w parach zostały odsunięte od siebie na taką
odległość, która gwarantuje śmigłom pracę
w możliwie małych turbulencjach powietrza
wytwarzanych przez przeciwległe śmigło.
Przeznaczeniem tej 12,5 kilogramowej konstrukcji są głównie misje transportowe. Jest to
dronoiod cargo. Ma przenosić ładunki do 5 kg
(na życzenie nawet do 15 kg, wymaga to przeskalowania urządzeniam ale jest możliwe). Ładunkami mogą być krew, próbki, defibrylator,
paczki, aparatura pomiarowa. Hermes może
z powodzeniem służyć też do innych celów, ale
jego podstawowym zadaniem jest transport
różnych przedmiotów w całkowicie skomputeryzowanym, autonomicznym locie.
Warto jednak zaznaczyć, że wciąż nie jest to
największy dronoid Spartaqs – firma ma jeszcze
w zanadrzu dwie potężne maszyny: HSD Ares
oraz OWL Vision Drone.
W Aresie rzuca się w oczy przede wszystkim
charakterystyczna rama w mało popularnym
układzie „H” wykonana w całości z ultralek-
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fot. Spartaqs

Hermes

● Hermes to potężny octocopter
o nowoczesnym wyglądzie,
z silnikami współosiowymi z dość
niekonwencjonalnym montażem.
Silniki w parach zostały odsunięte
od siebie na taką odległość,
która gwarantuje śmigłom pracę
w możliwie małych turbulencjach
powietrza wytwarzanych przez
przeciwległe śmigło.

fot. autor

kiego włókna węglowego (oczywiście o splocie
opracowanym i przetestowanym przez Spartaqs) ze stałym podwoziem. Aresa do pracy
w trudnych warunkach predysponuje przede
wszystkim jego aerodynamiczny kształt. Zaprojektowany tak aby do minimum obniżyć

opory w locie. Ares to dronoid rozpoznawczo-zwiadowczy. Jego zadaniem jest dostać się
w określony rejon w możliwie najkrótszym
czasie, bez względu na porę dnia, czy warunki atmosferyczne. Ares wykonuje swoje misje
w skomputeryzowanym, autonomicznym locie kontrolowany przez system dowodzenia
i zarządzania dornoidami – DRONET, autorskie
oprogramowanie Spartaqs do zarządzania misjami i bezpośredniego nadzoru nad maszynami w locie. DRONET kontroluje przebieg misji
ale nie tylko. Posiada np. moduł kontroli technicznej dronoida, którym zarządza mechanik
lotu. Moduł ten kontroluje parametry techniczne lotu oraz stan wszystkich kluczowych podzespołów dronoida. Mechanik lotu to operator czuwający nad bezpieczeństwem maszyny
w locie odpowiedzialny za jego stan techniczny
w czasie misji. Podobnie jak mechanik pokładowy w samolocie. Oprogramowanie DRONET
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fot. Spartaqs

Ares jest szczególnie
dedykowany do zadań typu
„Heavy Duty”, czyli pracy
w trudnych warunkach

fot. autor

Na zdjęciu widać
zamontowany transponder
ADS-B opracowany
przez inną polską firmę –
Aerobits ze Szczecina
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pracuje poprzez sieć GSM. Podsumowując DRONET to narzędzie do nadzoru i zarządzania flotą
dronoidów w trakcie konkretnej misji. Wykorzystywane jest w tarczy atydronowej oraz misjach zwiadowczych i transportowych. Jest to
jeden z ekranów na stacji dowodzenia.
Spartaqs deklaruje w tym modelu pełną redundancję obwodów sterujących dronem tj.
kontroler lotu, układ lokalizujący i zasilający
posiada na pokładzie swój system alternatywny, który działa w razie awarii tego pierwszego. „Ares, Hermes, Prometeusz czy Vector to
platformy. Z każdej z nich powstają konstrukcje według potrzeb naszych klientów, dlatego
myślenie Ares czy Vector jest błędne. Mamy na
stole konkretny model i to, że jest zewnętrznie
podobny do tego obok nie oznacza, że mają takie same czy nawet podobne parametry” – wyjaśnia Sławomir Huczała. Dronoid OWL jest
zasilany w dość szczególny sposób. Integralną
częścią zestawu jest... Toyota Hilux, na której
znajduje się zabudowana platforma do startów i lądowań, a pod nią cały system zasilania
i kontroli nad bezzałogowcem. Deklarowany
pułap pracy to aż 1000 m, a zasięg lotu... 2500 m
w locie swobodnym bez uprzęży zasilającej.
OWL Vision potrafi ją automatycznie odłączyć
i wykonać misję.
Przedostatnią i nie mniej ciekawą platformą latającą Spartaqs, którą miałem okazję zobaczyć z bliska jest Helidrone – i tu kolejna
nowość: to bezzałogowiec oparty o klasyczną
konstrukcję helikopera. Design zaczerpnięty z innych konstrukcji firmy zakłada ukrycie
całości elektroniki pod kadłubem z lekkiego
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włókna węglowego tak, by sprzęt mógł operować w każdych warunkach pogodowych. Przy
masie własnej 5kg i wymiarach do lotu: 1485mm
x 250mm x 490mm (dł/szer/wys) czas lotu tego
elektrycznego śmigłowca wynosi do 25 minut
(zasilany pakietami 6S).
Istotne jest przeznaczenie Helidrona. w wersji A600R, który jest przede wszystkim dronem
ratownictwa wodnego. Poszukuje ludzi w wodzie i zrzuca tratwy ratunkowe z markerami
sygnalizacyjnymi. Stąd pływaki wypornościowe (do startu i lądowania na wodzie).
Do innych zadań ratowniczych służy Helidron A700T. Jest większy i posiada inne wyposażenie. Dodatkowo posiada specjalne łopaty
wirnika dobrane pod kątem długości lotu (jednoprofilowe). Różni się kształtem i nie ma pływaków.
Dronoid ten ma możliwość oznaczania punktów katastrof przy pomocy radiolokalizatorów
lub markerów na podczerwień. Może monitorować teren w podczerwieni, przenosić ładunki medyczne oraz sprzęt ratunkowy tudzież
skorzystać z bardziej uniwersalnych modułów
jak np. klasyczne kamery. Dla bezpieczeństwa
lotów zastosowano w nim pełną redundancję
w układach sterowania i zasilania oraz zaimplementowano opcjonalny system pozycjonowania w oparciu o punkty charakterystyczne
terenu, działający niezależnie od pozycjonowania satelitarnego.
Piątym dronoidem, który aktualnie znajduje się w standardowym katalogu ofertowym
Spartaqs jest Fire Fighter Drone. Tenże lokalizuje źródła ognia przy pomocy kamery IR i tak
pomaga w akcji ratowniczej. Pokazuje obraz
z akcji gaśniczej i może przenosić megafon do
kierowania akcją lub ruchem ludzi z powietrza.
Następnie Fire Fighter V4A gasi ogień zrzucając
ładunki gaśnicze punktowo w ogień. Oczywiście tym sposobem nie ugasi dużych pożarów,
ale też nie takie jest jego zadanie – ma wspomagać akcję ratowniczą i gaśniczą z powietrza,
analizować źródła ognia i ewentualnie gasić je
w początkowej fazie pożaru lub podczas dogaszania. O takim latającym robocie marzą chyba
wszystkie służby ratowniczo-gaśnicze w Polsce i za granicą.

Aparatura to przeżytek

Gdy większość producentów dronów w Polsce
stawia na sterowanie nimi przy pomocy klasycznych aparatur RC, czasem zabudowanych
do walizek w formie mobilnych stacji naziemnych lub nieco większych pulpitów sterujących zawieszanych na szelkach – Spartaqs idzie
o krok dalej i opracowuje naręczny komputer,
który pozwala w prosty i szybki sposób wyzna-

fot. autor

OWL Vision Drone

● Największym wielowirnikowcem
(hexacopterem) Spartaqs jest OWL
Vision Drone. Jest on zasilany w dość
szczególny sposób. Integralną częścią
zestawu jest Toyota Hilux, na której
znajduje się zabudowana platforma
do startów i lądowań, zaś pod nią
cały system zasilania i kontroli nad
bezzałogowcem.
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fot. Spartaqs

Helidrone

● został skonstruowany przede
wszystkim z myślą o wspomaganiu
działań służb ratowniczych. Ma możliwość oznaczania punktów katastrof
przy pomocy radiolokalizatorów lub
markerów na podczerwień.
czyć trasę lotu, przydzielić konkretne zadania

Fire Fighter Drone

● Służy do gaszenia pożarów.
Autonomicznie lokalizuje
źródła ognia, analizuje jego
rozprzestrzenianie się, a następnie
gasi przy pomocy wystrzeliwanego
ładunku (suchy lód).
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nie zajmując przy tym rąk operatora i umożliwiając jego stałe przemieszczanie się bez dodatkowego obciążenia.
Zabudowane urządzenie mobilne pozwala
w pełni obsługiwać również moduły doczepione do wybranego dronoida. Do obsługi dołączonych modułów służy MSD, czyli mobilna stacja
dowodzenia. Komputer naręczny służy do sterowania dronoidami w locie oraz do podglądu
kamery obserwacyjnej.
W oprogramowaniu Dronet wybieramy matrycę celu. sylwetkę (pojazd, człowiek itd.) oraz
charakterystykę np. kolor, jasność (luminancja obiektu), czy sposób poruszania się obiektu
w strefie śledzonej. Po wprowadzeniu tych danych, system DRONET może sterować dowolnym naszym dronoidem i realizować zadanie
poszukiwawcze czy śledzenie w ramach wykonywanej misji.
W przypadku służb ratowniczych, poszukiwawczych czy innych mundurowych możliwość stałego podglądania obrazu przez wszystkich członków misji ratowniczej lub bojowej
daje nowe możliwości skuteczniejszego działania i realizowania założonych celów.

W powietrzu, na ziemi i na wodzie

Spartaqs to nie tylko pojazdy latające choć aktualnie na nich skupia się głównie firma. W Mikołowie miałem jednak okazję obejrzeć z bliska
pojazd kołowy Trax, do którego została zamontowana platforma startowa wraz z... miniaturowym quadcopterem gotowym do startu.
Operator sterujący tym pojazdem w przypadku
braku możliwości dostania się do określonego
miejsca drogą lądową wydaje polecenie startu
małemu dronoidowi o nazwie „Koliber” zamocowanemu w jego tylnej części. Dzięki temu
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fot. Spartaqs

możliwa jest dalsza obserwacja terenu i kontynuowanie zadanej misji.
Spartaqs posiada w ofercie dronoid nawodny Sea Guard. Jego zadaniem jest patrolowanie
zbiorników wodnych (kamery na łodzi), badanie
dna (sonar do 80m), inspekcja urządzeń i instalacji na i pod wodą (kamera podwodna z oświetleniem). SeaGuard może przenosić na pokładzie microdronoida obserwacyjnego Spider. Sea
Guard jest po testach nawodnych i jest gotowy
do działań.
Tym samym firma oraz jej główny konstruktor pokazali, że są w stanie przygotować bezzałogowe pojazdy niezależnie od tego w jaki
sposób i w jakich warunkach się przemieszczają – ich celem jest wykonanie konkretnego zadania i takie założenia przyświecają każdemu
projektowi marki Spartaqs.

Misja Spartaqs

Mottem przewodnim firmy Spartaqs jest „Bezpieczeństwo bez kompromisów”, co w zasadzie
widać na każdym kroku kiedy przyglądamy
się oferowanym produktom. Dzięki użytym
ultralekkim materiałom dronoidy są znacznie
lżejsze od typowych konstrukcji tej wielkości..
W większości modeli zastosowano redundancję
w odniesieniu do układów sterowania, zasilania
i lokalizacji w przestrzeni, a konstrukcje takie
jak Raptor – dedykowane do lotów w miastach
nad ludźmi mają tunelowane silniki w celu minimalizacji wystąpienia możliwych szkód.
Firma skupia się przede wszystkim na tworzeniu bezzałogowych rozwiązań „szytych
na miarę” – przygotowanych bezpośrednio
w oparciu o potrzeby danego klienta. Urządzenie ma służyć do konkretnego zadania niezależnie od tego czy będzie latać, pływać czy jeździć.

Pojazd kołowy Trax,
do którego została
zamontowana
platforma startowa
wraz z miniaturowym
quadcopterem gotowym
do startu.

Spartaqs to firma z branży BSP, która paradoksalnie wcale nie chce być kojarzona z produkcją
dronów. Mikołowskie dronoidy – roboty – są tylko platformą do przenoszenia urządzenia jako
głównego elementu systemu. Urządzenie jest
obudowane konstrukcją, która lata, jeździ lub
pływa, a nie odwrotnie. Nie wyklucza to oczywiście tworzenia maszyn uniwersalnych, których nie brakuje w ofercie. Jednak główna idea
to tworzenie urządzeń do konkretnych celów.
Sławomir Huczała oferuje swoim klientom
jedynie gotowe i działające rozwiązania – nie
wyrenderowane modele z zawyżonymi osiągami ani nawet nie drony, które ładnie prezentują
się stojąc na wystawce w siedzibie firmy. Każdy
jeden dronoid stworzony przez Spartaqs, który
znalazł się ofercie firmy został wyprodukowany, przetestowany, zmodyfikowany, a opublikowane w katalogu osiągi w pełni odwzorowują
jego rzeczywiste możliwości.
Wizyta w firmie Spartaqs utwierdza mnie
w przekonaniu, że polskie firmy z branży BSP
mają ogromny potencjał i mogą z powodzeniem
konkurować z najlepszymi firmami tego typu
na świecie. ◗
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Widok z drona nad dachem PGE Stadionu Narodowego
w stronę centrum Warszawy
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WOLNOŚĆ CZY
BEZPIECZEŃSTWO?
Powstanie U-Space oznacza, że przechodzimy od podróży
międzykontynentalnych do lotów międzyplanetarnych.
Jakie wartości zwyciężą: swoboda działalności gospodarczej
czy bezpieczeństwo publiczne?

MICHAŁ ZAWADZAK

Administracja publiczna i służby ruchu lotniczego muszą się zmierzyć z uznaniem dronów jako
latających robotów. To konsekwencja wprowadzenia idei U-Space, czyli otwartej przestrzeni dla
bezzałogowców do wysokości 150 metrów. Czy
państwo podoła temu zadaniu, które siłą rzeczy
powoduje rozdarcie między chęcią i potrzebą zapewnienia swobody gospodarczej, by rozwinąć
branżę dronową a wymogami bezpieczeństwa,
które muszą mieć priorytet, jeśli drony mają zagościć na stałe w ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej?
Zmiana dronów w latające roboty i ostateczne
ich rozdzielenie od operatora jest konieczne. Aczkolwiek ta koncepcja niesie ze sobą szereg wyzwań – od technologicznych poprzez gospodarcze
aż po społeczne – z którymi przyjdzie się zmierzyć i które skutecznie będą utrudniać:
W perspektywie kilku lat wspomniane techniki zostaną uzupełnione o techniki skanowania
laserowego o bardzo wysokiej dokładności.

Niekonsekwencje prawne
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Brak wspólnych zasad lotów dronów w Unii Europejskiej znacząco utrudnia loty nawet pod stałą kontrolą operatora i wyłącznie w zasięgu jego
wzroku. Choć większość państw dopuszcza latanie do wysokości 150 metrów nad ziemią i w bezpośredniej odległości od operatora, to nie wszędzie prawo pozwala na lot drona... z kamerą na
pokładzie.
Takim krajem jest chociażby Austria, gdzie
kamera na pokładzie bezzałogowca (spróbujcie
znaleźć popularnego komercyjnego drona bez
kamery) wymaga specjalnej zgody wydawanej na

rok i do tego dodatkowo odpłatnej. Podobne zasady funkcjonowały również w Szwecji do połowy
2017 roku, gdzie kamera zamontowana na dronie
była traktowana dokładnie tak samo jak kamera
monitoringu ulicznego i wymagała specjalnych
zezwoleń.
W pozostałych państwach Europy – jeśli nie
istnieją wyraźne zakazy użytkowania kamer na
dronach – to nawet wtedy materiał z nich pozyskany może być wykorzystywany jedynie do celów osobistych przez operatora. Szeroko pojęte
wykorzystywanie komercyjne jest zabronione
bez zgód lub jeśli operator nie posiada uprawnień
– w Polsce ich rolę pełnią świadectwa kwalifikacji
UAVO.
Zostawmy filmowanie i fotografowanie z drona i przyjrzyjmy się ogólnemu prawu do lotów
na terenach zabudowanych – bo taka jest główna
idea U-Space. We wspomnianej wcześniej Austrii
do lotów nad takimi terenami zamieszkałymi
dopuszczone są jedynie wielowirnikowce, które
posiadają co najmniej 6 silników – to na wypadek
awarii jednego napędu daje jeszcze możliwość
awaryjnego lądowania, nie zaś bezwładnego
upadku z wysokości.
W Polsce takiego wymogu nie ma, ale zapis o zachowaniu „bezpiecznej odległości poziomej” od
ludzi i obiektów na ziemi zakłada unikanie przelatywania nad nimi, co w konsekwencji powoduje, że popularne ostatnio loty dronów z aparaturą
pomiarową składu dymu z kominów nie są w pełni
zgodne z prawem, choć ich cel jest szczytny.

UTM w powijakach

Jednakże możliwości upadku UAV na ziemię
– tudzież konieczność sztywnego narzucenia
dronom „sufitu”, by nie przekraczały określonej
wysokości lotu – wcale nie są najtrudniejszymi
problemami technologicznymi do rozwiązania.
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Służby ruchu lotniczego stoją przed zadaniem
stworzenia i wdrożenia systemu UTM (UAS Traffic Management) wzorem systemów zarządzania dużym ruchem lotniczym. Podwaliną pod
tego typu rozwiązanie już jest polska aplikacja
DroneRadar, jednak prócz samych dronów musi
zostać uwzględniony również ruch niektórych
załogowych statków powietrznych w U-Space.
To dalej wymaga wyposażenia BSP w transpondery, by były widoczne dla wszystkich użytkowników przestrzeni. Drony będą musiały latać
w niej nie tylko w oparciu o to co dzieje się w powietrzu, ale również o to, co dzieje się na ziemi.
Muszą unikać przelatywania nad infrastrukturą krytyczną, w tym obiektami kluczowymi dla
funkcjonowania miast (oczyszczalnie, zapory,
elektrownie, rurociągi itd.). O ile te obszary da
się wcześniej wydzielić, tak duże zgromadzenia
ludzi (imprezy masowe, marsze, protesty) będą
wymagały obsługi UTM nie tylko przez służby
ruchu lotniczego, ale również policję, straż pożarną, centra zarządzania kryzysowego miast.
To wymaga zaangażowania dużo bardziej zróżnicowanych organów w obsługę UTM i komplikuje całą sytuację.

Systemy antykolizyjne
i cyberbezpieczeństwo

Idźmy dalej: dronom automatycznym należy zapewnić „oczy”, by unikały kolizji same ze sobą.
Nie chodzi tu o proste systemy wizyjne znane
z komercyjnych dronów, które widzą tylko duże
przeszkody do tego z małej odległości i najczęściej tylko z przodu. Trzeba stworzyć algorytmy
unikania kolizji i zderzeń z innymi latającymi
robotami w oparciu o ich lokalizację niezależnie
od kamer pokładowych, czyli systemy antykolizyjne i wyposażyć w nie wszystkie samoczynnie latające jednostki. Notabene to podstawowe
zadanie Droniady 2018 – poligonu systemów
bezzałogowych, na który zespoły akademickie
przygotowują właśnie systemy antykolizyjne w oparciu o dwa różne radiowe urządzenia
elektroniczne przekazujące informacje z komputerów pokładowych typu „Tu jestem” i „Lecę
w Twoją stronę”. Jedno, opracowane przez warszawską firmę uspace.aero posługuje się protokołem WiFi, drugie, szczecińskiej firmy Aerobits,
bazujące na lotniczym transponderze ADS-B,
wykorzystuje częstotliwość radiową 868 MHz.
Zupełnie inną i równie istotną kwestią jest
zabezpieczenie BSP przed atakiem cybernetycznym na ich komputery pokładowe. Dron jako
element kształtującego się internetu rzeczy jest
podatny na zewnętrzne ataki dokładnie w takim
samym stopniu co czajnik lub domowa lodówka
podpięta do Internetu – czy to po WiFi czy poprzez sieć komórkową.
Sterowanie dronami i przesyłanie z nich danych z użyciem technologii 5G staje się właśnie
faktem. To będzie ogromny przeskok technologiczny, ale i ogromne wyzwanie, by zabezpieczyć latające maszyny przed przejęciem nad

Sterowanie dronami
i przesyłanie z nich danych
z użyciem technologii 5G
staje się właśnie faktem.
nimi kontroli. Już samo ich pozycjonowanie
w przestrzeni przy pomocy ogólnie dostępnych
systemów nawigacji (GPS/GLONASS) jest narażone na niebezpieczeństwo wynikające chociażby z dokładności tego typu rozwiązań podczas
złych warunków meteorologicznych.

Społeczna akceptacja czy panika

Jakby wyzwań technologicznych było zbyt mało,
pozostają jeszcze kwestie czysto gospodarcze
i społeczne. Stworzenie przestrzeni bezpiecznej
technologicznie to jedno, pobudzenie przedsiębiorców do korzystania z niej to drugie, zaś przekonanie społeczeństwa do częstych lotów dronów bezpośrednio nad ich głowami to zupełnie
odrębna kwestia.
O ile łatwo sobie wyobrazić transport krwi
z centrów krwiodawstwa do szpitali, w których
czekają potrzebujący pacjenci, o tyle dron lądujący na chodniku gdzieś w centrum miasta z pizzą
na pokładzie, wciąż wydaje się nieporozumieniem.
W pierwszym przypadku mamy szczytny cel,
ale i możliwość stworzenia odpowiedniej infrastruktury lądowisk na dachach szpitali. W drugim przypadku mamy realizację o wiele bardziej
przyziemnych potrzeb, wciąż jednak bez realnej możliwości dostawy w ten sposób produktu
wprost do rąk odbiorcy jak czynią to kurierzy
czy dostawcy na co dzień. Którą opcję prędzej
zaakceptują mieszkańcy miast? Które zastosowanie przyniesie więcej zysków prywatnym
przedsiębiorcom? Które z nich będzie zaspokajać
codzienne potrzeby, będzie miało praktyczniejsze zastosowanie?
Wreszcie dochodzimy do sedna sprawy. Dziś
Europa, a dokładniej Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wraz z Komisją
Europejską, stoją przed wyzwaniem stworzenia
wspólnych zasad dla lotów dronów w Unii. Czy
da się stworzyć U-Space wspólny dla wszystkich? Omawiane na forum europejskim zmiany
w zasadach lotów wciąż skupiają się na nierozłącznym tandemie: dron + operator. Tymczasem
warto by się już teraz zastanawiać jak przystosować prawo we wszystkich krajach członkowskich do lotów samych maszyn, bez udziału
operatora jako osoby bezpośrednio sterującej.
Inaczej nie uciekniemy od schematu, w którym
prawo będzie daleko za postępem technologicznym, hamując jego rozwój. Wszystko wskazuje
jednak na to, że w przypadku U-Space schemat
niestety się powtórzy.
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POZA ZASIĘGIEM
WZROKU
Nowe rozporządzenie do Prawa Lotniczego o lotach
poza zasięgiem wzroku przygotowuje rynek do U-space
i nakręca koniunkturę.

MACIEJ ZYCH
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Pod koniec 2017 r. opublikowano projekt nowelizacji tzw. rozporządzenia wyłączającego
(wydanego na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy – Prawo lotnicze), która ma otworzyć drogę
dla wykonywania lotów BVLOS, w tym automatycznych, przy zachowaniu warunków określonych w nowododanym załączniku do rozporządzenia. Tym sposobem regulator próbuje wyjść
naprzeciw oczekiwaniom środowiska i umożliwić wykorzystanie potencjału technologii
bezzałogowych „zablokowanego” przez obecne
przepisy, które w zasadzie uniemożliwiają wykonywania operacji poza zasięgiem wzroku.
Nowelizacja znajduje się na dzień pisania tego
artykułu jeszcze w fazie konsultacji publicznych, w toku których wytknięto szereg mankamentów proponowanych przepisów. Jeśli zostanie przyjęta, ma szanse okazać się przełomem
dla polskiego rynku i posłużyć jako pierwszy
krok do wdrożenia koncepcji U-space.
Mimo niewątpliwie bezprecedensowego
charakteru, regulacja zachowuje jednak sporą dozę ostrożności, szczegółowo (a miejscami
wręcz kazuistycznie) wyznaczając granice dopuszczalnych operacji BVLOS.

Pierwszym z podstawowych ograniczeń regulacji jest poziom 25 kg jako maksymalna
masa startowa jednostki. Oczywiście większość popularnych UAV mieści się w tej kategorii, jednak możliwości wyposażenia dronów
w oprzyrządowanie konieczne dla niektórych
celów (zwłaszcza agrotechnicznych, ale też np.
geodezyjnych) będą przez taki limit ograniczone. Na dłuższą metę limit ten będzie stanowił
jedną z głównych regulacyjnych barier rozwoju
rynku, wymagając na jakimś etapie podwyższenia.
Drugim podstawowym ograniczeniem jest
zawężenie rodzajów operacji (lotów), jakie
mogą być wykonywane BVLOS w powszechnie
dostępnej przestrzeni powietrznej. Jeśli dany
rodzaj działalności nie mieście się na liście zawartej w rozporządzenia, można go realizować tylko w specjalnie wyznaczonych strefach
przestrzeni powietrznej. Projekt przewiduje
aktualnie cztery typy powszechnie dopuszczalnych lotów: operacyjne (tj. na potrzeby
służb publicznych), szkoleniowe, specjalistyczne i automatyczne.
Dla sektora komercyjnego najważniejsze są
te dwie ostatnie kategorie, które zostały w rozporządzeniu dalej zawężone do konkretnych
rodzajów operacji. I tak, dopuszczalne są tylko
loty „specjalistyczne” mające za cel „dozór, monitoring, kontrolę lub ochronę”, a także działania geodezyjne oraz gospodarki rolnej (w tym
zapewne działania agrolotnicze) lub leśnej.
Loty automatyczne mogą również obejmować
dozór, monitoring, kontrolę lub ochronę, ale
tylko obiektów inżynieryjnych oraz obszarów
leśnych lub wodnych, co wyłącza m.in. działanie dotyczące ochrony osób i mienia. Poza tym
zakresem loty automatyczne są dopuszczalne
tylko dla działań agrolotniczych, a więc wyłą-
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czone (z niejasnych powodów) są m.in. loty geodezyjne.
Do żadnej z dopuszczonych kategorii nie włączono lotów transportowych, choć zapewne
mogą mieścić się w zakresie działań operacyjnych (np. transport leków, krwi lub innych materiałów na potrzeby publicznej służby zdrowia).
Należy dodać, że przed wykonywaniem lotów
w którejkolwiek z wyżej określonych kategorii podmiot wykonujący musi uzyskać zgodę
Prezesa ULC. Chodzi o zgodę „generalną” na
wszelkie na loty danego typu – po jej uzyskaniu
osobnej zgody na poszczególne operacje się nie
udziela, muszą być one jedynie zgłaszane służbom ruchu lotniczego z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zgoda jest udzielana po sprawdzeniu
przez Urząd czy wnioskodawca spełnia wymogi
rozporządzenia, w tym posiada instrukcję operacyjną i ubezpieczenie OC oraz czy jego operatorzy mają wymagane kwalifikacje.

Loty operacyjne,
specjalistyczne i szkoleniowe
można wykonywać
do wysokości 120 metrów
nad poziomem gruntu (AGL)
i widzialności min. 5 km,
przy czym loty szkoleniowe
w odległości nie większej
niż 500 m od operatora.
Kolejne generalne ograniczenie dotyczy uwarunkowań przestrzennych, w tym maksymalnej wysokości operacji BVLOS. Loty operacyjne,
specjalistyczne i szkoleniowe można wykonywać do wysokości 120 metrów nad poziomem
gruntu (AGL) i widzialności min. 5 km, przy
czym loty szkoleniowe w odległości nie większej niż 500 m od operatora. Obostrzenia dotyczące lotów automatycznych są większe: maszyny mogą osiągać maksymalnie 50 metrów
AGL (lub 10 metrów nad najwyższą przeszkodą)
i dodatkowo muszą zachowywać odległość poziomą 150 metrów od osiedli i innych skupisk
ludności. To ostatnie ograniczenie jest szczególnie dolegliwe i niespójne z koncepcją U-space, w praktyce uniemożliwiając wykonywanie,
najbardziej perspektywicznych, lotów automatycznych w miastach.
Warto także zwrócić uwagę, że w strefach
ATZ, D, MCTR i MATZ loty są możliwe tylko
za zgodą zarządzającego i na warunkach przez

niego określonych (w przypadku CTR na warunkach określonych przez służby ruchu lotniczego). Warunek ten jest szczególnie istotny
dla stref ATZ i MATZ, które ze względu na lokalizację głównych cywilnych portów lotniczych
(i niektórych wojskowych) mogą obejmować
obszar dużych polskich miast. Pomimo więc,
że rozporządzenie nie wymaga zgody zarządzającego strefą R (za wyjątkiem parków narodowych) na przelot jak czyniła stara regulacja
operacji VLOS, to w praktyce loty na terenie
większych miast mogą być uzależnione od zgody zarządzającego pobliskim lotniskiem, gdy
odpowiedni ATZ lub MATZ zostanie aktywowany.
Spośród innych warunków wykonywania lotów przewidzianych w projekcie warto zwrócić
uwagę na wymóg zaangażowania dwóch operatorów w każdą operację BVLOS, co wydaje się
rozwiązaniem zbyt nieelastycznym, zwłaszcza w kontekście lotów automatycznych, które
z powodzeniem mogą być obsługiwane (nadzorowane) przez jedną osobę.
Rozporządzenie przewiduje także szereg warunków jakim muszą odpowiadać UAV używane w lotach BVLOS. W pierwszej kolejności,
w odróżnieniu od innych dronów wszystkie takie maszyny podlegają rejestracji w ewidencji
statków powietrznych prowadzonej przez ULC.
Spośród wymogów technicznych warto
wspomnieć: oświetlenie antykolizyjne i pozycyjne, system automatycznego utrzymywania
wysokości oraz maksymalnej odległości od
operatora, system failsafe, a także wyposażenie w kamerę pozwalającą na obserwację otoczenia UAV. Ostatni wymóg wydaje się zbędny a może nawet nieco anachroniczny wobec
systemów wykorzystywanych we współczesnych dronach dedykowanych do lotów BVLOS
(zwłaszcza automatycznych).
Powyższe streszczenie najważniejszych warunków przewidzianych w projekcie należy
uzupełnić uwagą, że Prezes ULC ma posiadać
(uznaniowe) prawo do zwolnienia podmiotu
z zachowania poszczególnych warunków jeśli
zastąpi je on innymi rozwiązaniami gwarantującymi zachowanie odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa. W przypadku tak pionierskiego obszaru to ważny mechanizm pozwalający
na zachowanie pewnej elastyczności przez regulatora.
Konkludując, perspektywa regulacji dozwalającej, nawet w ograniczonym zakresie, na
wykonywanie lotów BVLOS stwarza szansę na
nowe otwarcie na polskim rynku bezzałogowców. Pozostaje mieć nadzieję, że regulator wsłucha się w głosy środowiska i w jak największym
stopniu dostosuje projektowane przepisy do realiów technicznych oraz potrzeb branży.
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PO CO SZKOLĄ SIĘ
LUDZIE
Liczba wydanych świadectw kwalifikacji UAVO rośnie z miesiąca
na miesiąc. To ponad 6500 operatorów dronów z uprawnieniami.
Czy będzie dla nich miejsce na rynku, gdy nastąpi era latających
robotów?

MICHAŁ ZAWADZAK

Jesteśmy pod tym względem w europejskiej, a nawet w światowej czołówce. Jaki jest sens tych
szkoleń? Czy operatorom chodzi o komercyjne
wykorzystanie dronów? A może szkolą się dla
własnej przyjemności i z chęci poszerzania wiedzy?
Jako instruktor i szkoleniowiec spotykam się
z wieloma osobami, które są zainteresowane kursem. Część z nich już w rozmowie telefonicznej lub
w e-mailach pyta wprost: czy jest jeszcze praca dla kolejnych operatorów dronów w Polsce?
Czy warto inwestować pieniądze w uprawnienia
UAVO?
Branża jest wciąż na początkowym etapie
swojego rozwoju, ale przestrzeń dla operatorów
dronów kurczy się w szybkim tempie. Zdalnie
sterowane maszyny, którymi operują, stają się
co raz bardziej samodzielne, wyręczają operatora
w większości zadań w powietrzu, zaś sterowanie
nimi stało się proste. Wszystko dąży w stronę
automatyzacji. Mimo to operatorzy mogą wciąż
spać spokojnie. Dobrego filmu czy zdjęcia z drona
bez „artystycznego” wyczucia kadru nie wykona
robot, podobnie jak do zaplanowania trasy nalotu
fotogrametrycznego wciąż potrzebny jest operator.

Kandydaci na operatorów

Kursantów przychodzących na szkolenie UAVO
podzieliłbym na trzy grupy – w zależności od powodów, które skłoniły ich do przejścia szkolenia
na bezzałogowce.

Operatorzy z gwarancją pracy
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To najliczniejsza grupa, dla których drony są kolejnym – nie koniecznie głównym - narzędziem

pracy. Fotografowie, filmowcy, architekci, geodeci – osoby pracujące w swojej branży od dawna.
Dzięki dronom widzą szansę na poszerzenie usług
lub zwyczajne ułatwienie sobie dzięki nim pracy.
Do tej pory nie wykorzystywali BSP lub korzystali z usług innych operatorów. Teraz – z własnym
dronem i własnymi uprawnieniami będą je realizować na swój rachunek. Co więcej – trafiali się
również tacy, którzy usługi dronem wykonywali
już dużo wcześniej przed szkoleniem, a nawet po
nim - zanim otrzymali świadectwo UAVO z ULC.
Wprawdzie bez potrzebnych „papierów”, ale ponieważ byli klienci, nie można było odmówić.

Operatorzy wchodzący na rynek

To osoby bez wyklarowanej wizji, w jaki sposób
będą zarabiać przy pomocy dronów. Najczęściej
ograniczają swoje usługi do filmowania i fotografowania wyłącznie z powietrza. Często są jeszcze
przed zakupem pierwszego latającego narzędzia
pracy. Jest to grupa przyszłych przedsiębiorców
zakładających jednoosobowe działalności, korzystających często z programów dofinansowań,
dzięki którym pokrywają koszty szkoleń, egzaminów czy pierwszych zakupów sprzętu. To
grupa podchodząca chyba z największą pokorą do
szkolenia. Od tego, ile się nauczą i czy zdadzą egzaminy, będzie zależała ich najbliższa przyszłość
w tej branży.

Operatorzy rekreacyjni

Często trafiają się osoby, które zupełnie nie nastawiają się na ich zarobkowe wykorzystywanie. Chcą poszerzyć swoją wiedzę i latać zgodnie
z prawem.
Osoby latające rekreacyjnie dronami ważącymi powyżej 600 gram muszą utrzymywać odległości minimalne w poziomie – odpowiednio: 30
metrów od osób, pojazdów i pojedynczych bu-
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dynków oraz 100 metrów od linii zabudowy osiedli, miast, skupisk ludzkich. Chcąc zatem latać
rekreacyjnie lub sportowo najpopularniejszymi
obecnie modelami dronów DJI Phantom należy to
robić na łąkach lub innych terenach otwartych
poza miastem. Operator-amator ma dwa wyjścia
z tej sytuacji: zmienić drona na innego o masie nie
przekraczającej 600 gram lub... zdobyć świadectwo kwalifikacji UAVO nawet, by latać tylko rekreacyjnie w mieście.
Pominę tutaj grupę kandydatów na operatorów, którą stanowią pracownicy konkretnych
służb: straży, policji, ochrony – to osoby ściśle
ukierunkowane na konkretne zastosowania wynikające z pełnionych przez nich obowiązków zawodowych.

Poziom kandydatów na operatorów

Większość kandydatów na operatorów przychodzących na szkolenia UAVO ma już pewne pojęcie
o dronach. Część z nich dowiadywała się na własną rękę o prawie i zasadach lotów, czerpiąc informacje ze stron internetowych lub forów oraz
grup dyskusyjnych. Osoby, które miały jakikolwiek kontakt z latającymi zabawkami pozytywnie zaskakują na szkoleniu praktycznym.
Paradoksalnie ci, którzy latają prostszymi
i bardziej „zabawkowymi” maszynami radzą sobie lepiej z wykonywaniem podstawowych manewrów. Nie jest to reguła, ale im nowszy model
komercyjnego drona, tym mniej wymaga od operatora, co mocno rozleniwia.
Bywało, że ktoś np. po roku latania ze wspomaganiem GPS nie potrafił opanować drona z wyłączonym pozycjonowaniem satelitarnym lub tracił orientację patrząc na niego bezpośrednio – bez
dostępu do podglądu z kamery pokładowej. Podstawowe szkolenie UAVO VLOS na maszynach do
5 kg przewiduje jednak 4-godzinne przeszkolenie
z samego latania i moim zdaniem to wystarczający czas by nabyć odpowiednich umiejętności wykonywania dość prostych manewrów szkoleniowych. Osoby, które po tych kilku godzinach lotów
wciąż mają problemy są wysyłani na obowiązkowe doszkolenie aż zaliczą wszystkie zadania na
egzaminie wewnętrznym.

Czy każdy nadaje się na operatora?

Latanie współczesnym wielowirnikowcem jest
proste nawet dla osób, które do momentu przyjścia na szkolenie nie zetknęły się z tego typu
maszyną. Dobrze skalibrowany dron z pełną
widocznością satelitów i bez zakłóceń lata praktyczne sam. Podstawowe szkolenie VLOS ma
jednak przygotować kursanta na lot bez wspomagania GPS i bez widoczności obrazu z kamery. To wymaga szybkiego nabycia umiejętności

operowania maszyną w różnej orientacji względem operatora, często przy wietrze i z bezwładnością charakterystyczną dla trybu tzw. Atti (lub
AltHold), czyli z automatycznym utrzymywaniem jedynie wysokości lotu.
W mojej ponad dwuletniej praktyce jako instruktor miałem pojedyncze przypadki osób,
które mimo wielkich chęci (zarówno moich jak
i kandydata na operatora) oraz wielu godzin dodatkowego doszkolenia nie były w stanie opanować stosunkowo prostych manewrów lub
ustabilizować drona przy mniej korzystnych warunkach pogodowych.
Nauczenie się od zera takiego sterowania przychodzi zdecydowanie szybciej ludziom młodym,
często wychowanym na konsolowych grach. Dla
nich sposób posługiwania się aparaturą RC jest
niemal naturalny. W przypadku osób starszych
nauczenie się ręcznego sterowania przychodzi znacznie ciężej. Z pewnością nie dotyczy to
wszystkich, ale przypadki gdy nie mogliśmy wydać zgody na podejście do egzaminu, dotyczyły
starszego pokolenia kandydatów na operatorów.

Kierunek szkoleń

Urząd Lotnictwa Cywilnego szykuje zmianę,
która obniża wiek uprawniający do podejścia do
egzaminu UAVO do 16-lat. Dodatkowo planowana była zmiana, która zakładała egzaminowanie
operatorów nie przez państwowych egzaminatorów, ale przez samych instruktorów w ośrodku
szkoleniowych – dotyczy to wyłącznie kategorii
wagowej drona do 5 kg. Wszystko na to wskazuje,
że na rynku pracy pojawi się jeszcze więcej operatorów.
Znacznie ciekawiej rysuje się jednak perspektywa uzyskiwania uprawnień w kontekście przepisów unijnych. EASA proponuje tzw.
LUC - Light UA Operator Certificate, który może
zastąpić polskie UAVO. Sam program szkolenia
też powinien ewoluować – zaawansowana technologia używana już teraz w dronach komercyjnych w większości zastępuje operatora, który
ogranicza się do patrzenia w ekran tabletu lub
smartfona używanego do podglądu z kamery.
Szkolenia zatem muszą z czasem przejść z fazy
nauki manualnego sterowania do fazy obsługi
stacji naziemnej drona.
Wskazują na to często sami kursanci, którzy
na szkoleniach woleliby się dowiedzieć jak obsługiwać aplikację np. DJI Go 4 lub Mission Planner
zamiast wbijać do głowy napięcia minimalne,
znamionowe i maksymalne pojedynczych ogniw
pakietu zasilającego drona. Omawianie samej
budowy drona ze szczegółami dotyczącymi jego
elektroniki często jest uznawane za (dosłowny
cytat) „archaizm” i zbędny element szkolenia. ◗
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ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM MISJI BSP
Konieczne jest wprowadzenie dynamicznego systemu zarządzania
autoryzacjami lotów BSP. Tylko w ten sposób będziemy w stanie
zapobiec ryzykom spowodowania przez nie strat materialnych
i ofiar w ludziach.

(VLOS – ang. Visual
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KAROL JUSZCZYK

Drony to urządzenia do zdalnego pozyskiwania
informacji z miejsc, w których bezpośrednia
obecność człowieka byłaby zbyt ryzykowna dla
niego lub zbyt kosztowna. Wszelkie zastosowania Bezzałogowych Systemów Powietrznych
(BSP -> oficjalna nazwa dronów według Prawa
lotniczego) sprowadzają się do tej definicji.
Słowem kluczem zatem jest sformułowanie
„zdalne”. To słowo klucz może oznaczać pozyskiwanie informacji z pomocą czujników umieszczonych na BSP i w miejscu gdzie on aktualnie się
znajduje – w tym przypadku „zdalność” definiowana jest przez odległość pomiędzy operatorem
a BSP. Gdy pomiar z pomocą BSP jest realizowany
w pewnej odległości od niego z pomocą odpowiednich sensorów to jego możliwości zdalnego
pozyskiwania informacji się powiększają o zasięg urządzenia pomiarowego.
W każdym przypadku jedną z podstawowych
korzyści jakie osiągamy jest ograniczenie ryzyka związanego z pozyskaniem tej informacji
w sposób bezpośredni, kontaktowy. Nie musimy
angażować i narażać ludzi – załogi statku powietrznego, nie ryzykujemy ich życia poprzez
przebywanie w obcym środowisku - w powietrzu - a także w sposób znaczący (w większości
wypadków) ograniczamy koszty związane z pozyskaniem potrzebnej informacji.

Podstawowe korzyści ze zdalnego
pozyskiwania informacji
z wykorzystaniem BSP:
Ograniczenie ryzyka
Zmniejszenie kosztów
Powszechne wykorzystanie bezzałogowych
systemów powietrznych jest możliwe i celowe
tylko w jednym przypadku – gdy ryzyko i koszty
związane z ich wykorzystywaniem będą mniejsze niż przy wykorzystywaniu alternatywnych
rozwiązań.
Stąd absolutnie kluczowe dla długofalowego rozwoju tego rynku jest określenie jaki
jest poziom tych ryzyk i kosztów dla każdego
możliwego praktycznego wykorzystania BSP.

Podejście zagregowane, globalne nie uwzględniające specyfiki poszczególnych zastosowań
może spowodować, że dla określonych kategorii
misji BSP w sposób niezamierzony przekroczymy dopuszczalne w danym segmencie, a wynikające z przepisów, standardów poziomy ryzyk
i kosztów.
Wtedy dalsze wykorzystanie BSP w danym
segmencie rynku albo będzie niemożliwe albo
bardzo utrudnione. Jeśli narzędzie mające ograniczać ryzyko działania, pozyskiwania w danej
branży informacji będzie samo z siebie generowało poziomy ryzyka przewyższające wcześniejsze oszczędności to w długim terminie po
okresie początkowej fascynacji nastąpi odwrót
ze strony opinii publicznej, inwestorów, czy
branży ubezpieczeniowej.
Trzeba też pamiętać, że BSP znajdują szerokie
zastosowanie w sektorach publicznych (sektor
samorządowy, służby mundurowe, ratownictwo). Brak akceptacji ze strony opinii publicznej
może także w długim terminie doprowadzić do
ograniczenia środków publicznych przeznaczanych na rozwój BSP dla tego sektora.
Ryzyko jednak jest zjawiskiem powszechnym, występującym w różnorodnych sytuacjach
i przyjmującym różny wymiar. Ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji odmiennej od przez nas oczekiwanej. Bardzo rzadko jesteśmy w stanie ograniczyć je do zera. Możemy
jednak je skwantyfikować i w odpowiedni sposób je ograniczyć do akceptowalnych poziomów,
przygotować się na jego wystąpienie.
Jakie podstawowe rodzaje zagrożeń możemy
zidentyfikować podczas wykorzystywania BSP
do zdalnego pozyskiwania informacji?

Podstawowe ryzyka generowane
przez drony:
ryzyko awarii BSP w locie
ryzyko zderzenia z innymi uczestnikami przestrzeni
powietrznej
ryzyko upadku na obiekty i osoby na ziemi
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W następstwie zdarzeń z udziałem
dronów powstają ryzyka
uszkodzenia mienia
uszczerbku na zdrowiu i życiu osób
uszkodzenia lub utraty BSP
niewykonania zadania
Osobną kategorią ryzyka jest naruszenie prywatności lub poufności danych

Ograniczanie ryzyk w zakresie
ochrony danych pozyskiwanych
z pomocą BSP:
ochrona danych związanych z prywatnością – wyznaczające strefy ochrony danych lub ograniczonej
ochrony danych (separacje wysokości, kontrola
czułości sensorów, geofencing pełny i stopniowy)
ochrona informacji związanych z infrastrukturą krytyczną
ochrona informacji związanych z obiektami służb
mundurowych
imprezy masowe - ochrona informacji związanych
z wizerunkiem osób, organizacją zabezpieczenia
i ochrony
monitoring systemów rejestracji, gromadzenia
i przetwarzania danych z BSP przez podmioty komercyjne zajmujących się w/w działalnością w sposób stały i masowy

zleceniodawcy misji z wykorzystaniem BSP
wliczana jest w koszty działalności lub misji
i nie jest zgłaszana do służb nadzoru ruchu powietrznego.
Jednak w niedalekiej przyszłości wraz ze
wzrostem operacji powietrznych z wykorzystaniem BSP w sposób oczywisty będzie się
zwiększać skala incydentów zarówno pod
względem ilości jak kosztów dla otoczenia. Ryzyko w przypadku systemów bezzałogowych
będzie w większym stopniu związane z ryzykiem spowodowania strat materialnych niż
ofiar w ludziach. Ofiary w ludziach najczęściej
prawdopodobnie będą się pojawiać w następstwie efektu domina zdarzeń kaskadowo wywoływanych zdarzeniem pierwotnym z udziałem statku bezzałogowego.

Główne przyczyny powstawania ryzyk
podczas lotów BSP:
niedostateczna komunikacja w przestrzeni powietrznej pomiędzy operatorem BSP a innymi
uczestnikami ruchu powietrznego
niedostateczne wyposażenie pokładowe BSP dające operatorowi BSP zbyt niską świadomość sytuacyjną
niska jakość podzespołów i montażu (awaryjność)
BSP
niedostateczne umiejętności operatora BSP przy
określonych warunkach wykonywania lotu
poczucie bezkarności operatora BSP (wynikające
z anonimowości)

anonimizacja danych
wypełnienie wymogów RODO
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Obecnie loty wykonywane z pomocą BSP
obciążone są stosunkowo wysokim ryzykiem
wystąpienia zdarzeń niepożądanych i powodują szereg rejestrowanych incydentów lotniczych. Stosunkowo mała skala wykorzystania
BSP w jeszcze pojemnej przestrzeni powietrznej sprzyja bagatelizowaniu tych incydentów
i przechodzenia nad nimi do porządku dziennego.
Możemy też przyjąć, że zdecydowana większość incydentów mogących się wiązać z konsekwencją wystąpienia w/w zdarzeń obecnie
nie jest rozpowszechniana przez użytkowników i gdy wiążę się wyłącznie ze stratami
materialnymi u właściciela, operatora czy

trudne warunki środowiskowe (duża wilgotność powietrza, opady, podmuchy wiatru itp.)
trudna specyfika misji (działanie w pobliżu wysokich
obiektów, obiektów infrastruktury przemysłowej generujących zakłócenia elektromagnetyczne itp.)
Dotychczas sposoby neutralizacji ryzyka opierały się na legislacji zasad poruszania się w przestrzeni powietrznej, edukacji społeczności
operatorów BSP ale też i innych uczestników
przestrzeni powietrznej. Kolejne kraje wprowadzają też obowiązkową rejestrację użytkowników BSP i samych BSP.
Są to działania niezbędne, ale niewystarczające aby odpowiedzieć na nadchodzące wyzwania
w zakresie określania i ograniczania ryzyk misji
BSP. Następnymi etapami zwiększania kontroli
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nad rosnącą skalą ruchu powietrznego BSP powinny być:
1 legislacja zasad poruszania się w przestrzeni
powietrznej opartych każdorazowo na analizie
ryzyka misji przed dopuszczeniem BSP do
ruchu powietrznego
2 r ozwiązania technologiczne umożliwiające
śledzenie wykonywania misji BSP w czasie
rzeczywistym co umożliwi:
a w pierwszym etapie skuteczną penalizację
zachowań sprzecznych z prawem
b w drugim etapie możliwość zdalnej reakcji
na działania niepożądane lub sprzeczne
z prawem
3 s tandaryzacja i certyfikacja podzespołów
i konstrukcji BSP
Na terenie Unii Europejskiej planowane jest
wdrożenie koncepcji U-Space, która w znacznym
stopniu odpowiada na oczekiwania związane
z częścią w/w postulatów.
Przypomnijmy, że wdrożenie tej koncepcji zaplanowane jest w 4 etapach:
1 w
 fazie pierwszej wprowadzona zostanie
e-rejestracja, e-identyfikacja oraz geofencing
(e-strefy zabronione) – planowane wdrożenie
do 2019 roku
2 w
 drugiej fazie obejmować będzie
automatyzację planowania i zatwierdzania
lotu, śledzenie lotu w czasie rzeczywistym,
dynamiczną informację o przestrzeni
powietrznej
3 w
 trzeciej fazie opracowane zostaną korytarze
komunikacyjne dla zautomatyzowanych misji,
wdrożone zostaną systemy unikania kolizji oraz
dynamicznego, w czasie rzeczywistym
zarządzania flotami BSP
4 o
 statni czwarty etap będzie oznaczał pełną
digitalizację, automatyzację zarówno po
stronie procedur jak i realizacji lotów a także
wzajemnej komunikacji elementów systemu
Obecnie – także w Polsce - opracowywane
są systemy, które pozwolą na wprowadzenie
niektórych elementów docelowego systemu
UTM i od strony technologicznej będzie możliwe śledzenie w czasie rzeczywistym poszczególnych BSP, a także lokalnie wywoływanie
określonej aktywności np. unikanie kolizji
pomiędzy znajdującymi się w powietrzu BSP.
Rozwiązania takie są testowane także podczas testów organizowanych przez Fundację
Mikromakro przy wydatnej pomocy firm
Droneradar i Aerobits.

Kolejnymi, planowanymi w pierwszym
etapie elementami systemu U-Space
wpływającymi na zmniejszenie ryzyka
lotów BSP będą m.in:
wyznaczenie granicznej maksymalnej wysokości
lotu 150m (ok. 500 ft.) nad gruntem
standaryzacja częstotliwości dla łączności wykorzystywanej przez systemy BSP
jednolity system informacji o przestrzeni powietrznej dla operatorów BSP
system antykolizyjny oparty na geolokalizacji
stałe i dynamiczne strefy zabronione tworzone z pomocą Geofensingu/geolimitation (geoblokada)
Ale prawdziwą rewolucją w zarządzaniu ryzykiem misji BSP będzie dopiero system umożliwiający w czasie rzeczywistym pełną e-identyfikację BSP zarówno co do zakresu, rodzaju
planowanej i realizowanej misji, jak i aktualnych uprawnień operatora BSP, typu BSP oraz
jego aktualnego położenia w przestrzeni powietrznej (elektronic id) co umożliwi w praktyce stworzenie dynamicznego systemu zarządzania autoryzacjami lotów BSP.
Podstawowe korzyści z implementacji tak
złożonego systemu są oczywiste - w przypadku próby nieuprawnionego, zarówno nieitencjonalnego jak i intencjonalnego zrealizowania misji o poziomie ryzyka przekraczającym
poziom dopuszczalny dla danego rodzaju misji
system umożliwi albo zdalne obezwładnienie/
zatrzymanie BSP, albo zdalne przejęcie kontroli i w razie konieczności wymuszenie lądowania.
Rozwiązanie to umożliwi też kontrolę nad
udzielaniem zgód na wlot do stref o ograniczonym dostępie tylko dla BSP o określonych
uprawnieniach, specyfikacjach czy o odpowiedniej odporności w stosunku do ryzyka misji, o odpowiednim poziomie ochrony danych
itp.. Pozwoli też na natychmiastową identyfikację BSP będącego poza systemem, a więc
w sposób jednoznaczny stwarzającego potencjalne zagrożenie. Niepodważalną zaletą tak
działającego systemu jest możliwość wyeliminowania przypadkowych błędów operatorów
BSP, poprzez niedopuszczanie do takich błędów już na etapie planowania misji.

73

RYNEK DRONÓW W POLSCE 2018

Elementy ryzyka misji,
które powinny być brane
pod uwagę przy
jej określaniu:
strefa przestrzeni powietrznej
miejsce wykonywania misji

Procedura analizy ryzyka na potrzeby
certyfikacji:
identyfikacja ryzyk
opis ryzyk dla konkretnych kategorii usług – misji
BSP
okreslanie prawdopodobieństwa zdarzeń i wag dla
skutków

rodzaj misji (sposób wykonywania)
identyfikacja poziomu skutków (kosztów) zdarzeń
warunki atmosferyczne
drzewa zdarzeń i skutków zdarzeń
warunki środowiskowe
agregacja ryzyka – mapa ryzyka
warunki elektromagnetyczne
rodzaj BSP

określenie sposobów obniżenia ryzyka do poziomów akceptowalnych lub jego eliminacji dla zdarzeń zero jedynkowych

doświadczenie operatora – nalot
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Jak powinien przebiegać proces analizy ryzyk misji BSP? Ryzyko definiowane jest przede
wszystkim przez dwa parametry: prawdopodobieństwo zdarzenia zagrażającego oraz
konsekwencje tego zdarzenia. Podczas analizy
niezbędne będzie przeprowadzenie procesu
„burzy mózgów” dla każdego zidentyfikowanego obszaru zastosowania BSP, wraz z przedstawicielami przedsiębiorstw produkujących
i użytkujących w/w technologie, w celu zidentyfikowania możliwie wszystkich występujących zagrożeń.
Konsekwencje ryzykownych zdarzeń zostaną odpowiednio skategoryzowane w zależności od rozmiaru potencjalnych skutków
zdarzenia. Postępując, jak przy standardowej analizie ryzyka, tj. po zidentyfikowaniu
zagrożeń, oszacowaniu ich możliwej częstotliwości, zidentyfikowaniu istniejących
środków ochronnych i zapobiegawczych,
określeniu skutków we właściwej kategorii,
możemy oszacować ryzyko oraz określić czy
będzie to ryzyko akceptowalne, czy też ryzyko całkowicie nieakceptowalne. W przypadku
ryzyka nieakceptowalnego, konieczne będzie
zastosowanie dodatkowych środków zaradczych np.: dodatkowych warstw zabezpieczeń,
redundancję urządzeń lub systemów, bądź rozwiązań systemowych w postaci odpowiednich
procedur i norm – celem przeniesienia naszego konkretnego zidentyfikowanego ryzyka
w pole ryzyka akceptowalnego. Cały proces
oceny ryzyka będzie polegał na indywidualnym podejściu do każdego z zagrożeń z osobna
w zależności od misji, obszaru zastosowania.

grupowanie wytycznych dla poszczególnych rodzajów misji BSP
zamiana wytycznych na normy i procedury, produkcyjne, organizacyjne itd
Jednym z podstawowych sposobów na
kwantyfikację i ograniczanie ryzyka jest proces certyfikacji. System certyfikacji BSP powinien obejmować zarówno podzespoły jak
i całe systemy do autonomicznych misji BSP
z podziałem na obszary zastosowania. Podstawowym zadaniem certyfikacji będzie dostosowanie poziomu bezpieczeństwa BSP do
odpowiedniego sposobu ich wykorzystania,
poczynając od szeroko dostępnych produktów
typowo konsumenckich, po produkty znajdujące zastosowanie przy nadzorowaniu obiektów infrastruktury krytycznej czy w działaniach ratowniczych.
Powszechne zastosowanie certyfikowanych wyrobów i systemów, produkowanych
i eksploatowanych według ścisłych wymagań,
będzie budowało zaufanie konsumentów do
technologii. Natomiast certyfikat zgodności
z konkretnymi wymaganiami informowałby
i upewniał nabywców i użytkowników, co do
wysokiego poziomu bezpieczeństwa nabytego
produktu.
Aby tak się stało, konieczne jest opracowanie szczegółowych wytycznych (dokumentów
odniesienia), do których dana Jednostka Certyfikacyjna będzie mogła się odnieść podczas procesu certyfikacji BSP. Te szczegółowe wytyczne
(w postaci norm, specyfikacji technicznych, aktów prawnych) z kolei powinny, zostać dobrane
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Kategoria prawdopodobieństwa

5
Ryzyko akceptowalne
4
Ryzyko tolerowane
3

2

Ryzyko warunkowo
tolerowane

1

Ryzyko nieakceptowalne
A

B

C

D

E

Kategoria skutków

Kategorie ryzyk

w sposób zależny od poziomu ryzyka, zmiennego w zależności od obszaru zastosowania.
Konieczne zatem będzie stworzenie wykazu
zakresów technologicznych do analizy, wag dla
poszczególnych kategorii ryzyk, oddzielnych
matryc ryzyka dla poszczególnych obszarów
zastosowania i panujących tam priorytetów,
np.: inny będzie dopuszczalny poziom ryzyka
dla transportu towarowego, inny dla transportu krwi, jeszcze inny podczas inspekcji terenu
przemysłowego z polami elektromagnetycznymi i strefami zagrożenia wybuchem.

W następnym kroku powinny powstać klasy funkcjonalne podzespołów i BSP oraz procedury testowe w poszczególnych zakresach
technologicznych, a dalej projekty norm i aktów prawnych na potrzeby certyfikacji.
Opracowanie docelowego systemu certyfikacji BSP jako elementu oceny ryzyka misji
BSP powinno stanowić docelowo fundament
dla pełnego wdrożenia drugiej fazy, a w kolejnych fazach wdrażania koncepcji, U-Space
umożliwić stworzenie automatycznego systemu udzielania zgód na loty BSP.

Wybór obszarów tematycznych do analizy pod kątem certyfikacji –
wpływających na ryzyko misji:
Parametry lotu (prędkości – poziome, pionowe,
szybkość reakcji, pułapy lotu)

Odporność systemu łączności na zakłócenia, przechwycenie

Parametry fizyczne BSP (wymiary, MTOM)

Odporność EMC układów elektronicznych

Oczujnikowanie (orientacja w przestrzeni – omijanie przeszkód)

Odporność:
Na warunki atmosferyczne

Funkcje autopilota:
Na warunki środowiskowe
procedury bezpieczeństwa i ratunkowe
Jakość montażu, jakość podzespołów,
tryby autonomiczne pracy
Zasięgi vs czas lotu:
Energetyczne (zawisu, dla prędkości przelotowej, maksymalnej)
Łączności (sygnały sterujące, transmisja wideo)

Jakość materiałów (odporność na udary, wibracje,
ścieranie, zmęczenie)
Zakresy temperaturowe pracy, emisja ciepła
Czułość sensorów obserwacyjnych (w kontekście
ochrony danych osobowych, informacji poufnych)
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W STRONĘ CERTYFIKACJI
DRONÓW – SZANSA
CZY ZAGROŻENIE
Pierwszą grupą maszyn, która winna przejść obowiązkową
certyfikację, są drony służb reagowania kryzysowego.
MARIUSZ FELTYNOWSKI,
RADOSŁAW FELLNER

W służbach mundurowych – w straży pożarnej, policji, straży granicznej, straży miejskiej,
w służbach ochrony lotnisk oraz w lotniskowych
służbach ratowniczo-gaśniczych - szczególnego
znaczenia nabiera niezawodność sprzętu i sposób działania.
W 2013 roku w Komendzie Głównej Państwowej
Straży Pożarnej (KG PSP) określono obszar zastosowania BSP w działaniach straży oraz pewne
rekomendacje, które powinny spełniać zakupywane bezzałogowce. Dotyczyły one wówczas:

zasięg w terenie otwartym do 5 km, w terenie zurbanizowanym do 2 km;
masa do 13 kg, czas lotu z pełnym osprzętem minimum 30 min., prędkość 55 km/h;
zakres pracy w temperaturze od -10°C do 45°C;

określenia masy startowej (MTOM) nie większej
niż 25 kg;

wykonywanie lotów w deszczu i śniegu, jakość obrazu HD, zoom 18x, rozdzielczość obrazu w termowizji 640x512;

używania BSP wyłącznie w operacjach w zasięgu
wzroku (VLOS – ang. Visual Line of Sight);

lot przy prędkości wiatru od 0 do 6 m/s, tryb lotu
autonomicznego, funkcja „fail safe”.

wyposażenia w dwie niezależne kamery – do obserwacji innego ruchu w przestrzeni powietrznej
oraz do obserwacji celu zadanego;

Oprócz nich, istotne jest uprzednie przetestowanie czasu montażu i uruchomienia platformy,
czasu kalibracji i wymiany baterii, sprawdzenie
bezawaryjnej pracy w warunkach zakłóceń oraz
jakości transmisji obrazu i danych pomiarowych.

wyposażenia w transponder oraz mapy lotnicze
wraz z aktualizacją;
posiadania systemu powrotu do miejsca startu po
utracie łączności z operatorem oraz dodatkowego,
autonomicznego systemu sterowania BSL, pozwalającego operatorowi na określanie zadań, funkcjonującego dodatkowo obok ręcznego, prostego
w obsłudze systemu pilotowania statku.
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wyróżniła m.in. następujące parametry:

Natomiast policja w ogłoszonym w 2017 roku
przetargu na zakup 7 zestawów BSP, jako kluczowe dla działań operacyjno-rozpoznawczych,

Certyfikacja i rejestracja

Dopiero w oparciu o takie istotne dla użytkowników parametry, można będzie przystąpić do
budowy krajowego sytemu certyfikacji BSP. Konieczna jest ścisła współpraca krajowych uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych
zajmujących się projektowaniem, budową i wykorzystywaniem dronów.
Synergia doświadczenia, eksperckiej wiedzy
i zasobów z pewnością umożliwi stworzenie
Laboratorium Badań i Certyfikacji Bezpieczeń-
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Etap 1

Etap 2

Etap 3

formalności,
od 1 do 2 miesięcy

sprawdzenie wyrobu
oraz miejsca produkcji,
od 2 do 4 miesięcy

podjęcie decyzji
od 1 do 2 tygodni

Złożenie wniosku o certyfikację
Wykonanie badań laboratoryjnych
wraz z odpowiednią dokumentacją. wyrobu zgodnie z wystawionym
Ewentualne uzupełnienie braków.
programem badań.
W przypadku negatywnych
wyników modyfikacja w wyrobie.
Określenie oceny warunków
techniczno-organizacyjnych (WTO)
panujących w zakładzie
produkcyjnym.
Przeprowadzenie ew. działań
korygujących.

Podjęcie decyzji o wydaniu lub
odmowie wydania certyfikatu.
Wydanie certyfikatu.

Proces certyfikacji dronów w CNBOP-PIB
stwa Bezzałogowych Statków Powietrznych. Ta
instytucja opracuje wytyczne, metodyki badań,
stworzy klasyfikację BSP oraz przygotuje system
jakości i procedur badawczych dla procesu certyfikacji do uzyskania statusu „Certyfikowanego
BSP”. Do rozważenia jest pomysł wystąpienia do
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z wnioskiem o certyfikację laboratorium badawczego.
Unia Europejska stawia na konsorcja i zachęca do
tworzenia krajowych ośrodków certyfikacji BSP.
Kolejnym elementem systemu, tudzież jego
uzupełnieniem, powinien być krajowy rejestr
bezzałogowych statków powietrznych. Możliwe jest utworzenie bazy BSP z dostępem przez
www i odczyt tagów RFID przez smartfony – tu
konieczna będzie umowa ramowa z producentami BSP, którym wysyłane będą naklejki z tagiem
NFC. Laboratorium nadawałoby unikatowy ID
i wpisywało go do swojej bazy internetowej.
Gdy producent sprzeda dany BSP będzie zobowiązany do odesłania pełnych danych właścicie-

la BSP, co mogłoby zostać dopisane do bazy wraz
ze zdjęciem. Stąd już tylko krok do opracowania
prostej aplikacji na androida do odczytywania
danych o właścicielu BSP w przypadku zagubienia, wypadku, dla służb mundurowych.

Podstawowe kryterium:
bezpieczeństwo
Po pierwsze, zwiększenie liczby dronów nie
może spowodować wzrostu wypadkowości z ich
udziałem. Każdy wypadek grozi zmniejszeniem
społecznej akceptacji dla nich. Po drugie, jest
niedopuszczalne, by platformy latające wprowadzały jakiekolwiek zagrożenia dla pojazdów załogowych w ruchu lotniczym.
Co z bezpieczeństwem dronów stosowanym
przez służby, które same są odpowiedzialne za
zapewnienie bezpieczeństwa obywateli? Jakie
parametry powinny mieć BSP, by nie stanowiły
zagrożenia?
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Proces certyfikacji w CNBOP-PIB
Misją CNBOP – PIB jest działalność na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej. Dopóki ustawodawca nie
określi docelowego modelu obowiązkowej certyfikacji BSP, dopóty Instytut ze swoją ofertą
dobrowolnej certyfikacji utrzyma przewagę
konkurencyjną.
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dzających odporność BSP na wibracje sinusoidalne czy też zakłócenia w obwodach zasilania
np. w wyniku przełączania obciążeń indukcyjnych.
Z zamierzonego zakresu zastosowania wynikają najważniejsze wymagania dla wyrobu, które
w procesie dobrowolnej certyfikacji są ustalane
w drodze umowy z klientem. Ważne jest z punktu widzenia wiarygodności i zaufania do wyniku
takiego procesu certyfikacji, aby zastosować
wszystkie istotne wymagania dla deklarowanego zakresu stosowania jak np. ratownictwo.

Program certyfikacji BSP w CNBOP oficjalnie
ruszył 29 maja 2017 r. jako PC-BSP8). Ze
względu na posiadaną infrastrukturę badawczą
oraz wykorzystywane w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) drony, zawężono
obszar jedynie do wielowirnikowców i płatowców o masie od 0,25 kg do 25 kg. Cały proces
jest realizowany jest zgodnie z Ustawą z dn.
13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016, poz. 542,
z późn. zm.) oraz Polskimi Normami dotyczącymi oceny zgodności wyrobów i jednostek certyfikujących te wyroby.

Celem w tym procesie jest potwierdzenie ważnych z punktu widzenia zastawania parametrów
wyrobu. Potwierdzenie przez stronę trzecią
deklarowanych przez producenta parametrów
daje mu istotną przewagę i większe zaufanie
dla potencjalnych nabywców do wyrobu jego
stosowania w określonych warunkach, środowiskowych. Klient zdobywa w ten sposób przewagę konkurencyjną.

Nie jest to zapewne rozwiązanie docelowe.
W procesie dobrowolnej certyfikacji przewiduje
się poza sprawdzeniem kompatybilności elektromagnetycznej wykonanie badań dotyczących
odporności na zabrudzenia i warunki środowiskowe w komorach pyłowych, klimatycznych
i klimatyczno–korozyjnych jak również spraw-

W obowiązkowej natomiast „do zaliczenia”
będzie już cała ścieżka. W docelowym procesie istotna stanie również ocena warunków
techniczno-organizacyjnych (WTO) produkcji
w zakładzie produkcyjnym, co nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników wszystkich badań wyrobu

Nie ma uniwersalnego drona dla wszystkich
podmiotów. Nieco inne konstrukcje i wyposażenie wymagane będą w policji, straży granicznej,
zaś inne w straży pożarnej, wydziałach zarządzania kryzysowego na poziomie gmin czy też
w ratownictwie medycznym. Modele konstrukcyjne bezzałogowców dla służb muszą być niezawodne, umożliwiające operowanie w każdych
warunkach pogodowych (np. deszcz, noc, szeroki zakres temperatur).
Wg ok. 70 % ankietowanych strażaków na
ćwiczeniach „Lasy Janowskie 2017” kryteria
dronów dla straży powinny spełniać wyższe niż
oferowane do standardowej sprzedaży parametry producenta. Ćwiczenia praktyczne w trudnych warunkach pogodowych, testy poligonowe
zwiększają prawdopodobieństwo, że wprowadzony do działań operacyjnych BSP będzie niezawodny.
W tym celu w Centrum Naukowo-Badawczym
Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym im. Józefa Tuliszkowskiego
(CNBOP-PIB) wprowadzono procedurę testowania wyrobów innowacyjnych. Ma ona na celu
ocenę przydatności do stosowania w działaniach

ratowniczo-gaśniczych wyrobów nieobjętych
obowiązkiem uzyskania dopuszczenia do użytkowania. Testowanie odbywa się poprzez ocenę
praktyczną wyrobów przez ratowników Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w ramach
ćwiczeń oraz działań ratowniczo-gaśniczych.
Zwrotne opinie użytkowników pozwolą opracować standardy oczekiwanego sprzętu.

Produkt innowacyjny

Nowe Warunki Techniczno Użytkowe (WTU) dla
platform bezzałogowych w straży pożarnej nie
zostały jeszcze precyzyjnie określone i formalnie zatwierdzone. Wciąż pozostaje w mocy rekomendacja sprzed 5 lat, która nie jest sztywnym
kryterium.
Przy niedoborze ludzi, wydzielenie spośród
dostępnych ratowników operatora z uprawnieniami UAVO do sterowania dronem jest mało
prawdopodobne. W tym celu pracownicy Centrum Systemów Bezzałogowych i Autonomicznych - Dronów CNBOP-PIB (CSBA - CD) angażują się w prace i projekty badawczo-rozwojowe
oraz naukowo-badawcze w zakresie rozwiązań
niwelujących te problemy.
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Jednym z rozwiązań jest najmniejsza na
świecie stacja dokująca dla drona. Dzięki niej
dron będzie mógł lądować w pełni autonomicznie nawet na poruszającym się pojeździe,
by samodzielnie wymienić baterię i wrócić do
akcji.
Po ćwiczeniach i testowaniu praktycznym
drona jako wyrobu innowacyjnego, powinna
nastąpić dobrowolna certyfikacja BSP. Propozycja kompleksowego opisu tego procesu powstaje właśnie w CSBA - CD. Będzie ona powiązana
z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego.
Celem certyfikacji BSP na potrzeby PSP byłoby zapewnienie minimalnych warunków

technicznych BSP do realizacji danego rodzaju
misji w relacji do określonych zagrożeń w zakresie detekcji, rozpoznania i identyfikacji
zdarzeń oraz przesyłania informacji do osób
i stanowisk decyzyjnych w wymaganym czasie i zakresie.
Przyjęto wstępne założenie, iż kategoria
zagrożenia jest relacją pomiędzy: rodzajem
obiektu, cechami obiektu i skalą (wielkością)
zagrożenia lub relacją pomiędzy rodzajem zagrożenia, rodzajem obiektu, cechami obiektu,
skalą (wielkością) zagrożenia. Określone kategorie zagrożenia determinują charakter i parametry misji BSP (czas, pułap, promień działania,
itp) oraz parametry techniczne i wyposażenie
BSP (rodzaje sensorów).

79

RYNEK
RYNEKDRONÓW
DRONÓWWWPOLSCE
POLSCE2018
2018

POLIGONY
ROBOTYCZNE
Rozwój branży zależy od możliwości bezpiecznego testowania
systemów bezzałogowych i autonomicznych.
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SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI

Od 2016 r. w Aeroklubie Krakowskim w Pobiedniku Wielkim Fundacja Instytut Mikromakro
organizuje Droniadę – poligon systemów bezzałogowych. Organizatorzy mają do dyspozycji teren
o powierzchni 60 hektarów z możliwością dodatkowego wykorzystania (szybowcowego i samolotowego) trawiastego pasa startowego o długości
1200 metrów, betonowej płyty postojowej i betonowego pasa startowego o długości 150 metrów.
Droniada wykorzystuje również tamtejsze hangary lotnicze na wykłady i demonstracje sprzętu.
W trakcie wykonywania misji bezzałogowcami nie prowadzi się innych operacji lotniczych,
co jest odpowiednio odnotowywane w lotniczych
informatorach. Lata się do wysokości 700 AGL.
Aeroklub Krakowski to niewątpliwie tymczasowe rozwiązanie. Owszem, sprawdzi się trzy
dni w roku jako miejsce zawodów akademickich
i treningu służb reagowania kryzysowego, lecz
w Polsce potrzeba stałego poligonu robotyczne-

go vel dronowego. Takie już powstały w Europie
Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Jego zaś zalążkiem u nas w kraju jest ogólnie dostępny obszar testowy U-Space, zlokalizowany na terenie
jednego z obiektów grupy Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Obszar testowy stanowi typowa dla
miast zurbanizowana zabudowa i infrastruktura
liniowa. Z badania ankietowego, poprzedzającego
prace nad niniejszym raportem, które przeprowadziły IBRKK-PIB i Fundacja Instytut Mikromakro, wynika, że przedsiębiorcy nastawieni na
produkcję dronów byliby nawet skłonni zapłacić
z własnych środków za testy na takim poligonie.
Jednak w przypadku lotów poza zasięgiem
wzroku wciąż dominują poligony w Nevadzie
(USA), gdzie Instytut Lotnictwa prowadzi swoje
testy bezzałogowców.
Sprawdźmy zatem, co oferują poligony dronowe zlokalizowane w Danii, Belgii, Hiszpanii oraz
w amerykańskiej Nevadzie.

Dania
UAS Denmark–International
Test Center & Cluster
UAS Denmark powstało w 2012 r. z inicjatywy
władz lotniska im. Hansa Christiana Andersena
we współpracy z gminą Odense oraz Syddansk
Universitet (uasdenmark.com). Pomysł stworzenia centrum testowego pojawił się podczas pierwszych próbnych lotów Boeinga na tym lotnisku
w 2011 roku. Obecnie UAS Denmark funkcjonuje
w dwóch formach – jako miejsce, międzynarodowy poligon doświadczalny służący do testowania
dronów oraz jako sieć lub klaster złożony z duńskich instytucji publicznych i prywatnych.

Poligon doświadczalny
Międzynarodowe centrum testowe znajduje się na terenie lotniska im. Hansa Christiana
Andersena, ok. 9 km od miasta Odense na wyspie
Fionia w Danii. Przestrzeń dostępna do testowania dronów wynosi 867 km 2 i rozciąga się nad

różnymi typami powierzchni: miastem, lądem
i strefą przybrzeżną wyspy Fionii. Maksymalna
możliwa do uzyskania dla dronów wysokość nad
ziemią i wodą to 0,9 km.
W ramach pola znajduje się również obszar testowy do lotów poza zasięgiem wzroku (BVLOS).
Pole testowe podzielone jest na trzy części, co
pozwala na testowanie większej liczby dronów
jednocześnie. Dzięki odpowiedniej organizacji
nie ma potrzeby uwzględnienia pozostałego ruchu na lotnisku w trakcie przeprowadzenia testu.
Konieczne jest jednak uzyskanie zgody na użytkowanie pola od duńskiego Urzędu Transportu
Publicznego. UAS Denmark pracuje nad przyspieszeniem tej procedury. Docelowo zgodę na loty
(oraz loty poza zasięgiem wzroku) będzie można
otrzymać bezpośrednio w porcie lotniczym.
Pole zawiera dwa krajowe znaki geodezyjne
(benchmarks) o współrzędnych UTM32/WGS84
oraz 30 punktów odniesienia. Dostępna jest także baza danych (Skydata) składająca się z ponad
1,4 miliarda punktów w obrębie 22 500 m 2 .
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Na terenie lotniska – oprócz siedziby i hangarów UAS Denmark – znajduje się: Muzeum Wojny, centrum skoków spadochronowych oraz wypożyczalnia samochodów.

Klaster UAS Denmark
Klaster UAS Denmark zrzesza duńskich naukowców, projektantów, producentów i podwykonawców.
W skład organizacji wchodzi ok. 150 instytucji, w tym instytuty badawcze organizacje
publiczne, firmy prywatne i operatorzy komercyjni. Partnerzy zagraniczni pochodzą
z krajów skandynawskich i Stanów Zjednoczonych.
Członkowie sieci mogą testować, dokumentować i zatwierdzać swoje produkty w celach
badawczych i komercyjnych. UAS Denmark pomaga w otrzymaniu zgody na przeprowadzanie
lotów testowych oraz w procedurze certyfikacyjnej dronów poniżej 150 kg.
Sieć organizuje międzynarodowe konferencje, seminaria i warsztaty, podczas których
omawiane są kierunki rozwoju branży dronowej i następuje wymiana informacji. Ponadto
co miesiąc publikowany jest biuletyn w języku
duńskim. Członkowie UAS Denmark mają zniżki na uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez Sieć oraz dodatkowo ich osiągnięcia mogą zostać opisane w biuletynie.
Sieć jest członkiem UVS International i jest
również obecna na targach międzynarodowych.

Możliwy jest wynajem biura, przestrzeni
hangarowej na terenie lotniska, a także uczestnictwo w szkoleniach dronowych. Działają
również laboratoria kompozytowe i integracji
systemów.
Oprócz tego członkowie UAS Denmark
otrzymują bezpłatne poradnictwo prawne i finansowe oraz członkostwo w grupie LinkedIn UAS Denmark, dzięki któremu mogą liczyć
na otrzymanie zaproszeń do współpracy przy
tworzeniu wspólnych projektów.
Prace badawcze nad tworzeniem nowych
modeli dronów ułatwione są również dzięki
Drone Job Bank – bazie ofert pracy związanych
z branżą dronową oraz programom start-upowym wspieranym przez Danish Technological Institute.
Opłaty za członkostwo w UAS Denmark uzależnione są od wielkości firmy/instytucji:
● 1–3 pracowników – 1500 kr. za rok
(ok. 850 zł);
● 4–20 pracowników – 3500 kr. za rok
(ok. 2000 zł);
● ponad 21 pracowników – 7500 kr. za rok
(ok. 4200 zł).
Strony internetowe:
● UAS Denmark – International Test Center &
Cluster, www.uasdenmark.dk
●
Syddansk Universitet, www.sdu.dk/en/om_
sdu/institutter_centre/sduuascenter

Belgia
DronePort
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Poligon pod marką DronePort działa w Belgii
na terenie Regionalnego Portu Lotniczego Limburg koło Sint-Truiden. DronePort tworzy ekosystem, którego infrastruktura i usługi ułatwiają badania, innowacje i przedsiębiorczość
na rynku lotniczym i kosmicznym. DronePort
Incubator jest domem dla startupów, organiza-

cji i zespołów badawczych rozwijających, produkujących lub obsługujących ten nowy rynek. Inkubator pośredniczy między zespołami
badawczymi a firmami. Oprócz lotów BVLOS,
DronePort pozwala na testowanie poszczególnych aplikacji dronowych, np. na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.
Poligon jest podzielony na pięć stref pod kątem wielkości maszyn i zastosowań.

KU U –SPACE

Przestrzeń do lotów tzw. indoor w starym
hangarze lotniczym. Można tutaj testować
wielowirnikowce, kalibrować czujniki, sprzęt
pokładowy, sprawdzać działanie eksperymentalnych urządzeń oraz aplikacji.

niczych, lecz może być również aktywowana
po dokonaniu rezerwacji. Wszelkie loty muszą
być ściśle skoordynowane z BCAA przy zachowaniu stosowanych procedur technicznych
i bezpieczeństwa. W tej strefie wymaga się już
nie tylko rejestracji drona, ale również okazania ważnego certyfikatu. Konieczna jest licencja operatorska oraz ważne ubezpieczenie.

STREFA 2

STREFA 5

Przestrzeń powietrzna o wymiarach 350 metrów długości, 130 metrów szerokości i 150
metrów AGL8 oficjalnie ogłoszona w komunikatach lotniczych jako EBR53. Dozwolone są
loty w zasięgu wzroku (VLOS) multikopterów
(wielowirnikowców) i małych płatowców. Wymagana jest ważna rejestracja drona, licencja
operatora BSP oraz ubezpieczenie. Obowiązkowy jest stały kontakt z wieżą lotniskową.
W tej strefie testuje się wspomniane małe maszyny, kalibruje się czujniki, sprawdza sprzęt
fabryczny jak i eksperymentalny.

Najbardziej oryginalna strefa lotów na świecie, ponieważ umożliwia testy systemów
bezzałogowych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego. Jest to możliwe dzięki temu, że DronePort znajduje się w sercu regionu ogrodniczego i rolniczego. Władze poligonu porozumiały
się z PC Fruit (Living Lab for Fruit & Agriculture
Applications and Research), VITO (centrum studiów strategicznych) i Katolickim Uniwersytetem Lowańskim (KU Leuven), by sprawdzać
zastosowanie dronów w rolnictwie w warunkach rzeczywistych. To 58 hektarów pól i sadów (jabłonie, grusze, wiśnia, jagody, truskawki) i winnic. Daje to możliwość ciągłych prób
terenowych, w tym nawadniania, nawożenia
i opryskiwania. Sprawdza się tu różne metody
przycinania roślin. Wszelkie zabiegi agrotechniczne są korelowane z dostępną bazą danych
o właściwościach fizykochemicznych pola,
skali produkcji, wydajności i jakości, stopniu nawożenia, zdiagnozowanych chorobach,
szkodnikach i pogodzie.

STREFA 1

STREFA 3
Strefa ma służyć do testów i ćwiczeń dużych
płatowców, lecz na razie czeka na zyskanie
zgody belgijskich władz lotniczych (Belgian Civil Aviation Authority, BCAA).

STREFA 4
To największa strefa lotów bezzałogowców
w DronePort o wymiarach 12 km x 7 km i wysokości maksymalnej 2000 stóp (609,6 metra).
Służy do misji poza zasięgiem wzroku (BVLOS).
Anons o niej znajduje się w komunikatach lot-

Strony internetowe:
● DronePort, http://www.droneport.eu/en/
about

Hiszpania
ATLAS – Air Traffic Laboratory for Advanced
Unmanned Systems
Hiszpańskie centrum testowe ATLAS jest

pierwszym w Europie obiektem wybudowanym
specjalnie do testowania i walidacji nowych
technologii bezzałogowych statków powietrznych. Mogą z niego korzystać hiszpańskie
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i zagraniczne instytucje badawcze, firmy i osoby prywatne związane z branżą dronową.
Obiekt może obsłużyć loty dronami o maksymalnej rozpiętości skrzydeł do 12 m i o maksymalnej masie startowej poniżej 650 kg.
Inicjatorem powstania i instytucją zarządzającą centrum testowym jest regionalna fundacja rozwoju branży lotniczej Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroespacial (FADA), która jest
organizacją non-profit założoną w 2007 r. przez
hiszpańskie instytucje i firmy lotnicze. Zadaniem FADA jest wspieranie i promocja rozwoju
branży lotniczej oraz współpraca z instytucjami badawczymi.
Centrum testowe ATLAS funkcjonuje od
21 marca 2014 r. Koszt budowy obiektu wyniósł
4,5 mln euro i był dofinansowany z unijnego
programu operacyjnego dla Andaluzji na lata
2007–201311. Firmą, która przygotowała projekt
obiektu była andaluzyjska firma inżynierska
AERTEC Solutions.
Centrum znajduje się w Andaluzji, w prowincji Jaén, w pobliżu miejscowości Villacarrillo.
Posiada specjalnie wydzielony obszar do testowania o powierzchni 1000 km 2 o korzystnym
ukształtowaniu terenu – w większości wykorzystywany rolniczo i klimacie – ponad 300 dni
słonecznych w roku.
Obiekt składa się z dwóch pasów startowych,
budynku oraz czterech hangarów. Do dyspozycji
jest odpowiednio oznakowany asfaltowy pas startowy o długości 600 m (docelowo ma być 800 m)
i szerokości 18 m. Dla innego rodzaju dronów
przeznaczony jest pas startowy pokryty trawą o długości 400 m i szerokości 10 m. Lotnisko

wyposażone jest dodatkowo w urządzenia pomocnicze potrzebne do startu różnego rodzaju
statków bezzałogowych.
Loty dronów można nadzorować i koordynować z wieży kontrolnej znajdującej się w budynku. Wieża jest w pełni wyposażona, znajduje się
w niej m.in. radar, system zapobiegający zderzeniom statków powietrznych TCAS (Traffic
alert and Collision Avoidance System), oprogramowanie Doppler/Lighting/Weather, radio lotnicze odbierające dane ADS-B12. Budynek ma
trzy piętra o łącznej powierzchni 600 m 2 . Prócz
wieży kontrolnej znajdują się w nim również
biura, przestrzenie biurowe dowynajęcia oraz
sale konferencyjne, w których można organizować różnego rodzaju spotkania i konferencje.
Drony można przechowywać w czterech hangarach o łącznej powierzchni 300 m 2 . Znajdują
się w nich także pomieszczenia biurowe oraz
miejsce przeznaczone do konserwacji i naprawy dronów przez personel pomocniczy. Na terenie obiektu znajduje się również stacja meteorologiczna.
ATLAS pomaga użytkownikom centrum
w uzyskaniu zezwolenia na lot, zarządzaniu dokumentacją powstającą podczas przeprowadzania testów oraz udziela wsparcia w procedurze
certyfikowania nowych bezzałogowych statków powietrznych.
Strony internetowe:
● Air Traffic Laboratory for Advanced Unmanned Systems ATLAS http://atlascenter.aero/

USA
Nevada – centrum testowe UAS (FAA–designated
Nevada UAS Test Site)
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Centrum testowe (test site) statków bezzałogowych (UAS) w stanie Nevada zostało wyznaczone 30 grudnia 2013 r. przez Federalną Admini-

strację Lotnictwa (FAA). Jest to jedno z sześciu
centrów testowych w USA i stanowi część narodowego programu rozwoju branży bezzałogowych statków powietrznych.
Kluczowe obszary działań programu zostały
określone przez Kongres Stanów Zjednoczo-
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nych 14 lutego 2012 r. w ustawie FAA Modernization and Reform Act. Celem głównym programu
jest włączenie dronów do krajowego systemu
przestrzeni powietrznej (National Airspace System – NAS). Centra testowe służą do gromadzenia danych i zbierania doświadczeń umożliwiających stworzenie nowych regulacji przez FAA.
Każde centrum ma określone zadania badawcze, które realizuje wykorzystując istniejącą
już infrastrukturę lotniczą cywilną i wojskową lub na wyznaczonych obszarach testowych
(test ranges). Posiadają one większe możliwości
korzystania z przestrzeni powietrznej niż jest
to przewidziane w prawie lotniczym, przyznawane przez FAA oraz „szybkie ścieżki” certyfikowania nowych modeli dronów.
Stan Nevada wybrany został m.in. ze względu na warunki klimatyczne i geomorfologiczne sprzyjające przeprowadzaniu testów lotniczych. Pogoda jest przewidywalna – w ciągu
roku jest ponad 300 dni słonecznych. Teren jest
w większości niezamieszkany, a także zróżnicowany – występują zarówno tereny równinne, jak i górskie, pustynne i zalesione, miasta
i tereny rolnicze. Znajduje się szereg instytucji
dysponujących doświadczoną kadrą oraz odpowiednia infrastruktura lotnicza, biurowa i magazynowa. Dodatkowo Nevada stosuje zachęty dla rozwoju nowych i istniejących już firm
związanych ze statkami bezzałogowymi, m.in.
poprzez zwolnienia podatkowe, granty i stypendia.
Głównym koordynatorem programu w Nevadzie jest biuro rozwoju gospodarczego w urzędzie gubernatora stanu (The Nevada Governor’s
Office of Economic Development – GOED), a jednostką wykonawczą instytut badawczy Nevada
Institute for Autonomous Systems – NIAS. NIAS
powstał w 2013 r. Jest organizacją non-profit finansowaną przez GOED, której celem jest wspieranie i rozwijanie branży dronowej w Nevadzie.
Wypełnia to zadanie poprzez tworzenie relacji
i współpracę z instytucjami badawczymi i firmami prywatnymi, szkolenia oraz tworzenie
bazy wiedzy na temat statków bezzałogowych.
Najważniejsze badania prowadzone w NIAS skupiają się obecnie na opracowaniu czujników pozwalających na bezkolizyjne loty, „zasiewanie”
chmur, dostarczanie przesyłek na duże odległości i loty poza zasięgiem wzroku z wykorzystaniem obserwatorów (visual observers – VOs).
Przykładowo Reno Stead Airport jest lotniskiem wykorzystywanym zarówno dla celów
militarnych, jak i cywilnych. Posiada specjalnie
wydzielone tereny przeznaczone do testowania
dronów o łącznej powierzchni 20,2 km 2 , w tym

możliwość przeprowadzenia testów w nocy
oraz zgodę na niektórych obszarach na loty dronów do 700 m nad powierzchnią ziemi. Kadra
Reno Stead organizuje także co roku konferencję dotyczącą branży dronowej.
Innym przykładem jest The Mesquite UAS
Test Range, działający na zasadzie partnerstwa
publiczno-prywatnego NIAS i lokalnego zarządu. Obszar testowy o powierzchni 5,7 km 2
jest oddalony od użytkowanej regularnie przestrzeni powietrznej, z tego względu możliwe
jest testowanie lotów na duże odległości.
W trakcie realizacji jest projekt Eldorado
Droneport, pierwszego na świecie lotniska wyłącznie przeznaczonego dla dronów, a prowadzonego przez firmę The Aerodrome, LLC przy
wsparciu miasta Boulder City. Lotnisko jest zlokalizowane w Nevadzie, ok. 45 km od Las Vegas.
Powierzchnia lotniska wyniesie 50 akrów
(ok. 20 ha). Przewidziana jest budowa budynku
terminalu, magazynów, hangarów, biur, obiektów szkoleniowych oraz wszelkich innych
obiektów potrzebnych do sprawnej obsługi
lotów bezzałogowych statków powietrznych
oraz ich testowania.
Obecnie na terenie lotniska udostępniony jest
pas startowy o długości 500 stóp (152 metrów)
oraz stacje ładowania akumulatorów. Funkcjonuje szkoła nauki latania dronami, w której
Aerodrome prowadzi kursy szkoleniowe i przygotowawcze do testów certyfikacyjnych Federal
Aviation Authority (FAA). Nauka odbywa się również w wersji e-learningowej. Nowością w stosunku do europejskich poligonów jest możliwość
skorzystania z platformy edukacyjnej online
i symulatorów lotu. Teren udostępniony jest także do latania rekreacyjnego, po wcześniejszym
zgłoszeniu. Można tu również znaleźć miejsce
do produkcji i montażu UAV.
Strony internetowe:
● Eldorado Droneport, http://droneport.flyaerodrome.com/
● 
Federal Aviation Administration (FAA),
www.faa.gov
● Nevada Institute for Autonomous Systems
(NIAS), www.nias-uas.com
● The Nevada Governor’s Office of Economic
Development (GOED), www.diversifynevada.com
● The Reno-Stead Airport, www.renoairport.
com/reno-stead
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Instytut Lotnictwa na poligonie w Newadzie
fot. ILOT
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Skwer Kościuszki w Gdyni
fot. FotoDronem.pl
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SPRAWA
ZDZISŁAWA K.
Poszukiwania osób zaginionych wymagają połączenia analizy
dostępnych informacji z detektywistyczną przenikliwością,
umiejętnościami współpracy z rodziną i służbami mundurowymi,
dysponowania dobrymi mapami, wykorzystania psiego węchu
i wytrwałości.
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PAWEŁ FUTIAKIEWICZ,
ARTUR LUZAR,
JOANNA STOJER-POLAŃSKA,
MICHAŁ WOJAS

Zdzisław K. wyszedł z domu w zimowy
poranek. Dopiero w środku nocy zadzwonił
do żony z prośbą o pomoc – twierdził, że znajduje się w lesie i nie wie jak wrócić do domu. Rodzina nie zaniepokoiła się jego zniknięciem, ponieważ często mu się to zdarzało w przeszłości.
Był alkoholikiem leczącym się z depresji. Tym
razem nikt się nie spodziewał, że to był z nim
ostatni kontakt.
Policja wielokrotnie potem prowadziła poszukiwania w obszarze wyznaczonym na podstawie logowania do sieci telefonu Zdzisława.
To okrąg o promieniu 20 km w okolicach Dobczyc (woj. małopolskie, Pogórze Wielickie).
Nie wiadomo jaką odległość mógł on pokonać
od wykonania ostatniego połączenia i rozładowania się baterii w jego telefonie. Czy ktoś go
podwiózł? Czy jechał do kogoś? A może szedł
pieszo przez las? Telefon nie zalogował się ponownie ani nie został odnaleziony. Wówczas
panowały zimowe warunki. Temperatura spadła poniżej -20 stopni.
Najpierw szukały psy

W poszukiwaniach brał udział zespół poszukiwawczy, w którym psy specjalizują się w wyszukiwaniu zapachu zwłok ludzkich. Pierwsze
działania były podjęte po zgłoszeniu zaginięcia
w obrębie zalesionego obszaru wokół domu, łąk
i pól uprawnych (ok. 18 hektarów). Temperatura
nawet w dzień była poniżej zera, co nie sprzyja
rozkładowi ciała i tym samym zwłoki nie uwalniają cząsteczek zapachowych, na które reagu-

Przed dowódcą pojawiają
się dylematy dotyczące
dopuszczenia do działań
osób, o których czasami
niewiele wiadomo – jakim
sprzętem dysponują, jakie
siły i środki są w stanie
zaoferować.
ją psy. Grunt pokryty był kilkucentymetrową,
zmarzniętą warstwą śniegu.
Kolejne poszukiwania przeprowadzono, gdy
temperatura w nocy utrzymywała się już powyżej zera. Rozpoczęto je w Dobczycach 20 km
od miejsca, gdzie Zdzisław był widziany tuż
przed zaginięciem. Tam ostatni raz logował się
jego telefon. Założono, że dotarł tam o zmierzchu i ze względu na trudny teren, temperaturę
i stan zdrowia ciężko byłoby mu iść w głąb zarośli. Przeszukano obszar w odległości 1–2 km po
każdej stronie drogi. To niewielkie wzniesienia
o zróżnicowanym pochyleniu, w tym strome
wąwozy o głębokości kilku metrów, z płynącą
dnem cuchnącą wodą. Poszukiwania utrudniają
podmokłe rejony.

Ćwiczenia pro publico bono
Brak efektów w poszukiwaniach Zdzisława
K. skłonił Fundację Instytut Mikromakro,
głównego organizatora Parady Robotów
Droniady, do przeprowadzenia ćwiczeń
terenowych. W porozumieniu z policją
działania odbyły się w terenie na obszarze
ok. 50 hektarów w czerwcu 2017 r.
W akcji poszukiwawczej wzięły udział:
• Myślenicka Grupa Poszukiwawczo –
Ratownicza z Psami
• Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
OSP Goszcza

• Grupa Ratownictwa Specjalnego
OSP Nowy Sącz
W działaniach uczestniczyli także:
kadra i kadeci ze Szkoły Aspirantów PSP
w Krakowie, przewodnicy psów zwłokowych
Paweł Futiakiewicz oraz Katarzyna
Trochimowicz, a także Joanna Pulit,
przewodnik psa ratowniczego. Wśród
poszukujących byli także wolontariusze –
uczestnicy warsztatów reagowania
kryzysowego na Paradzie Robotów
Droniadzie.
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Fot. Joanna Pulit

Potem ratownicy

Temperatura nawet w dzień
była poniżej zera, co nie
sprzyja rozkładowi ciała
i tym samym zwłoki
nie uwalniają cząsteczek
zapachowych, na które
reagują psy.
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Idąc za sugestią policji i wskazaniami stacji
przekaźnikowych telefonii GSM (BTS Ò ang.
base transceiver station) poszukiwania ukierunkowane zostały na północ. Ukształtowanie
terenu ulega tam złagodzeniu, ale i zwiększa
się zalesienie. Ze względu na ostatnie informacje od zaginionego („jestem w lesie”) oraz
ustalenia policji pominięto tereny blisko zabudowań, co okazało się błędem. Kolejnym etapem był powrót w rejon miejsca zamieszkania
Zdzisława, gdzie ponownie przeszukano miejsca, w które potencjalnie mógł iść zaginiony.
Bez skutku.

Przyjęcie zawiadomienia o zaginięciu odbywa
się w jednostce policji. Jednak działania poszukiwawczo-ratownicze są specyficzne. Choć służbą
wiodącym w tego typu zdarzeniach jest policja,
to jednak formacja ta często korzysta z pomocy
innych służb i organizacji, takich jak Państwowa
Straż Pożarna (PSP), Ochotnicza Straż Pożarna
(OSP) oraz cywilne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Na terenach górskich, w działaniach poszukiwawczych, policja oddaje swoje
kompetencje Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu (GOPR) oraz Tatrzańskiemu
Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu (TOPR).
Biorąc pod uwagę ogromne zaangażowanie
ochotników i wolontariuszy, przed dowódcą
pojawiają się dylematy dotyczące dopuszczenia do działań osób, o których czasami niewiele
wiadomo – jakim sprzętem dysponują, jakie siły
i środki są w stanie zaoferować, jak organizowana jest łączność w poszczególnych grupach.
Wielką niewiadomą jest również stopień wyszkolenia i doświadczenie, a także zróżnicowanie członków takich formacji. W omawianym
przypadku, grupy, które tam działały, znały się
ze wcześniejszych akcji i ćwiczeń.
Głównym problemem okazała się łączność
pomiędzy sztabem, ulokowanym w strażackim
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wozie dowodzenia i łączności, a poszczególnymi grupami. Działania prowadzono na terenie
stosunkowo ciężkim do organizacji łączności
z powodu zróżnicowanego ukształtowania
całego obszaru poszukiwań. Każda z grup do
dyspozycji miała radiotelefon nasobny pracujący w standardzie DMR (ang. Digital Mobile Radio) wyposażony w nadajnik GPS. Dzięki temu,
dowódca akcji miał możliwość lokalizacji poszczególnych grup w czasie rzeczywistym na
ekranie monitora w sztabie. Dodatkowe wyposażenie stanowiły profesjonalne odbiorniki nawigacji satelitarnej. Każdorazowo, przed wyjściem w teren, na ten sprzęt wgrywano sektory
poszukiwań. Z drugiej zaś strony, każde z tych
urządzeń zapisuje dokładną trasę przejścia.
Dzięki takiemu rozwiązaniu dowódca wie, który rejon został już przeczesany, a który należy
przeszukać ponownie z dokładnością do kilku
metrów.
Łączność polepszyło rozstawienie radioprzemiennika oraz wysunięcie dodatkowego
masztu na wozie dowodzenia i łączności. Gdyby
teren poszukiwań był większy, należałoby zastosować więcej takiego sprzętu, deficytowego

w realiach PSP i OSP. Z pomocą mogłoby przyjść
GOPR, które jest znaczenie lepiej wyposażone
w tym zakresie.
Grupy pracowały wykorzystując ortofotomapy wykonane w tym samym dniu przez drony ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i firmy
Roborotor na wskazanym obszarze. Następnie
podzielono go na kilka sektorów, które przydzielono poszczególnym grupom. Trawa sięgała tam ok 0,5–1 metra wysokości, krzewy
i chaszcze były dużo wyższe niż człowiek, do
tego jary, strumienie i miejsca rzadko penetrowane przez człowieka (choć śmieci pojawiały
się wszędzie: butelki, opakowania po jedzeniu,
a nawet szczątki psa zakopane w worku foliowym). Taki teren w zasadzie musi być przeszukany przez grupę, której członkowie idą bardzo
blisko siebie, oraz przez psy – którym tam szuka
się łatwiej niż ludziom. Niestety, nie udało się
odnaleźć zaginionego.

Wreszcie drony

W ramach kolejnej akcji poszukiwawczej zaginionego Zdzisława, już w lecie, polski producent systemów bezzałogowych z Krakowa,

Drony w akcji
W ramach rozpoczętej współpracy w 2014 roku
z Grupą Podhalańską GOPR, polski producent
systemów bezzałogowych z Krakowa, firma FlyTech UAV, pracuje nad usprawnieniem metod
poszukiwania osób zaginionych, wykorzystując
do tego technologie bezzałogowe. Dzięki temu
już wiadomo, że najważniejsze są odpowiednie
procedury i metody analizy danych pozyskanych
ze środka bezpilotowego. Nawet najprostsze
urządzenia, wyposażone w podstawowe sensory
optyczne potrafią dostarczyć mnóstwa informacji, lecz bez odpowiedniego doświadczenia lub
procesów mogą być bezużyteczne. Te się wykuwa i sprawdza w trakcie ciągłych ćwiczeń i akcji.
Bardzo ważnym aspektem jest dostosowanie
dostępnych środków do potrzeb. Aby proces ten
był optymalny, wymagane jest duża znajomość
technologii, która posłuży kierującemu działaniami ratowniczymi, wykorzystać w 100% systemy
bezzałogowe.
Co się stanie, gdy dyspozytor wyda polecenie zbadania terenu zalesionego w nocy mając do dyspozycji operatora z podstawowym wielowirnikowcem
wyposażonym w zwykłą kamerę? Zebrane dane nie
przyniosą żadnego efektu.

Obraz z drona jest pomocny do wyznaczenia
obszaru poszukiwań, ponieważ dostępne mapy
(np. Google maps) czasami są sprzed kilku lat.
Jednak aby możliwe było dokładne sprawdzenie
terenu tylko poprzez ortofotomapę, musi ona być
w wysokiej rozdzielczości, a więc loty musiałyby
być na niskim pułapie. Oczywiście nie dotyczy
to obszaru leśnego, który musi byś sprawdzony
przez ludzi, oraz przez psy, chyba że zastosujemy
technikę lidarową – skaningu laserowego.
Obraz z drona przydaje się, jeśli dotyczy terenów
bez wysokich drzew, mniejszych obszarów wodnych, łąk, pól, rowów. Nie zawsze widać, co to za
obiekt został zobrazowany, jednak wtedy wiadomo, które miejsca sprawdzić. W Polsce brakuje
badań dotyczących tego, jak miejsce, w którym
znajdują się zwłoki, może wyglądać z powietrza
– chodzi zarówno o roślinność, zachowanie zwierząt leśnych, potencjalne odróżnianie się ciała
od barwy podłoża.
Brakuje też eksperymentów, podczas których z powietrza szuka się fragmentów ubrań
czy też rzeczy posiadanych przez zaginioną osobę. Jedyne takie misje poszukiwawcze mają
miejsce na Droniadach.
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Fot. FlyTech UAV
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W ramach zadania
wykonano nalot na
wysokości ok. 200 metrów
nad terenem, aby uzyskać
rozdzielczość terenową
ok. 2 cm/pixel. Jest to
optymalna rozdzielczość,
która pozwala otrzymać na
zdjęciu szczegóły, po których
można rozpoznać sylwetkę
człowieka.

firma FlyTech UAV, udostępniła bezzałogowy
samolot wyposażony w wysokiej klasy aparat
fotograficzny.
Założenia były proste: poszukiwany jest
mężczyzna, który zaginął ponad 6 miesięcy
temu. Szukamy więc szczątków. W tym wypadku liczy się precyzja działania i skrupulatna
analiza danych. W ramach zadania wykonano
nalot na wysokości ok. 200 metrów nad terenem, aby uzyskać rozdzielczość terenową ok
2 cm/pixel. Jest to optymalna rozdzielczość,
która pozwala otrzymać szczegóły na zdjęciu,
po których można rozpoznać sylwetkę człowieka. Aby uzyskać dobry materiał źródłowy,
muszą zostać spełnione pewne założenia, takie jak odpowiednie warunki atmosferyczne
(dobra widzialność bez opadu), odpowiednie
oświetlenie (w przypadku kamer światła widzialnego, naloty mogą być wykonywane wyłącznie w dzień, w przypadku sensorów termicznych lub bliskiej podczerwieni, obiekty
muszą być odpowiednio podświetlone lub ciepłe) i wiele innych wynikających z ograniczeń
sprzętowych.
Zebrane dane w postaci zdjęć poddawane są
wstępnej obróbce i wyświetlane w dedykowanym programie, który uwzględnia geograficzne położenie środka rzutu fotografii. Dzięki
temu, punkty które są obiektem zainteresowania ratowników mogą zostać opisane w postaci
współrzędnych geograficznych. Pozwala to na
szybką weryfikację podejrzanych miejsc zlokalizowanych na zdjęciach.
Inaczej natomiast wyglądają działania prowadzone w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem przesyłanego obrazu z kamery do operatora. W tym wypadku, procedury działania
różnią się od analizy zdjęć głównie przez to,
że obraz analizowany jest na żywo. W zależ-

ności od dostępnego rodzaju platformy bezzałogowej, jak również sensora zamieszczonego na pokładzie, stosuje się różne metody
planowania misji. Proces wykorzystania bezzałogowych środków latających w akcjach ratowniczych jest wysoce skomplikowany i obwarowany wieloma ograniczeniami. Niemniej
jednak, postęp technologiczny i co najważniejsze, narastające doświadczenie ratowników we
współpracy z tymi środkami, pozwala wykorzystywać drony coraz efektywniej.

Aż Zdzisława znalazł grzybiarz

Zaginięcia są poważnym problemem społecznym. Przyczyny zaginięć są bardzo różne, od tych
spowodowanych przestępstwem (gdzie zwykle
sprawca próbuje ukryć ślady po zdarzeniu), poprzez ucieczki z domu i wyjazdy zagraniczne, aż
do prób samobójczych i spowodowanych wypadkiem lub chorobą typu Alzheimer, utratą pamięci
czy depresją. Nie wiadomo dokładnie, ile następuje zaginięć każdego typu rocznie. Wiadomo, że
rocznie zgłaszanych jest ok. 20 tysięcy zaginięć,
zaś większość osób się odnajduje szybko. Ale są
tacy, którzy nie odnaleźli się do dzisiaj, pomimo
stosowaniu wielu metod poszukiwawczych. Jak
więc skutecznie szukać?
Policja na podstawie wskazań trzech BTS szukała Zdzisława w trójkącie o powierzchni ok.
1100 hektarów i niecałe 2 km od najbliższego
nadajnika GSM. Tymczasem Zdzisława odnalazł przypadkiem grzybiarz po niemal 9 miesiącach poszukiwań poza wyznaczonym obszarem, bo w przeciwnym kierunku i w miejscu
absolutnie nieoczekiwanym, w odległości ok.
200 metrów od skupiska pobliskich domów, tuż
przy cmentarnym płocie, w niewielkim mocno
zadrzewionym terenie, prawie wcale nie odwiedzanym przez pobliskich mieszkańców.
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ZDANIEM
PRAKTYKA
Bezpieczeństwo działań w służbach reagowania
kryzysowego zwiększają sprawdzone rozwiązania,
wypracowane standardy i procedury.
Drony TAK, ale pod pewnymi warunkami.
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Państwowa Straż Pożarna (PSP)1 wprowadza
nowe technologie do wsparcia i usprawnienia
działań ratowniczych dopiero po długotrwałych testach laboratoryjnych i ćwiczeniach
poligonowych. BSP sprawdzano na poligonach
i ćwiczeniach ratowniczych od 2013 r. lub manewrach wysokościowych np. przenosząc liny,
czy też prowadząc transmisję obrazu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Potrzeby informacyjne strażaków

Zdaniem profesjonalnych koordynatorów kryzysów humanitarnych drony mają największy
potencjał w operacjach ochrony ludności w zakresie mapowania (89%), monitoringu (68%),
poszukiwań i ratownictwa (49%) oraz przy fizycznym dostarczaniu pomocy humanitarnej
(36%)2 . Analiza pozyskanych przez nie danych
znacząco poszerza tzw. „świadomość sytuacyjną” dowodzącego akcją. W tym duchu Komisja
Europejska powołała w 2018 roku zespoły dronowe do wsparcia działań w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności 3.
Również Biuro Koordynacji Spraw Humanitarnych ONZ (ang. UN OCHA) od kilku lat używa dronów do mapowania i wsparcia pracy ekspertów ds. koordynacji działań i prowadzenia
rozpoznania (UNDAC) 4 po katastrofach.
Tymczasem w Polsce problemem nie jest
brak sprzętu, tylko, ile osób potrafi je obsługiwać. Według st. bryg. Tadeusza Jopka, Damiana
Bąka oraz Pawła Bujnego, w celu zwiększenia
skuteczności i efektywności, a zarazem bezpieczeństwa działań ratowniczych w strefach
zagrożenia, należy wręcz wykorzystywać
bezzałogowe platformy mobilne, wyposażone
w odpowiedni sprzęt rozpoznawczy5.
Jednakże winny być one w maksymalny sposób zautomatyzowane, bezobsługowe,
a nawet zrobotyzowane, ale przede wszystkim bezpieczne w użytkowaniu. Takim jest
ELIOS – pierwszy na świecie dron odporny na
kolizje szwajcarskiej firmy Flyability. Maszy-

Potencjał operacyjny dronów
w operacjach ochrony ludności
mapowanie

89%

monitoring

68%

poszukiwania i ratownictwo
49%

fizyczne dostarczanie pomocy humanitarnej
36%

Źródło: patrz przypis 2

nę umieszczono w specjalnej klatce o średnicy
40 cm z włókna węglowego, dzięki czemu dron
może dotykać ścian i odbijać się od przeszkód.
Urządzenie lata w przestrzeniach zamkniętych
oraz w trudnych, brudnych i złożonych środowiskach, takich jak zbiorniki, kotły, rurociągi,
ciągi wentylacyjne i kanalizacyjne. PSP zakupiła go ze środków UE w czerwcu 2017 r. na potrzeby specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej USAR Poland
MARIUSZ FELTYNOWSKI

Przypisy
1 Zadania określa Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Dz.U. 2017, poz. 60.
2 
Drones in humanitarian action. A guide to use of airborne systems in humanitarian crises. Swiss Foundation for
Mine Action (FSD), Genewa, p. 20.
3 Ang. EU CPT – European Union Civil Protection Team
4 Ang. United Nations Disaster Assesment and Coordination Team
5 Jopek T, Bąk D, Bujny P Mobilne platformy bezzałogowe na rzecz ratownictwa. Diagnoza stanu i identyfikacja
potrzeb, art. z publikacji Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia Bezzałogowych Platform Mobilnych, redakcja naukowa Cymerski J, Wiciak K, Wyd. WSPol Szczytno 2015, s. 222
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Powódź 2010
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Trzęsienie ziemi na Haiti 2010
fot. USAR Poland
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Flyability Elios
fot. archiwum
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Drony w Państwowej Straży Pożarnej
W czasie powodzi 2010 r. w sztabie Komendy
Głównej PSP nadzorowałem pozyskiwanie
zdjęć satelitarnych z programu Copernicus
Unii Europejskiej oraz koordynację pomocy
ratowniczej w postaci modułów pomp wysokiej wydajności z Unijnego Mechanizmu
Ochrony Ludności. Po tej misji uznaliśmy,
że jednym z priorytetów zakupowych PSP
powinien być nie tylko zakup kilku takich
pomp 6, ale również inwestycja w profesjonalny system wideokonferencji. Chodziło
oto, aby dowódcy strategiczni (komendanci
wojewódzcy PSP lub ich zastępcy ds. operacyjnych) nie musieli wyjeżdżać z miejsca
akcji - niejednokrotnie z wałów przeciwpowodziowych - na dalekie odprawy, ale żeby
przekazywali tam meldunki z wozu dowodzenia i łączności.
Nie mieliśmy także dronów. W celu oszacowania powierzchni zalanego terenu używaliśmy wsparcia lotnictwa załogowego Straży
Granicznej, zaś z pozyskanych zdjęć satelitarnych z UE wolontariusze z Centrum Badań
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK
PAN) i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
(SGSP) opracowywali mapy z tzw. rekomendacjami osuszania.
Minęło raptem kilka lat. Dzisiaj jest wdrożona procedura pozyskiwania zdjęć satelitarnych przy pomocy Centrum Informacji Kryzysowej CBK, wideokonferencja nie jest już
żadną innowacją, ale standardem w służbie.
Nadszedł wreszcie czas na drony.
Zaczęło się skromnie od jednego spalinowego
Autocoptera G15 (śmigłowca zdalnie sterowanego) w szeregach podlaskiej PSP kupionego za pieniądze unijne w 2011 roku. Dwa lata
później Zastępca Komendanta Głównego PSP

określił obszar zastosowania BSP w działaniach straży, zaś Komendant Główny zalecił,
by strażackie bezzałogowce latały w zasięgu
wzroku, miały dwie niezależne kamery oraz
transponder lotniczy.
W ślad za tym w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Komendy Głównej PSP (KCKRiOL) zdecydowano w 2014 r. o zakupie pierwszego podstawowego wielowirnikowca. Przeprowadzono
również pierwsze szkolenie na świadectwo
kwalifikacji operatora bezzałogowego statku
powietrznego z uprawnieniami do przeprowadzania operacji w zasięgu wzroku.
Już wkrótce ten strażacki dron wykorzystano na prośbę prokuratury do dokumentacji
Mostu Łazienkowskiego w Warszawie po
pożarze (15 lutego 2015 r.). Następnie wspomagał działania ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej PSP delegowanej do akcji
ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Nepalu
(25 kwietnia – 9 maja 2015 r.).
W 2017 roku drony już na stałe weszły do akcji. Brały udział w najważniejszych akcjach
PSP jak szacowanie skutków pożaru katedry
w Gorzowie i katastrofy budowlanej w Świebodzicach. Wykonywały ortofotomapy
w Chojnicach po katastrofalnych wiatrołomach, ale także dzięki nim przygotowywano
trójwymiarowy model terenu podczas ćwiczeń Lasy Janowskie 2017 r. Zajęło to raptem
45 minut.
Kolejny krok to dynamiczne przetwarzanie
danych z sensorów drona pozyskanych z pomocą technik światła widzialnego, teledetekcji wielospektralnej, w tym podczerwieni lub
wykorzystaniem skanerów laserowych.

Literatura
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Trwa coraz głośniejsza wojna o fotogrametrię niskopułapową
i miejsce dronów na rynku geodezyjnym. Obrona przez atak
na nowe technologie to nic nowego, ale akurat bezzałogowce
naruszają stare układy. Czy musi ktoś przegrać?

KONTEKST Y

ŁUKASZ OLENDER

Przedsiębiorcy dronowi coraz śmielej poczynają sobie na rynkach, które do tej pory charakteryzowały się dużą stabilnością. Drony
początkowo uważane za zabawki, potem za
niewiele znaczącą nowinkę technologiczną,
dziś stają się okrzepłą technologią, która narusza równowagę tam, gdzie wydawałoby się
wszystko jest od dawna jasne. Należy do nich
szeroko rozumiana geodezja. Coraz więcej
podmiotów skłania się ku bezzałogowcom. Realizuje dzięki nim coraz bardziej zaawansowane zadania. Równocześnie proporcjonalnie do
sukcesów tej nowej techniki pomiarowej pojawia się coraz silniejszy opór ze strony firm od
lat zajmujących się wykonawstwem geodezyjnym. Czy słuszny?

Panika w branży

Od siedmiu lat sam zajmuję się tzw. fotogrametrią niskopułapową (termin, którym przyjęło się
określać opracowania ze zdjęć wykonane z zastosowaniem bezzałogowych systemów latających - BSL). Drony naruszają pewną równowagę
sił, ponieważ uważane są za urządzenia, które
mówiąc krótko, odbiorą chleb geodecie.
Fotogrametria - technologia znana już od
dziesięcioleci - przenosi ciężar pracy do biura,
ograniczając znacząco prace terenowe i zdecydowanie przyspieszając tworzenie map. Łączy
się to jeszcze z coraz większą dostępnością urządzeń. To wszystko sprawia, że geodeci zaczynają
się bać o swoje miejsca pracy.
Zarazem pojawiają się negatywne opinie o dokładności fotogrametrii. Wynikają one między
innymi z zaszłości historycznych. Często przy
zadaniach z zakresu ewidencji gruntów, geodeci muszą pracować na niedokładnych mapach
tworzonych ze zdjęć kilka dekad temu. W epoce
analogowej, technika ta nie dawała tak dobrych
wyników jak obecnie, zaś zastosowana była
z konieczności szybkiego stworzenia ewidencji
na dużym obszarze kraju. Rykoszetem dostaje
fotogrametria cyfrowa, szczególnie ta niskopułapowa.
Ale to nie jedyne obawy związane z dokładnościami. Przykłady stosowania zdjęć pozyskanych z BSL do tworzenia map geodezyjnych
niestety nie zawsze mogą służyć za wzór dokładności. Zadanie to wymaga odpowiedniej
wiedzy oraz doświadczenia. Jest znacznie trudniejsze niż analogiczne opracowania ze zdjęć
lotniczych.

Powyższa teza wydaje się na pierwszy rzut
oka niedorzeczna. Materiały marketingowe producentów oprogramowania zachwalają prostą
i intuicyjną obsługę swoich rozwiązań. Chociaż
stworzenie ortofotomapy ze zdjęć z drona nie
wydaje się specjalnie trudne, to jednak spełnienie standardów geodezyjnych jest już nie lada
wyzwaniem. Geodeci natomiast doskonale znają
specyfikę swojej pracy i potrafią wypunktować
entuzjastów bezzałogowców, szczególnie tych
bez doświadczenia w „klasycznych” pomiarach
geodezyjnych.
Wizja tanich, szybkich i niedokładnych pomiarów budzi negatywne emocje w branży.
Nie pomaga fakt, że program fotogrametrii na
studiach geodezyjnych jest mocno ograniczony
i zupełnie nieporównywalny z programem nauczania „klasycznych” technik pomiarowych.
Niewiedza i strach przed utratą pracy to główne
powody niechęci do nowinek technicznych.

Chociaż stworzenie
ortofotomapy ze zdjęć
z drona nie wydaje się
specjalnie trudne, to jednak
spełnienie standardów
geodezyjnych jest już
nie lada wyzwaniem.
Samolot kontra dron

Na rynku działają również firmy fotolotnicze
zajmujące się tworzeniem typowych produktów
fotogrametrycznych. Ten rodzaj działalności
wymaga bardzo dużych nakładów finansowych.
Zakup i eksploatacja samolotów, profesjonalne
kamery fotogrametryczne, urządzenia lokalizacyjne, zaś w końcu dedykowane oprogramowanie - i co szalenie istotne - wysokie kwalifikacje
pracowników sprawiają, że jest ich bardzo mało.
Drony wydają się dla tego układu sił bardzo
groźne. Co prawda, aby uzyskać porównywalnej
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jakości produkt należałoby wykorzystać duży
i równie drogi system bezzałogowy, który mógłby udźwignąć podobnej klasy urządzenia pomiarowe. Jednak firmy fotolotnicze widzą zagrożenie w systemach tanich i opracowaniach
opartych o oprogramowanie automatyczne,
które pozornie nie wymagają ani dużych wydatków, ani wysoko wykwalifikowanej kadry. Natomiast zleceniodawcy prywatni i administracja
publiczna upatrują w BSL taniej alternatywy dla
drogich opracowań lotniczych.
Specyfika produktów fotogrametrycznych
i ich niuanse jakościowe oraz dokładnościowe
nie są powszechnie znane. Brakuje zatem wiedzy i zrozumienia technologii, która pozwoliłaby zdecydować czy w danym przypadku uzasadnione jest wykorzystanie droższych systemów
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Przedsiębiorcy i firmy
związane z wykonawstwem
geodezyjnym oraz
fotogrametrycznym
w większości podchodzą
negatywnie do dronów.

załogowych, czy też tańszych bezzałogowców.
W sytuacji, w której cena jest często najbardziej
znaczącym czynnikiem decydującym o wyborze
oferty, dochodzimy do spektakularnych wpadek w zamówieniach publicznych, które działają
bardzo niekorzystnie na odbiór dronów w branży i stają się znaczącym argumentem w walce
z nimi.

Worek zamówień

Przedsiębiorcy i firmy związane z wykonawstwem geodezyjnym oraz fotogrametrycznym
w większości podchodzą negatywnie do dronów.
Tą walkę na argumenty widać bardzo dobrze
w czasopismach branżowych, na forach dyskusyjnych, a także w prywatnych rozmowach. Co
ciekawe, do branży pomiarowej - do tej pory dość
hermetycznej - wkraczają nowe podmioty, które
związane są bardziej z dronami niż z pomiarami.
Zazwyczaj są to firmy bardzo entuzjastycznie
nastawione do ich możliwości. Rozwój technologii – rozwiązań sprzętowych oraz programowych - ułatwia bardzo tę ekspansję.
Fotogrametria obecnie ma znacznie więcej do
zaoferowania niż przed laty. Nie jest to już tylko technika pomiarowa, ale szeroka dziedzina,
która poza określeniem wymiaru i kształtów
obiektów w oparciu o zdjęcia, pozwala tworzyć
skomplikowane i foto-realistyczne modele terenu i obiektów oraz szereg innych produktów.
Otwierają się zatem zupełnie nowe rynki, którym fotogrametria niskopułapowa daje całkiem
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nową jakość. Coraz bardziej rośnie świadomość
możliwości i zapotrzebowanie na dane fotogrametryczne, które nie zawsze muszą charakteryzować się wysoką dokładnością pomiarową. To
jedna strona medalu.
Druga, związana z typowymi geodezyjnymi i fotogrametrycznymi opracowaniami nie
wygląda już tak optymistycznie. Administracja geodezyjna podchodzi do dronów z dużym
dystansem. Brakuje wiedzy o możliwościach
odniesionej do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Brakuje dobrych praktyk i rzetelnie wykonanych opracowań, na których można
byłoby się wzorować. Brak również chęci poznawania możliwości BSL, które dla świadomego
geodety mogłyby być równorzędnym instrumentem pomiarowym obok tachimetru czy odbiornika GNSS.
Gdy mówimy zaś o typowych danych fotogrametrycznych pozyskiwanych dla dużych obszarów, to zainteresowanie wynika zazwyczaj
z chęci uzyskania podobnego produktu w niższej
cenie. To przekłada się na ilość zrealizowanych
opracowań. O ile wykorzystanie dronów do prac
typowo geodezyjnych to zjawisko obecnie marginalne, o tyle zamówienia np. ortofotomapy
z BSL dla miasta pojawiają się coraz częściej.
Niestety, w zamówieniach publicznych dość
często panuje niezrozumiały chaos. W niektórych postępowaniach pojawia się niczym
nieuzasadnione ograniczanie wykorzystania dronów, w innych zaś z kolei dopuszczane

do realizacji zadań są podmioty, które nie posiadają wymaganej wiedzy i doświadczenia
(np. skomplikowana od strony prawnej i technicznej modernizacja ewidencji gruntów
w oparciu o ortofotomapę).

Czy ktoś musi przegrać?

Dzięki dronom fotogrametria schodzi pod
strzechy i z dziedziny zarezerwowanej dla bardzo wąskiego grona specjalistów staje się taką,
którą może zajmować się w zasadzie każdy, kto
potrafi obsłużyć drona i coraz bardziej intuicyjne oprogramowanie. Dzięki temu wzrasta
świadomość, a jednocześnie zapotrzebowanie
na usługi, mniej lub bardziej dokładne. A co
z geodezją i fotogrametrią? Tak zamawiający
jak i wykonawcy muszą lepiej poznać tę technologię oraz wzajemnie zrozumieć oczekiwania i możliwości. Osób mających doświadczenie
w geodezji, fotogrametrii lotniczej i niskopułapowej jest bardzo mało. Do rzetelnego opracowania i poprawnej oceny tego rodzaju produktów niezbędna jest wiedza i doświadczenie
z każdej z tych dziedzin.
Zatem nie przegra nikt pod warunkiem, że
nie zabraknie chęci do poszerzania wiedzy oraz
odwagi: w wytyczaniu nowych szlaków, jak
i w obronie wysokich standardów jakościowych
oraz dokładnościowych.
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W SŁUŻBIE NAUKI
Pośród nauk humanistyczno-społecznych prym wiodą archeolodzy
i historycy sztuki. W digitalizacji obiektów zabytkowych wspiera
ich fotogrametria lotnicza niskiego pułapu. Wykorzystują też
ortofotomapy, na bazie których tworzona jest dokumentacja
stanowisk archeologicznych.
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Pierwszy dron

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) pojawił
się w 2012 roku. Jednakże trzeba było jeszcze
trochę poczekać na ewolucję bezzałogowych
statków powietrznych, by móc zacząć je wykorzystywać do celów naukowych. Kamieniem
milowym było pojawienie się kamer 4K.
Trzy lata później powstało Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych. Zadaniem CTI jest wspieranie kadry naukowej UKSW specjalistycznym
sprzętem, oprogramowaniem i wykwalifikowaną techniczną kadrą w prowadzonej dydaktyce i badaniach. CTI dysponuje zaawansowanym technologicznie sprzętem z zakresu skanu
3D i 2D, druku 3D, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Pośród całej tej aparatury znalazły
się też drony.
Początkowo miały one nam służyć jako uzupełnienie skanowania 3D, do zbierania obszarów niedostępnych dla naziemnych skanerów
laserowych, np. dachy budynków. Szybko jed-

nak okazało się że możliwości zastosowania
bezzałogowych statków powietrznych do celów naukowych są o wiele większe. Tak dynamiczny rozwój jest możliwy dzięki ścisłej
współpracy UKSW z firmą Dron House.

Archeologia i historia sztuki

Największy prym w wykorzystaniu dronów
pośród nauk humanistyczno-społecznych wiedzie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, szczególnie kierunki Archeologia oraz
Historia Sztuki. Poza fotogrametrią lotniczą niskiego pułapu, która znacząco wspiera nas w digitalizacji obiektów zabytkowych, powstają też
ortofotomapy na bazie których tworzona jest
dokumentacja stanowisk archeologicznych.

Przykład digitalizacji zabytkowego kasyna oficerskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim. Archiwizacja stanu budynku
przed jego renowacją i przebudową

Fot. UKSW
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Przykład rekonstrukcji cyfrowej grodziska (powyżej) wykonanej
na podstawie numerycznego modelu terenu (poniżej, fotografia
współczesna)
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Od digitalizacji obiektów rzeczywistych,
bardzo płynnie przechodzimy do tworzenia ich
replik. Mogą to być wydrukowane w 3D makiety zabytku czy stanowiska badawczego. Równie
dobrze zdigitalizowany obiekt można przenieść
do wirtualnej rzeczywistości, dzięki czemu
studenci mogą stanąć pośrodku stanowiska archeologicznego, badanego jakiś czas temu w odległym kraju.
Bardzo często, poza tradycyjną dokumentacją
foto wideo z drona, wykonujemy też dokumentację w postaci zdjęć sferycznych 360˚ badanych
obiektów, w tym też z lotu ptaka pokazujących
najbliższe otoczenie obiektu. Zdjęcia sferyczne
służą do zbudowania wirtualnego spaceru po
obiekcie oraz, wraz nagraniem dźwięków otoczenia, są tłem dla fotogrametrycznego modelu
3D w wirtualnej rzeczywistości.
Jednym z ciekawych projektów w którym
zastosowano wiele opisanych wyżej technik,
jest wczesnochrześcijańska bazylika Diaporit,
położona w południowej części Albanii. Stanowisko odkryte zostało w 1920 roku przez
włoskich archeologów. W 2017 roku w ramach
realizowanego na UKSW projektu „ Stan badań
i zachowania wczesnochrześcijańskich bazylik
Epiru Vetus II”, przeprowadzona została inwentaryzacja bazyliki wraz z otoczeniem oraz wykonana została ocena konserwatorska.
Równolegle naukowcy zajmują się cyfryzacją
cmentarzy. Polega ona na wykonaniu ortofoto-

mapy, zaś następnie inwentaryzacji nagrobków
i połącznie tej bazy danych z danymi zawartymi
w księgach parafialnych. W rezultacie powstaje
m. in. interaktywna mapa nekropolii ułatwiająca odnalezienie i dotarcie do miejsca pochówku
danej osoby.

Ekolodzy i psycholodzy

Szczególnie duży nacisk w najbliższym czasie
położymy na wykorzystanie dronów w badaniach roślinności realizowanych przez Laboratorium Ekologii Gleby przy Instytucie Ekologii
i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej.
Również Laboratorium Psychologii Transportu tegoż wydziału chce przeprowadzić badania operatorów. Zbada ono ich reakcje z wykorzystaniem systemu śledzącego ruch gałek
ocznych tzw. eyetracking oraz EEG (elektroencefalografia), czyli nieinwazyjne badanie
bioelektrycznej czynności mózgu w reakcji na
bodźce zewnętrzne lub zmienne warunki otoczenia operatora drona.

Humanista też potrafi

Dzięki współpracy UKSW z ośrodkiem szkoleniowym CSUAV Grupy Dron House, prowadzimy kursy dla kadry naukowej oraz studentów
na świadectwo kwalifikacji UAVO w zakresie
VLOS, BVLOS, oraz kursy specjalistyczne FotoWideo z Drona, „Fotogrametria” i „Przetwarzanie produktów fotogrametrycznych w środowisku GIS”.
Na kierunkach historii sztuki oraz ochrona
dóbr kultury i środowiska, prowadzony jest
program Power „Udany Start” gdzie uczestnicy tego programu mają w całości sfinansowane
szkolenie UAVO, tak, aby wychodząc na rynek
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pracy, posiadali unikatowe kwalifikacje ułatwiające im zawodowy start.
Na potrzeby szkoleń UAVO został też opracowany w CTI unikatowy symulator drona w wirtualnej rzeczywistości, który o wiele bardziej
realistycznie oddaje rzeczywiste warunki,
jakie występują w trakcie wykonywania lotu.
Mowa tu głównie o nieograniczonym wielkością monitora polu widzenia, realnej skali obiektów i perspektywie, ale też przede wszystkim
o anatomicznych aspektach, tj. motorycznej
pracy tych mięśni, które w trakcie lotu są nadwerężane przez niewprawionych operatorów,
wygięty do góry kark oraz mięśnie nóg.
Ta część kursantów, która używała wcześniej symulatora VR, podczas pierwszego dnia
prawdziwych lotów wykazuje się lepszym panowaniem na dronem i większą wytrzymałością na zmęczenie niż grupa, która korzystała
z tradycyjnych symulatorów na ekranach monitora.
Oprogramowanie symulatora jest w całości
tworzone przez UKSW, co pozwala na swobodne tworzenie scenariuszy symulacji. Instruktor jest ich animatorem. Może on uruchomić
sytuacje awaryjne, takie jak nisko przelatujący
helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego
na kursie kolizyjnym z dronem lub wtargnięcie na miejsce lądowania osób postronnych.
Dźwięk przestrzenny zawczasu zdradza kursantowi kierunek, z którego nadleci helikopter. Obserwujemy wtedy czy kursant pochłonięty wykonywaniem ćwiczenia, reaguje
prawidłowo na zmieniające się warunki w jego
otoczeniu. Takich ćwiczeń, obecnie nie można
przeprowadzić na żadnym z komercyjnie dostępnych symulatorów, dlatego ciągle rozwija-

Kolorowy wydruk 3D w technologii proszkowej CJP makiety bazyliki
Model został wykonany w technice fotogrametrii

my nasz symulator VR dodając do niego nowe
funkcjonalności i ciągle poprawiając fizykę
lotu drona.
Chociaż UKSW nie jest uczelnią techniczną,
to jednak mamy spory wkład w budowę kilku
modeli dronów. Na naszej wielkoformatowej
drukarce 3D w precyzyjnej technologii SLA powstają prototypowe elementy bezzałogowców
i urządzeń montowanych na nich, takich jak:
obudowy kamer, obudowy czujników, elementy
konstrukcyjne i mechaniczne, aż po miniatury
konstrukcji całego drona do badań aerodynamicznych.
Drony na UKSW używane są też w bieżącej
działalności. Poza wykorzystywaniem dronów
do celów promocyjnych (zdjęcia filmy), prowadzono za ich pomocą inspekcję stanu technicznego budynków na obu kampusach. Dron wykonał też dokładną dokumentację terenu pod
projekt trzeciego kampusu UKSW.
Do 2020 r. powstanie tam Multidyscyplinarne Centrum Badawcze, w którym przewidziane są też specjalne laboratoria dedykowane
dronom np. symulator sferyczny, laboratorium
napędów elektrycznych czy też laboratorium
łączności radiowej. Nowością będzie studio
motion capture przystosowane do latania wewnątrz dronami w celu badania ruchu np. roju
mikrodronów. Natomiast na dachu jednego
z budynków powstanie taras dronowy z kopułą
tzw. stacją dokująca dla drona.
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Firma

Miasto

www

„Blackpoint Studio”

Zduńska Wola

miastozdrona.pl

„Drone Record” Paweł Chałaciński

Sosnowiec

www.drone-record.pl

„PDS – STUDIO” – Karol Strelau

Wejherowo

www.photoyoung.pl

„RUTKOWSKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE SECURITY-SERVICE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Łódź

www.detektywrutkowski.pl

„SALUS” TAKTYKA I TECHNIKA DLA BEZPIECZEŃSTWA Bożena
Mazurkiewicz

Warszawa

3D Drony Marek Truszkowski

Warszawa

timultikopter.opx.pl

4K DRONES Rafał Kmieć

Słupca

4kdrones.pl

Active Shots Andrzej Szulc

Warszawa

www.activeshots.pl

Aerial Piotr Chrobak

Bielsko-Biała

www.aerial.net.pl

Aerobits Sp. z o.o.

Szczecin

aerobits.pl/contact

aeroMind J. Siekierczak

Poznań

www.aeromind.pl

Aeropix Jarosław Syrek

Szczecin

Aeropix.pl

AEROSYSTEMS Karol Cheda

Warszawa

www.akademia-uav.pl

AIR DRON POLSKA S.C.

Krzymów

airdron-polska.pl

Airborn Sp. z o.o.

Gdynia

airborn.aero

AIRBOT Sp. z o.o.

Toruń

www.airbot.io

AIRCOM Sp. z o.o.

Warszawa

www.aircom.pl

AirDron Polska s.c.

Brzeźno

www.airdron-polska.pl

AIRPAS sp. z o.o.

Poznań

airpasacademy.pl

Albert Maszczyński Dron Wave

Ćmińsk

Alticam Jakub Zakrzewski

Bytów

www.alticam.pl
www.dronarmy.pl

Amstok Mateusz Stokowiec

Szczecin

ANDRZEJ ŚNIEĆ DRON-CSS

Poznań

Anti-Drone sp. z o.o.

Warszawa

www.anti-drone.pl

Antoni Manulik CELMAN A.K.C.K.MANULIK

Gdynia

flytoy.pl

Art Of Drone Artur Czerwiński

Wrocław

www.artofdrone.pl

Autothermal Sp. z o.o

Dawidy Bankowe

www.autothermal.eu

Avialab sp. z o.o.

Kielce

www.avialabs.pl

AVIATION CONSULTING MICHAŁ RATAJCZAK

Gorzów Wlkp.

aviacon.pl

Aviation Technik Sp. z o.o.

Bydgoszcz

www.aviationtechnik.pl

Aviox sp. z o.o.

Warszawa

drones.aero

Axidro Poland sp. z o.o

Poznań

www.axidro.pl

BackStage Entertainment sp. z.o.o

Białystok

Bananowa Krowa Karol Kolba

Nowa Sól

Bartłomiej Ebertowski DRONOSFERA360

Skarszewy

BeforeFlight Sp. z o.o.

Warszawa

BEST BARTŁOMIEJ STERNAL (wspólnik spółki cywilnej);
AIRBAT UAV OPERATIONS BARTŁOMIEJ STERNAL

Tuchomie

BIBUS MENOS Sp. z o.o.

Katowice

Biuro Geodezyjno-Kartograficzne Geo-Drone Maciej
Smaczyński

Poznań

Blue Dot Solutions Sp. z o.o.

Gdańsk

BMT Wybrzeże – Marek Lewandowski/Tosem

Gdynia

BT Progress Paweł Przybyszewski

Warszawa

c5studio Jakub Śledziowski

Szczecin

c5studio.pl

Camlot Maciej Walkowiak

Czapury

camlot.pl

Camonboard s.c.

Warszawa

camonboard.pl/
kamery-sportowe

Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych
sp. z o.o.

Rzeszów

systemybezzalogowe.pl

Centrum Szkolenia UAV sp. z o.o.

Wielka Wola

www.csuav.pl

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

Warszawa

airpas.pl

Cervi Robotics sp. z o.o.

Rzeszów

cervirobotics.com

cmielstudio ĆMIEL BARTOSZ

Wałcz

www.1kadr.pl

CNBOP-PIB

Józefów

www.cnbop.pl/

Colidrone Sp. z o. o

Częstochowa

www.colidrone.pl

CREOTECH Instruments S.A.

Piaseczno

www.creotech.pl

Custom Copters sp. z o.o.

Gliwice

ccopters.pl

CyberCar Tomasz Rumiński

Bydgoszcz

www.x-dron.pl

DARBODESIGN Dariusz Kobla

Gliwice

dronolot.pl

Dariusz Sokólski

Bydgoszcz

DD&DT Tomasz Różański

Konstancin-Jeziorna

www.facebook.com/odlotowi.tv

www.b4flight.pl

www.bibusmenos.pl

www.tosem.pl

www.videodrone.pl

Digital Cinema Magic Marcin Świerczyński

Koszalin

www.dcmagic.pl

Dilectro sp. z o.o.

Warszawa

dilectro.pl

Direct Drone Solutions Tomasz Augustynek

Kraków

https://www.facebook.
com/DirectDroneSolutions/

Dlapilota.pl sp. z o.o. (Droneradar.eu)

Warszawa

droneradar.eu

Dragonfly Drones Cezary Stanczewski

Wąbrzeźno

dragonfly-drones.pl

DRAGONFLY VISION Jarosław Czajka

Legionowo

www.dragonflyvision.pl

Dron and go Tomasz Poznański

Pruszków

dronandgo.pl

DRON Andrzej Łepkowski wspólnik spółki cywilnej

Warszawa

DRON EXPERT BOGDAN ROBAK

Lubin

dron-expert.pl

Dron House S.A.

Warszawa

www.dronhouse.pl

DRON MAŁOPOLSKA FOTOGRAFIA I FILMOWANIE MIROSŁAW
JAMRÓZ

Kraków

dron.malopolska.pl

DRON MEDIA Krzysztof Piersa

Brodnica

dronmedia.net/kontakt.
html

DRON MIASTKO Wojciech Ulaszewski

Miastko

dronmiastko.pl
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DRON PROJECT ŁUKASZ MURAS

Polkowice

Dron Time Piotr Murawski

Nowy Dwór Mazowiecki

DronAir.pl – Mariusz Burczyk

Dąbrowa Górnicza

DronAir.pl

DRONART.PL MAREK KOSSYK

Dąbrowa Górnicza

dronart.pl

DRONcam 24 DANIEL KŁAK

Zabrze

droncam24.com

Droncom Rafał Ziaja

Tarnów

droncom.pl

DronCording MICHAŁ CZARNECKI

Książenice

DronCording.com

Drone Empire Jarosław Marcisz

Jawor

dronempire.p,l

Drone Film View Kacper Mężyk

Puszczykowo

dronefilmview.pl

Drone It Tomasz Krawczyk

Warszawa

Drone Project Gabriel Janiszewski

Gdynia

proneproject.pl

Drone X Vision Marcin Woźniak

Warszawa

www.dronexvision.pl

Drone Zone Małgorzata Doroszewska

Krotoszyn

drone-zone.pl

Dronehero.pl sp. z o.o.

Warszawa

dronehero.pl

DroneLand.pl Szymon Łukasik

Chorzów

www.droneland.pl

DRONEM24.PL JOANNA LIS

Wręczyca Wielka

dronem24.pl/

DRONEMAN DANIEL ŁOSIAKOWSKI

Piaseczno

www.droneman.pl

Dronet Damian Gołębiowski

Pszczyna

www.dro.net.pl

dronetech WOJCIECH KURYŁO

Gdynia

www.dronetech.pl

DRONEX DAWID ŚWIDURSKI

Śrem

www.dronex24.pl

Dronexpress Karol Gryncewicz

Ostrów Wielkopolski

dronexpress.pl

dronfilming.pl Roch Abramczyk

Bydgoszcz

www.dronfilming.pl

DronJarosław.pl Norbert Krysa

Jarosław

dronjaroslaw.pl

Dronlab Sp. z o.o.

Warszawa

www.dronlab.pl

DRON-MASTER Piotr Pilecki

Milicz

dronmaster.pl

DronMedia Marcin Szydlik

Szczecinek

dronmedia.pl

Dronografika Marcin Kułakowski

Gdynia

dronografika.pl

DRONOWANIE Rymwid Rutkowski

Chocianów

dronowanie.com

DronPix

Kraków

dronpix.pl/

Dronport sp. z o.o.

Warszawa

www.dronport.pl

DRON-UAV TOMASZ CIEPLICKI

Człuchów

dron-uav.pl

DRONVISIONS – usługi dronem Przemysław Złotkowski

Zakopane

dronvisions.com

Drony Sp. z o.o.

Kaniów

www.centrum-drony.pl

ECOKOPTER Dawid Lewandowski

Oborniki Śląskie

www.ecokopter.pl

Elite Drone Jakub Kotas

Kępice

www.elitedrone.pl

Eskadra Grzegorz Trzeciak (Akademia Dronów)

Gdańsk

bezzalogowce.pl

EURO-PROJEKT SP. Z O.O.

Węgrzce

www.euro-projekt.krakow.
pl/vimana/octo.php

Eurosystem S.A.

Chorzów

www.uas.com.pl

Eurotech Sp. z o.o.

Mielec

www.eurotech.com.pl

Ex.T Sp. z o.o.

Sosnowiec

Exalto Michał Wilanowski

Brześce

EYE-DRON.PL Agnieszka Jabłońska

Piaseczno

FIDES Jakub Karbowiak

Poznań

Firma Leda Gurdek Bożena

Wieprz

www.abc-rc.pl

FLY DRON Cyprian Mroczek

Mielec

www.fly-dron.pl/

www.eye-dron.pl

Fly in the Sky Roman Matla

Poznań

flyinthesky.pl/

FlyTech UAV sp. z o. o.

Kraków

Flytechuav.pl

Flytronic sp. z o.o.

Gliwice

www.flytronic.pl

FotoDronem.pl (PolskiePortale.pl Sp. z o.o.)

Szczecin

www.fotodronem.pl

Fotoraporty Sp. z o.o.

Piaseczno

fotoraporty.pl

Fun & Fly Piotr Kopras

Suchy Las

www.funandfly.pl

Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o

Kraków

www.geotronics.com.pl

GEO-UAV Justyna Zdanowska

Łódź

geo-uav.eu/szkolenia/
szkolenia-lotnicze-dla-kobiet/

GEO-UAV Radosław Zych

Kałęczyn

geo-uav.pl

GIS DRON Marek Włodek

Toruń

www.gisdron.com.pl

GISonLine Sp. z o.o

Kraków

www.gisonline.pl

GOADVENTURE.PRO SYLWIA KOSMALSKA-JURIEWICZ

Warszawa

goadventure.pro

Gorlice.TV Sp. z o. o.

Jasło

www.gorlice.tv

GRA O DRON Artur Banach

Świdnik

graodron.pl

Green Eyes Angel Sp. z.o.o

Gliwice

www.greenmovie.pl

GRZEGORZ GRABOWSKI DRON SELFIE

Malczyce

dronselfie.pl

HERTZ SYSTEMS LTD Sp. z o.o

Zielona Góra

I. JB GRUPA – Jarosław Brzeg; II. Air Dron Polska

Konin

airdron-polska.pl

Idea Machines Sp. z o.o.

Szczecin

www.ideamachines.pl

Infini Sp. z o.o

Białystok

INO – DRON STUDIO ANITA CZERWIŃSKA

Inowrocław

Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J.

Tychy

Instytut Lotnictwa

Warszawa

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Warszawa

www.itwl.pl

IRON SKY Dariusz Wąsowicz

Buk

ironsky.pl

IT Dron Michał Droń

Wrocław

DronFly4k.pl

IT Vision Sp. z o.o.

Kraków

www.itvision.pl

IT-Dron Dariusz Osik

Warszawa

IWING Sp. z o.o.

Warszawa

J. A. LUKAS JOLANTA ŁUKASZYK

Poznań

Jacek Piotrowski Startdronem

Łask

Facebook.com/startdronem

Jakub Strzelczuk FIREFLY STUDIO

Zambrów

www.studiofirefly.pl

Jan Parzusiński „JOHN’S DRONES”

Wielogłowy

Jarosław Rozumek PRACOWNIA SZYLDÓW I REKLAM SAM-ART

Wieliczka

www.samart.pl

JAWORSKI BARTŁOMIEJ LABORATORIUM CYFROWEGO
PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW „DIGITALLAB”

Mikołów

www.CyberDrone.pl

KARACENA – S SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

Warszawa

Karol Stojowski

Kraków

www.dronpix.pl

KELM Solutions Marcin Kelm

Katowice

view.com.pl

KH PROJECT KRZYSZTOF HILBRYCHT

Kartuzy

Kings of Drones sp. z o.o.

Wrocław

kdaerialtech.tumblr.com/

KOMA-DRON Bartosz Wąsowski

Cegłów

koma-dron.pl

KOTLOWSKI HENRYK STUDIO FILMOWE ISHOTS

Rybnik

www.ishots.com.pl

www.nadowski.pl

www.iwing.pl
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Krzysztof Kulas BROADCAST-TV

Warszawa

broadcast-tv.pl

KURSOR studio Grzegorz Kundys

Radom

www.dronradom.pl

Level Up Damian Klekocki

Słupca

Facebook.com/levelupdamian

LGEO ANDRZEJ LITWIN

Bytów

Lotydronem.net

Warszawa

/www.facebook.com/pg/
LotyDronem.net/about/

Luke Skyvideo

Kraków

www.lukeskyvideo.pl

Maciej Gwiżdż FLYSEO

Słupsk

flyseo.pl

Made By Drone Kacper Horzela

Radzionków

madebydrone.pl

MARCIN KROMAREK-NIETYLKOLATAMY.PL

Ostrów Wielkopolski

MARDRONE Mariusz Olejnik

Bydgoszcz

www.droneflyaway.pl

MARMO Marcin Motus

Białystok

www.leci-kamera.pl

Martyna Buczko-Alvarado Panorama Drone

Kraków

Max Berger Aviation Maciej Kowalczyk

Warszawa

Media Alert sp. z o.o. (wydawca: Instytut Jagielloński)

Warszawa

Megmar Logistics & Consulting sp. z o.o.

Kutno

Michał Aleksandrów Black Drone

Gdańsk

black-drone.pl

Michał Kokot IMAGING TECHNICS

Opole

michalkokot.pl

Michał Zawadzak ArduMedia (Świat dronów)

Kraków

www.swiatdronow.pl

Microsystem Spółka z o.o.

Sopot

www.microsystem.com.pl

Moose sp. z o.o.

Białystok

Msdron MSdron Monika Szparadowska

Warszawa

msdron.pl

MSP Marcin Szender

Warszawa

www.uav.com.pl

MULTI-TAX, DRON VISION, ZIELONKA TOMASZ

Poznań

www.multi-tax.eu

Na horyzoncie MAGDALENA FLASZA-ŁAPUCHA

Witkowice

www.nahoryzoncie.pl

NeoDroneVision sp. z o.o.

Katowice

pl.facebook.com/neodronevision/

Netsim Marek Barciewicz

Żywiec

www.alfacam.pl

Nova sp. z o.o.

GDYNIA

www.novalab.eu

Novelty RPAS Sp. z o.o.

Gliwice

noveltyrpas.com

Novelty RPAS VerixDron ANDRZEJ WAŚNIEWSKI

Włocławek

www.verixdron.pl

Novelty RPAS Wrocław PANDRON Hubert Wojciechowski

Wrocław

wroclaw.noveltyrpas.com

Open Link sp. z o.o. (Drone Tech)

Toruń

dronetech-poland.com

otoDron Artur Bloch

Warszawa

www.otodron.waw.pl

P.H.U. MAGMAT – Magdalena Jońca

Osiek

https://pl-pl.facebook.
com/Foto-Video-MAGMAT-147644355388161/

Patrycja Krajczyńska Drones for Industries

Warszawa

Paweł Siwecki CYBER-SHOP

Kraków

Paweł Sudoł

Józefów

PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa

PERFECT DRON – MICHAŁ STAWSKI

Gdańsk

Piekarnia – Ciastkarnia – Waldemar Pędziszczak

Nowogard

www.freedron.com

Piotr Laskowski „PITLAB”

Warszawa

www.pitlab.pl

Piotr Mazur – AGROTECHNOLOGY

Łobez

www.agrotechnology.pl/

Piotr Składanowski I. FIKAK II. DRON-FLY

Gdynia

www.dron-fly.pl

www.maxberger.pl

cybershop.pl

www.pentacomp.pl

POLAND – U.S. OPERATIONS SP.zo.o

Warszawa

Polskie Drony Sp. z o.o.

Otrębusy

Pracownia Dronów

Sochaczew

PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA Sp. z o.o (PwC Drone
Powered Solutions)

Warszawa

ProConstruct TRACZYŃSKI DOMINIK

Łęczna

www.fly-project.pl

Prokreacja.com s.c.

Warszawa

prokreacja.com

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Warszawa

PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. — Wydział Usług Lotniczych w
Mielcu

Mielec

www.aero-plan.org/pl/
eads-pzl-warszawa-okecie-s-a

Radio-Modele inz. Jacek Gonczar

Koszalin

www.radio-modele.pl

RAWRED ELŻBIETA ANIOŁ-RAWLIK

Zabrze

humanupgrade.pl

RC-LIPOL Piotr Sinica

Jasionka

rc-lipol.pl

RC-PLANETA

Opole

rc-planeta.pl

Realizacja Obrazu Marcin Kulesza

Białystok

realizacjaobrazu.pl/

REDWINGS TRAINING & CONSULTING Janusz Szczuczko

Cianowice

redwings.com.pl

dron-film.pl

Rm-Drone Remigiusz Majchrzak

Spalona

www.rm-drone.pl

RoboKopter Technologies sp.z o.o.

Warszawa

www.robokopter.pl/

Roborotor Sp. z o.o.

Babsk

www.roborotor.pl

Robot Aviation Sp. z o.o.

Warszawa

www.robotaviation.com

SANDRA PALT-DOROBISZ CITY MEDIA

Sosnowiec

fotodrony.com

SERVOCODE Sp. z o.o

Rzeszów

SILVAIR Sp. z o.o.

Warszawa

silvair.net

Sky Drone

Mielno

www.sky-drone.com.pl

SKY DRONER KACPER KAŹMIERCZAK

Łódź

www.skydroner.pl

Sky Eye Drone Mateusz Michalak

Śrem

skyeyedrone.pl/

SKY MEMORIES MICHAŁ MIEGOŃ

Nowa Dęba

https://pl-pl.facebook.
com/SkyMemoriesPL/

Sky Solutions Daniel Kowalski (Dron Age)

Bolesławiec

skysolutions.pl/kontakt/

Sky Tronic sp. z o.o.

Wrocław

www.skytronic.com.pl

SKY-DRON Andrzej Wolarz

Ruja

SKYEYE Cezary Pawlikowski

Toruń

skyeye.com.pl

SKYSNAP Sp. z o.o. Sp. K

Warszawa

www.SkySnap.pl

SMART ELECTRONICS DAWID EBERT

Kock

SMARTVISION Michał Domański

Bochnia

www.smartvision.pl

SOFTBLUE MICHAŁ KIERUL

Bydgoszcz

WWW.SOFTBLUE.PL

Solutions 4 Tomorrow Sp. z o.o.

Gdańsk

s4t.com.pl/

Spartaqs Sp. z o.o.

Katowice

spartaqs.com

Spectre Solutions sp. z o.o.

Warszawa

www.spectre.solutions

Spółdzielnia Fabryka i3

Warszawa

www.fi3.pl

Squadron Sp. z o.o.

Gdańsk

www.squadron.pl

SterKom Piotr Kleczyński

Warszawa

www.rcconcept.pl/

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie

Warszawa

www.sea.org.pl

Streamline Media Productions

Kraków

aerialpictures.pl/

StudioGo Łukasz Hodorowicz

Sierakowice

Www.studiogo.pl

STUDIO-T TADEUSZ BĄCAL

Nowy Targ

www.studiot.pl
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STYLOUT- ALEKSANDRA LICHTARSKA

Kudowa-Zdrój

www.stylout.pl/

Syntecode Sp. z o.o. (ATO Avioner)

Warszawa

www.avioner.pl/

Szender Marcin MSP

Warszawa

www.uav.com.pl

Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o.

Gdynia

morska.edu.pl

Szymon Prus IT

Bielsko-Biała

naddachami.pl

TECHNO-DRON IRENA ŻÓŁKOŚ

Krosno

dronado.pl

Tomasz Gałat Fabryka Okien Drzwi Fine DronaVista.pl

Nowy Sącz

dronavista.pl

TV ASTA Sp z o.o.

Piła

www.tvasta.pl

TYMMAR Piotr Łukasiewicz

Zabrze

www.hd-dron.pl

UASA Sp. z o.o.

Ełganowo

uasa.eu

Uav 81 Drone System Marcin Misa

Warszawa

www.uav81.com

UAV Polska sp. z o.o.

WARSZAWA

www.uavpolska.pl/

UAView Poland sp. z o.o.

Kraków

UAVIONICS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa

uavionics.pl

UAVO.TV Sebastian Zaczkiewicz

Warszawa

www.uavo.tv

UAV-Photo.pl Daniel Ciskowski

Piła

www.uav-photo.pl

UAVS Poland sp. z o.o.

Kraków

uavs.pl

UAVWAY Andrzej Grabski

Warszawa

uavway.eu

UAVWORLD MACIEJ NOWACZYK

Trzemeszno

uavworld.pl/

Ultradrones sp. z o.o.

Warszawa

www.ultradrones.pl

Unmanned Aerial Vehicles Polska Sp. z o.o.

Warszawa

uav.pl

Unmanned Solutions sp. z o.o.

Toruń

www.ctt.umk.pl

Usługi Fotograficzne Tadeusz Kordula

Dobczyce

USŁUGI SPECJALISTYCZNE „EARLYBIRD” Bogumił Dąbek

Wrocław

www.earlybird.pl/

Victor Alvarado Vazquez Panorama Drone

Kraków

panoramadrone.pl

Video-Drone Robert Chmielecki

Gdańsk

www.video-drone.pl

Vision and fly sp. z o.o.

Szczecin

www.twojdron.pl

WALDORF STUDIO Waldemar Strażyński

Zbąszyń

www.helivideo.pl

WB Electronics S.A.

Ożarów Mazowiecki

www.wb.com.pl

WIESŁAW JACKOWSKI DRON X SYSTEM

Olsztyn

https://pl-pl.facebook.com/JackowskiWies%C5%82aw-DRON-Xsystem-1599637620292752/

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.

Bydgoszcz

wzl2.mil.pl

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Zielonka

www.witu.mil.pl

XART Adam Gewartowski

Szczytno

x-art.pl

XC Krzysztof Woźny

Pruszków

www.xcopter.waw.pl

ŻEBRACKI WOJCIECH Crystal Media Wojciech Żebracki

Jasło

www.facebook.com/dronjaslopl

WYKAZ AKRONIMÓW I SKRÓTÓW

AIP

Aeronautical Information Publication – zbiór Informacji Lotniczych wydawany przez PAŻP
wydawany z udziałem administracji państwowej zbiór informacji lotniczych o charakterze
trwałym zawierających dane o lotniskach, drogach lotniczych i obowiązujących procedurach,
które mają istotne znaczenie dla żeglugi powietrznej

AIP Polska

Aeronautical Information Publication – Poland; AIP – Poland. Zbiór Informacji Lotniczych

AMC

Acceptable Means of Compliance – Akceptowalne Środki Spełniania Wymagań – tzw. „miękkie” wymagania techniczne EASA

ANSP

Air Navigation Service Provider – w Polsce PAŻP

ASAR

Aerial Search And Rescue – służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego

ATZ

strefy ruchu lotniskowego Aerodrome Traffic Zone

AUP

Airspace Use Plan – Plan Użytkowania Przestrzeni Powietrznej na dany dzień przygotowywany
przez PAŻP

BSL

Bezzałogowe systemy lotnicze

BSP

bezzałogowy statek powietrzny

BVLOS

Beyond Visual Line of Sight Operation – operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej

CB

Citizen band 27MHz

CEN

European Committee for Standardization

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization

CTR

Control Zone – Strefa Kontrolowana Lotniska

DARPA

Defense Advanced Research Projects Agency – amerykańska rządowa Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych dla Obronności

DCL

Drone Champions League europejska liga wyścigowa dronów

DRL

Drone Racing League amerykańska liga wyścigowa dronów

EDA

European Defense Agency – Europejska Agencja Obrony – oficjalna agencja UE ustalająca
m.in. standardy przemysłu obronnego

EASA

European Aviation Safety Agency – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

ESA

Eropean Space Agency – Europejska Agencja Kosmiczna

EMC

ElectroMagnetic Compatibility – kompatybilność elektromagnetyczna

EUROCAE

utworzona jako European Organisation for Civil Aviation Electronics – organizacja standaryzacyjna dla elektroniki lotniczej

FAA

Fedaral Aviation Admnistration – amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa

FPV

First Person View – zdalnie sterowana kamera

GIS

Geographic Information System

GLONASS

Globalnaja Nawigacionnaja Sputnikowaja Sistiema to Rosyjski Globalny System Nawigacyjny.
Podobnie jak GPS tworzony był dla celów wojskowych. Projekt systemu powstał w grudniu
1976 r. za czasów ZSRR.

GNSS

Global Navigation Satellite System – satelitarny system nawigacyjny

ICAO

International Civil Aviation Organization – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego

IoT

Internet of Things – internet rzeczy

ISM

od Industrial, Science, Medicine – określenie uwolnionych pasm radiowych, gdzie nie jest
wymagane indywidualne pozwolenie radiowe (np. 2.4GHz, 5GHz)

LPR

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
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NDVI

Normalized Difference Vegetation Index

NIR

Near infrared – bliska podczerwień

NOTAM

Notice to Airmen – wydawana na żądanie zwięzła depesza telekomunikacyjna Kierownictwa
Lotów ATM (Air Traffic Management) rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje nt. ustanowienia, stanu lub zmian urządzeń lotniczych, służb,
procedur, a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna
dla personelu związanego z operacjami lotniczymi.

OSD

On screen dislplay – Moduł OSD to urządzenie, które pozwala tworzyć tekstową nakładkę dla
obrazu wideo

OSP

Ochotnicza Straż Pożarna

PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności

PSP

Państwowa Straż Pożarna

RFID

Radio-frequency identification

RGB

Jeden z modeli przestrzeni barw. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w
ustalonych proporcjach trzech wiązek światła

RHA

Rolled homogeneous armor – stal czołgowa

RPA

Remotely Piloted Aircraft – zdalnie sterowany statek powietrzny

RPAS

Remotely Piloted Aircraft Systems

RTK GPS

Real Time Kinematic GPS – technologia precyzyjnych pomiarów przy użyciu nawigacji satelitarnej

SAE International

utworzona jako Society of Automotive Engineers organizacja inżynierów, zajmująca się standaryzacją wymagań technicznych

SES

Single European Sky – pakiety unijnych rozporządzeń, których celem jest zwiększenie wydajności ekonomicznej, finansowej i środowiskowej służb kontroli ruchu powietrznego w Europie

SESAR

Single European Sky ATM Research – Program badań systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym
w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

SMS

Safety Management System

STVI

Stress Related Vegetation Index

UAS

Unmanned Aerial System

UAV

Unmanned Aerial Vehicle – bezzałogowy statek powietrzny

UCAV

unmanned combat aerial vehicle

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego

U-Space

Urban Space – przestrzeń powietrzna dla obszarów aglomeracji miejskich

WRC

World Radiocommunications Conference – odbywająca się co cztery lata międzynarodowa
konferencja ITU, podczas której na szczeblu międzyrządowym ustala się zasady użytkowania
widma częstotliwości fal radiowych

UTM

Unmanned Aircraft Traffic Management

VLOS

Visual Line of Sight Operation – operacje w zasięgu wzroku

VTOL

Vertical Take Off and Landing – samolot pionowego startu i lądowania
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Widok na wrocławski Ostrów Tumski
znad wieży kościoła pw. Świętego Krzyża
fot. Shutterstock
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Raport powstał w ramach fundacyjnego programu animacji rynku systemów
bezzałogowych. Jego częścią jest Droniada 2018 – poligon systemów
bezzałogowych – polski sprawdzian przed wdrożeniem idei U-Space.
Raport obrazuje stan i trendy rynku dronów w Polsce.

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. „Programmamus futura” – oto nasze motto. Dążymy
do społecznej akceptacji technik informacyjnych i systemów inteligentnych.
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