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1. Wprowadzenie do technologii dronów

Niniejsza broszura zawiera wytyczne dotyczące wykorzystania technologii dronów w kształceniu
i szkoleniu zawodowym (VET) i prezentuje podstawowe wytyczne dla instytucji i nauczycieli
przedmiotów zawodowych, którzy chcą włączyć technologię dronów do swojego programu
nauczania i zwiększyć swoje kompetencje zawodowe. Broszura opisuje podstawy technologii
dronów, szczegóły techniczne, możliwości wykorzystania dronów, oraz ramy prawne określające
sposób ich użycia. Dokument zawiera również serię przypadków, które pokazują możliwe
zastosowania dronów w różnych obszarach. Broszura stanowi również źródło wiedzy i odniesienie
w zakresie możliwości wdrożenia elementów technologii dronów do nauczania przedmiotów STEM,
włączenia społecznego osób wykluczonych oraz zachęcenia uczniów do wyboru kierunków
zawodowych.

1.1 Technologia dronów
Dron można zdefiniować jako bezzałogowy statek powietrzny, który może latać autonomicznie, przy
pomocy pilota automatycznego, lub sterowany za pomocą urządzenia do kontroli zdalnej. Ponadto,
dron może być sterowany przez WI-FI, smartfon lub tablet działający na systemie Android lub iOS.
Drony występują w wielu kształtach i rozmiarach. Z punktu widzenia użyteczności, drony dzieli się
następujące kategorie:
- Bezzałogowy statek powietrzny (UAV).
- Bezzałogowy pojazd lądowy (USV).
- Bezzałogowy statek podwodny (UUV).
- Bezzałogowy pojazd naziemny (UGV).
- Drony typu High Altitude Pseudo Satellites (HAPS).
Najpopularniejsze i najczęściej wykorzystywane są bezzałogowe statki powietrzne (UAV). Niezależnie
do ich wykorzystania, bezzałogowe statki powietrzne działają na baterii lub energii produkowanej
przez umieszczone na nich ogniwa fotowoltaiczne. Te rodzaje dronów są wyposażone w silniki
elektryczne, po jednym na każde śmigło. Drony wyposażone w silniki spalinowe są rzadziej
wykorzystywane niż te z napędem elektrycznym. W zależności od liczby silników i ich mocy, drony
można podzielić na trikoptery, quadrokoptery, heksakoptery czy oktokoptery.
Trikopter przypomina helikopter, który ma trzy tarcze wirnika i serwomechanizm jednostki
napędowej.
Quadkopter to maszyna latająca, która ma cztery wirniki / silniki. Quadkopter jest stabilizowany przy
użyciu różnych technologii, głównie żyroskopów.
Heksakopter to zdalnie sterowany pojazd latający, wyposażony w sześć wirników/silników.
Heksakopter jest typem zaawansowanego technologicznie drona, charakteryzującego się dobrą
zwrotnością.
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Oktokoptery posiadają osiem wirników / śmigieł. Drony te odznaczają się wysoką szybkością
przelotową, bezpieczeństwem i stabilnością, oraz mogą latać na bardzo dużych wysokościach, nawet
podczas złych warunków pogodowych.
Pierwszy dron został zaprojektowany przez Nikola Tesla w 1898. Później, model ten został
poprawiony przez inżyniera Charlesa F. Ketteringa, który do modelu dołączył urządzenie
elektroniczne1. Bardziej zbliżony model drona wykorzystywany obecnie to AQM-34, opracowany
w 1948 i przetestowany w 1951. Technologia dronów bardzo szybko się rozwija. Pojazdy stają się
coraz bardziej skomplikowane i posiadają coraz więcej funkcji, ale są też łatwiejsze
do kontrolowania. Niezależnie od typu dronów, ich najważniejsze funkcje obejmują:
- maksymalny zasięg działania
- czas trwania lotu
- szybkość lotu / przyspieszenie
- łączność
- wykorzystany system nawigacji
- typ i ilość sensorów
- system GPS
- częstotliwość robocza
- waga
Pozostałe istotne cechy dronów to2:
 możliwość przymocowania urządzeń różnego typu, rozmiaru i wagi (kamery, w tym na
podczerwień, radary, itp.);
 umiejętność powrotu do punktu startu (funkcja come home);
 umiejętność pozostania w określonej pozycji (position hold);
 umiejętność pozostania na określonej wysokości (elevation hold);
 mały rozmiar – są łatwe w kierowaniu i mogą latać w wąskich przestrzeniach,
 metody transmisji danych: poprzez fale radiowe, Internet, tablety czy smartfony;
 autonomia działania, gdzie źródłem zasilania jest bateria ładowana z paneli
fotowoltaicznych;
 duża odporność i możliwość pracy w trudnych warunkach pogodowych.

1.2 Zastosowania dronów
Statki bezzałogowe mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów: pozyskiwanie danych
z obszarów trudnodostępnych, transport obiektów, monitoring upraw, parków narodowych czy
obszarów chronionych, rozrywka (nagrywanie filmów), zastosowania wojskowe, kontrola granic,
inspekcja akweduktów, tam czy linii wysokiego napięcia. W zależności od obszaru wykorzystania,
drony można wyposażyć w różne urządzenia: kamery, kamery termowizyjne, urządzenia
telemetryczne, radary, sensory, systemy GPS, zdalne kontrola za pomocą smartfonów czy tabletów.
Wraz z pojawianiem się nowych technologii, pojawiają się również ich nowe zastosowanie,
szczególnie w przemyśle, z podglądem obrazów w czasie rzeczywistym, pozyskiwaniem danych, czy
sterowaniu urządzeniami za pośrednictwem sygnałów przekazywanych przez drona.

1

Zob. Pozycję nr.2 w Bibliografi

2

Zob. Pozycję nr.3 w Bibliografi
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W Rumunii, wdrażanie technologii dronów w różnych obszarach, nieustannie się zwiększa.
Profesjonalne zastosowanie dronów nakłada nowe wymagania odnośnie teoretycznej i praktycznej
znajomości nowych technologii, od obsługi i konserwacji drona do wykorzystania i obróbki
pozyskanych danych. W związku z tym, niezbędne jest opracowanie odpowiednich struktur dla
rozwoju umiejętności w zakresie profesjonalnego wykorzystania dronów.
Przykładem skutecznego wykorzystania technologii dronów, jest leśnictwo; technologię wykorzystuje
się do badania obszarów dotkniętych intensywnym wylesianiem czy pożarami jak również do
sadzenia drzew. Trudno dostępne regiony są skanowane przez drony, które zbierają informacje
i tworzą mapy 3D. Na podstawie uzyskanych danych generowany jest najbardziej odpowiedni model
naziemny, zwany planem wysiewu. Wykorzystywane drony wyposażone są kompleksowe wytyczne
i oprogramowanie, które umożliwia rozsiewanie nasion i monitoring wzrostu drzew.3
W Rumunii, drony wykorzystuje się jako alternatywną metodę inspekcji farm paneli
fotowoltaicznych, identyfikacji potencjalnych uszkodzeń lub słabiej działających komórek paneli przy
pomocy skanowana termicznego.
W ostatnich latach, powstały nowe instytuty badawcze i liczne firmy, które zajmują się rozwijaniem
i wdrażaniem technologii dronów. Pierwsza tego typu instytucja ITSC-SVFP Training, Studies and
Research Institute (ITSC-SVFP) powstała w celu rozwoju i promowania badań, dostosowania modelu
edukacyjnego oraz wytycznych w zakresie wykorzystania statków bezzałogowych 4 . Instytut
opracował pierwszy system rejestracji online, umożliwiający rejestrację posiadaczy i operatorów
dronów, indywidualnych lub przedsiębiorców oraz wprowadzenie, modyfikację i wizualizację lotów
PSPS na terytorium Rumunii.
FAE Drones to jedna z rumuńskich firm z dużym doświadczeniem w tworzeniu i dostarczaniu
rozwiązań bazujących na wykorzystaniu technologii dronów w wielu obszarach: topografii,
rolnictwie, inspekcji przemysłowej, itp. FAE Drones oferuje również profesjonalne usługi szkoleniowe
dla pilotów dronów.
W Grecji, wykorzystanie dronów w celach zawodowych wymaga posiadania podstaw wiedzy
teoretycznej z dziedzin takich jak meteorologia, nawigacja powietrzna, prawo regulujące
wykorzystanie statków bezzałogowych, wiedzy technicznej oraz odpowiedniego wykształcenia,
w zależności od kategorii autoryzacji.
Przykładem sukcesu może być pierwszy pojazd bezzałogowy - HCUAV RX-1, opracowany w 2016,
w Grecji. Jego długość dochodzi do 4 metrów, startuje z prędkością 2.8 metra na sekundę i może
osiągnąć prędkość do 190 km/godz. Potrafi przekazywać szczegółowe informacje w czasie
rzeczywistym, z wysokości ponad 2 km. Dron umożliwia usługi związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa publicznego, monitorując obszar lądowy i wodny, chroniąc kluczowe obiekty,
wspierając akcje ratownicze, nadzorowanie obszarów leśnych, pomagając w gaszeniu pożarów,
pobieraniu próbek gleby, wody czy powietrza, jak również monitorując drogi i wykonując zdjęcia
z powietrza.

3

Zob. Pozycję nr.5 w Bibliografi

4

Zob. Pozycję nr.6 w Bibliografi
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W Grecji, brakuje centrów szkoleniowych, promujących materiały edukacyjne czy certyfikujących
użytkowników dronów. ‘Hellenic Drones’ i 3D A.E. to dwie z niewielu, posiadających licencję Urzędu
Lotnictwa Cywilnego, firm szkolących w tym zakresie, które działają od września 2017.

1.3 Jak zbudować dron
Do zbudowania drona potrzebna jest podstawowa wiedza w zakresie elektroniki i IT. Pierwszym
krokiem w projektowaniu drona jest zaprojektowanie poszczególnych elementów i wybór materiału,
z których powstaną, w zależności od ich przyszłego zastosowania. Każdy dron składa się z osprzętu
i oprogramowania. Niektóre elementy można kupić, inne trzeba wydrukować. Podstawowe
elementy drona to rama, silniki, kontrolery, ESC - regulatory prędkości dla silników bez
szczotkowych, śmigła, baterie, nadajniki / odbiorniki RC oraz innych opcjonalne komponenty
(moduły GPS, czujniki, żyroskop, odbiornik itp.).
Rama – jest to bazowa struktura, szkielet drona, na którym umieszczone są pozostałe komponenty.
Zwykle, ramy wykonuje się z kompozytów włókna węglowego, aluminium, włókna szklanego, drewna
lub PLA (filament wykorzystywany w druku 3D), czyli materiały, które są lekkie, solidne i sztywne,
przez co minimalizują wibracje. Materiały z kompozytów włókna węglowego, to materiały najczęściej
wykorzystywane, z uwagi na ich siłę, doskonałą sztywność i ograniczoną wagę. Rama drona składa
się z dwóch części: części centralnej (talerza), na której znajdują się komponenty elektroniczne
i ramion, gdzie umieszczone są silniki i wirniki. Maksymalny rozmiar ramy, określany jest przez
odległość po przekątnej pomiędzy silnikami. Odległość pomiędzy motorami określona jest poprzez
rozmiar wirników, oraz wykorzystany osprzęt, tak że pomiędzy nimi jest wystarczająca przestrzeń.
Elektryczne silniki obracają śmigła. Istnieją dwa rodzaje elektrycznych silników dla modelu
wielosilnikowego RC: silnik szczotkowy i bez szczotkowy. Silniki szczotkowe są zwykle
wykorzystywane przez mniejsze drony, o mniejszej mocy, podczas gdy bez szczotkowe są zwykle
silniejsze i używa się ich na większych dronach.
Śmigła generują trakcję i umożliwiają lot drona. Zwykle powstają z trwałych materiałów
polimerowych, kompozytów włókna węglowego a nawet drewna. Ogólnie, śmigła drona nie są
identyczne, niektóre z nich mają różne kierunki. Wynika to z faktu, że niektóre silniki obracają się
w przeciwstawnych kierunkach.
Kontroler lotu to mózg drona, zawierający przynajmniej jeden mikroprocesor (CPU) i jeden sensor
(IMU). IMU jest urządzeniem elektronicznym, które mierzy szybkość, kierunek i położenie drona.
IMU zwykle zawiera żyroskop (Gyro) i akcelometr (Acc).
Baterie to źródło energii dla drona. Wydajność baterii podawana jest w miliamperogodzinach (mAh).
Charakterystyka działania akumulatorów opiera się na napięciu znamionowym (liczba ogniw),
pojemności i częstotliwości rozładowania.
Jak zbudować quadkopter (drona z czterema silnikami i czterema wirnikami)?
Aby zbudować drona, należy posiadać minimalną wiedzę w zakresie IT i elektroniki. Niezależnie od
poziomu wiedzy z obszaru inżynierii, zbudowanie drona wymaga opracowania wcześniejszej
dokumentacji, opisującej elementy składowe, sposób połączenia osprzętu i oprogramowanie.
W budowaniu quadkoptera można wykorzystać różnego rodzaju komponenty, które można zakupić
u różnych dostawców, w zależności od posiadanego budżetu.
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Tabela 1. Przykłady komponentów quadkoptera

Nr.

Komponent

Typ

Dostępność

FPV
X500
500
Rama
quadkoptera 500mm
DJI Naza M Lite Multi Flyer
Version. Kontroler lotu w/ PMU
Moduł zasilania & LED &Kable &
GPS i uchwyt
4x 2212 920KV bezszczotkowy
silnik dla DJI Phantom FPV RC
quadkopter UF330 F450 F550

https://www.alibaba.com/productdetail/FPV-X500-500-Quadcopter-Frame
https://www.alibaba.com/productdetail/Original-DJI-Naza-M-LiteMulti_60735480838.html?spm=a2700.77248
38.2017115.11.af1e28fLGz9bN
https://www.alibaba.com/product-detail/4x2212-920KV-Brushless-Motorfor_60702835898.html?spm=a2700.details.m
aylikehoz.6.18b9a634Iwu0iP
https://www.alibaba.com/productdetail/mini-BLHeli-S-30A-ESCOPTO_60702758064.html?spm=a2700.details
.maylikehoz.6.179a51d1yl6P3o

1.

Rama drona

2.

Kontroler

3.

Silniki

4.

Elektroniczny
kontroler
szybkości

5.

Śmigła

6.

Baterie

Bateria 2200mAh 11.1V 30C dla
modelu samolotu

7.

Odbiornik
radiowy

8.

Łączniki

2.4G FS-CT6B 6 kanałowy model
radia
typu
RC,
odbiornik/nadajnik
dla
quadkoptera,
samolotu,
helikoptera
Złącze EC3 3.5mm, złącze
kulowe

9.

Kable

Mini BLHeli_S 30A ESC OPTO
Elektroniczny
kontroler
szybkości 2-4S dla silnika
bezszczotkowego
FPV
Multikopter Quadkopter
10x4.5" 1045 1045R CW CCW
Śmigło dla wielosilnikowego
drona, Quadkopter

Elastyczny kabel gumowy 8 10
12 14 AWG drut silikonowy
10CM Male to Male Servo Lead
(JR) 26AWG (10sztuk/zestaw)

https://www.alibaba.com/productdetail/10x4-5-1045-1045R-CWCCW_60181995647.html?spm=a2700.772483
8.2017115.346.af1e28fLGz9bN
https://www.alibaba.com/productdetail/Customized-lipo-battery-2200mAh-111V_60671330042.html?spm=a2700.7724838.
2017121.93.af1e28fLGz9bN
https://www.alibaba.com/productdetail/Drone-Radio-system-2-4G9CH_60363462047.html?spm=a2700.details.
maylikehoz.1.3968ac83IEUq8u
https://www.alibaba.com/productdetail/Female-Male-Connector-EC3-35mm_60530527625.html?spm=a2700.77248
38.2017115.96.af1e28fLGz9bN
https://www.alibaba.com/productdetail/Flexible-silicone-rubber-cable-810_60101469610.html?spm=a2700.7724838.
2017115.45.af1e28fLGz9bN
https://hobbyking.com/en_us/10cm-male-tomale-servo-lead-jr-26awg-10pcs-set-1.html

Po wybraniu elementów składowych, wymagane są następujące kroki:
- złożenie ramy drona;
- montaż komponentów elektronicznych do ramy;
- połączenie komponentów elektronicznych;
- zaprogramowanie kontrolera.
Krok 1. Złóż wewnętrzną ramę drona, w opcji, w której rama składa się z wielu części (centrum ramy i
elementy umożliwiające lądowanie).
Krok 2. M1 (prawy przód), M2 (przód – lewy), M3 (tył-prawy) i M4 (tył-lewy) silniki są montowane na
dronach, tak aby mogły napędzać śmigła, jak pokazano na obrazku poniżej.
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Rysunek 1. Kierunek rotacji śmigieł

Krok 3. Zamontuj kontrolery prędkości (ESC) na ramionach ramy.
Krok 4. Kontroler jest przyklejany za pomocą dwustronnej taśmy przylepnej (lub przylepnej gąbki dla
zmniejszenia wibracji) do ramy drona, w obszarze centralnym, możliwie najbliżej centrum ciężkości
drona, ze strzałką na górze, wskazującą na przód drona.
Krok 5. Bateria, światło, odbiornik, regulator napięcia, i moduł GPS, są przymocowane do ramy
drona, w odpowiednim miejscu, tak aby dron zachował równowagę. Napisz koordynaty X, Y i Z, w
punktach gdzie przymocowałeś moduł GPS, z uwzględnieniem środka ciężkości drona.
Krok 6. Zamontuj śmigła tak aby kręciły się w stronę, pokazaną na rysunku. Na kontrolerze lotów,
kolejność jest następująca: na przednich ramionach, M1 – prawy przód, M2 lewy przód, M3 lewy tył,
M 4 prawy tył. Śmigła powinny być ustawione w sposób umożliwiający ich rotację, jak na rysunku 1.
Krok 7. Połącz elementy drona w następujący sposób:
Krok 8. Oprogramowanie sterownika pobierane jest ze strony Naga i instalowane na komputerze.
Krok 9. Połącz radio a następnie baterię do drona. Włącz radio, a następnie połącz kontroler z
komputerem.
Krok 10. Wybierz rodzaj drona z Basic menu, Aircraft submenu.
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Podaj koordynaty dla trybu GPS, z uwzględnieniem środka ciężkości drona, pokazanego w Basic
menu, Mounting submenu.

Skonfiguruj punkty końcowe lotu.

Ustal bezpieczne zachowanie drona.
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2. Ramy prawne wykorzystania dronów

Rozdział ten jest podsumowaniem informacji o ramach prawnych, regulujących wykorzystanie
dronów w krajach Unii Europejskiej, i ma na celu przekazanie podstaw prawnych i wskazówek
trenerom.

2.1 Ramy prawne w Rumunii
W Rumunii, pojęcie "dron" jeszcze do niedawna nie znajdowało się w żadnym akcie prawnym.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, drony to bezzałogowe statki powietrzne, posiadające
napęd, a ich wykorzystanie, podobnie jak ich komponentów, jest regulowane prawnie, niezależnie
od ich rozmiaru, wagi czy obszaru działania. Obecnie, ramy prawne regulujące wykorzystanie
dronów, zgodnie z http://www.caa.ro/reglementare/legislatie-generala, obejmuje następujące akty
prawne:
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Tabela 2. Ramy prawne regulujące wykorzystanie statków bezzałogowych5

Typ i numer aktu prawnego

Strona

Kodeks Lotnictwa Cywilnego, ponownie opublikowany i skonsolidowany

http://www.caa.ro/media/docs/Cod

w dniu 19.02.2016

ul_Aerian_2001.pdf

Dekret rządowy nr. 912 z 25 sierpnia 2010 "w celu zatwierdzenia

http://www.caa.ro/media/docs/A.3.

procedury wydawania zezwoleń na loty w krajowej przestrzeni

6_a_HG_912-2010.pdf

powietrznej, a także warunków, w jakich można wykonać manewr
startu

i

lądowania

cywilnych

statków

powietrznych,

na

niecertyfikowanym obszarze, lądowym lub wodnym"
Ustawa nr. 257 z 22 maja 2001 "w sprawie działań przeciwko statkom

http://www.caa.ro/media/docs/A.3.

korzystającym z nieautoryzowanej przestrzeni powietrznej w Rumunii"

2._L257-2001.pdf

RACR-OPS

http://www.caa.ro/media/docs/OM

LAAG,

wydanie

01/2009

zatwierdzająca

Rumuńskie

rozporządzenie o lotnictwie cywilnym i operacjach powietrznych

T_nr._301_din_2009_-_Anexa__RACR-OPS-LAAG.pdf

RACR-IA, Wydanie 1/2016 Rumuńskie rozporządzenie regulujące loty

http://www.caa.ro/media/docs/RAC

cywilne "Rejestr cywilnych statków powietrznych"

R-IA_Ed-1_2016.pdf

RACR-AZAC, Wydanie 1/2010 " Dopuszczalność lotów niektórych

http://www.caa.ro/media/docs/C.2.

kategorii samolotów cywilnych"

2.b_RACR-AZAC_Ed_1.pdf

DN

14-02-001

"Wydawanie

certyfikatów

identyfikacyjnych

dla

bezzałogowych samolotów cywilnych (UAV) " Wydanie 2

http://www.caa.ro/media/docs/DN_
14_02_001_2.pdf

2.2 Ramy prawne w Grecji
W Grecji, ramy prawne regulujące wykorzystanie dronów, zgodnie z http://www.ypa.gr/pressreleases/kanonismos-ekpaideytikwn-kentrwn-kai-adeiodothshs-xeiristwn-systhmatwn,
obejmują
następujące akty prawne:

Tabela 3. Ramy prawne określające wykorzystanie statków bezzałogowych w Grecji.

Akt prawny

Strona

Zasady lotu – Ogólnie przyjęty schemat lotu Bezzałogowych statków

http://www.opengov.gr/yme/wp-

powietrznych, opublikowany i ujednolicony 30.09.2016

content/uploads/downloads/2016/0
5/2016_05_23_Kanonismos_UAS_V.
1.1.pdf

Dziennik Ustaw, Decyzja nr. 3152 z 9 września 2016 Zasady lotu– Ogólnie

https://uas.hcaa.gr/Content/Docume

przyjęty schemat lotu Bezzałogowych statków powietrznych

nts

Dziennik Ustaw Decyzja nr. 4527 z 30 grudnia 2016 Regulatorzy

https://uas.hcaa.gr/Content/Docume

ośrodków szkoleniowych i licencjodawcy operatorów Bezzałogowych

nts

systemów powietrznych - UAS).

5

Zob. Pozycję nr.4 w Bibliografi
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2.3 Ramy prawne we Włoszech
Tabela 4. Ramy prawne dla wykorzystania statków bezzałogowych we Włoszech.

Akty prawne

Strona

Notatka informacyjna NI-2017-007 z 17 maja 2017 – Wdrażanie

https://www.enac.gov.it/La_Regolazi

standardowych scenariuszy dla operacji krytycznych, w przypadku

one_per_la_Sicurezza/Note_Informa

zdalnie sterowanych statków.

tive/info-22158831.html

LG 2017/001-NAV - Ed. 1 z 16 stycznia 2017 – Metodyka oceny ryzyka w

https://www.enac.gov.it/La_Normati

operacjach RPAS dla wydawania pozwoleń na loty - Przewodnik

va/Normativa_Enac/Linee_Guida/inf
o-1796580782.html

LG 2016/004 - Ed. N.1 z 13 października 2016 – Certyfikacja projektu

https://www.enac.gov.it/La_Normati
va/Normativa_Enac/Linee_Guida/inf
o-1415913786.html

Notatka

informacyjna

2016-007:

Regulacja

dotycząca

"Zdalnie

sterowanych pojazdów powietrznych" atest pilota APR

https://www.enac.gov.it/La_Regolazi
one_per_la_Sicurezza/Note_Informa
tive/info1839829792.html

Akredytywa LIC-15 z czerwca 9, 2016 – Zdalnie sterowane pojazdy

https://www.enac.gov.it/La_Normati

powietrzne – Centra szkoleniowe i certyfikaty dla pilotów

va/Normativa_Enac/Circolari/Serie_L
IC/info730824716.html

LG 2016/003-NAV - Ed. No. 1 z 1 czerwca 2016 – Zdalnie sterowany

https://www.enac.gov.it/La_Normati

statek nie zagrażający bezpieczeństwu

va/Normativa_Enac/Linee_Guida/inf
o148190721.html

Rozporządzenie (EC) 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20

https://www.enac.gov.it/La_Normati

lutego 2008 dotyczące wspólnych zasad w obszarze lotnictwa cywilnego

va/Normativa_internazionale/Norma

oraz ustanowienie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego,

tiva_europea/Regolamenti/info-

uchylająca Dyrektywę Rady 91/670 / EEC , Rozporządzenie (EC)

303191980.html

1592/2002 i Dyrektywę 2004/36 / EC
Rozporządzenie (EC) 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

https://www.enac.gov.it/La_Normati

z 21 kwietnia 2004 dotyczące wymagań w zakresie ubezpieczenia dla

va/Normativa_internazionale/Norma

operatorów i przewoźników lotniczych

tiva_europea/Regolamenti/info4172
64093.html

“Zdalnie sterowane pojazdy powietrzne" Rozporządzenie

https://www.enac.gov.it/La_Normati
va/Normativa_Enac/Regolamenti/Re
golamenti_ad_hoc/info122671512.html

Regulacje techniczne ENAC

https://www.enac.gov.it/La_Normati
va/Normativa_Enac/Regolamenti/Re
golamento_Tecnico/index.html

Regulacje ENAC "Zasady działań w powietrzu"

https://www.enac.gov.it/La_Normati
va/Normativa_Enac/Regolamenti/Re
golamenti_ad_hoc/Archivio/info1311144678.html

Regulacje ENAC "Służby ruchu lotniczego"

https://www.enac.gov.it/La_Normati
va/Normativa_Enac/Regolamenti/Re
golamenti_ad_hoc/info151376896.ht
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ml
Regulacje ENAC "Kontrola zdrowia i certyfikaty medyczne w licencjach i

https://www.enac.gov.it/La_Normati

certyfikatach lotniczych"

va/Normativa_Enac/Regolamenti/Re
golamenti_ad_hoc/info1745280969.
html

Odnośnie stawek, zapoznaj się z taryfami ENAC

https://www.enac.gov.it/La_Normati
va/Normativa_Enac/Regolamenti

2.4 Ramy prawne w Polsce
W Polsce, bezzałogowe statki powietrzne mogą latać tylko w zasięgu wzroku operatora. Ze względów
bezpieczeństwa, ustalony zasięg jest ograniczony na wybranych obszarach. Na przykład, nie można
latać w określonej odległości od lotniska, jeśli na 7 dni przed planowanym lotem, nie uzyska się
zgody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Aby wykonać przelot, dla celów innych niż sport czy
rekreacja, operator drona musi posiadać świadectwo kwalifikacji, lub inny dokument potwierdzający,
że potrafi bezpiecznie sterować statkiem bezzałogowym, jak również odpowiedni certyfikat
medyczny i ubezpieczenie. Wszystkie loty powiązane ze świadczeniem usług, takie jak fotografia, czy
kręcenie filmów, wymagają certyfikatu wydawanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, po
zdaniu państwowego egzaminu, teoretycznego i praktycznego. Zasady korzystania z dronów
w polskiej przestrzeni powietrznej, określono w Ustawie z lipca 2002 – Prawo lotnicze. Szczegółowe
zasady korzystania z bezzałogowych statków powietrznych opisane są w poniższych
Rozporządzeniach oraz na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Więcej informacji można znaleźć
w raporcie dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych „Zdalnie sterowane systemy statków
powietrznych (RPAS) w Polsce” http://jarus-rpas.org/sites/jarus-rpas.org/files/rpas_poland.pdf.
Tabela 5. Ramy prawne dla wykorzystania statków bezzałogowych w Polsce

Akt prawny

Strona

Ustawa z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. 2016.605 z późn. Zm.)
Określa zasady korzystania z dronów w polskiej przestrzeni powietrznej.

http://www.ulc.gov.pl/en/law/2556aviation-law-act-and-implementingregulations

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D

Morskiej z 3 czerwca 2013 r. W sprawie świadectw kwalifikacji, które

U/2013/664/1

określa zasady licencjonowania operatorów dronów
Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2013 r. W sprawie przepisów

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D

technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych

U/2013/524/1

kategorii specjalnej, niepodlegających nadzorowi Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa Lotniczego, które w większości mają zastosowanie do
UAS o wadze powyżej 25 kg.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia

http://www.swiatdronow.pl/drony-

2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania

prawo-polskie

niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów
statków

powietrznych

oraz

określenia

warunków

i

wymagań

dotyczących używania tych statków;
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3. Studia przypadków
W tym rozdziale, prezentujemy wybrane przypadki. Różnorodność prezentowanych przypadków
pokazuje skomplikowaną naturę technologii w różnych sektorach.

3.1 Studium przypadku: Wykorzystanie technologii dronów w inspekcji
budowlanej
Tradycyjna inspekcja i metody kontroli dużych mostów i budynków wymaga skomplikowanego
sprzętu oraz ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Techniki inspekcji wymagające wspinania
się niosą ze sobą duże ryzyko i są kosztowne. Drony mogą być specjalnie zaprojektowane aby
przeprowadzać kontrolę tego typu konstrukcji bardzo szybko, bez
narażania pracowników na niepotrzebne niebezpieczeństwo.

Źródło: https://www.uab.edu

Konstrukcja mostu wymaga regularnej inspekcji, co wymaga
wykorzystania dużej ilości sprzętu. Regularne inspekcje są kluczowe
dla wykrycia sygnałów ostrzegawczych przed potencjalną katastrofą.
Pierwszym krokiem jest zbieranie danych z sensorów, a następnie
skanowanie i informowanie inżynierów kiedy konstrukcja jest
zagrożona.

Inżynier może wykorzystać pojazd bezzałogowy do zidentyfikowania
delikatnych struktur, znajdujących się w trudno dostępnych miejscach,
które zwykle wymagają inspekcji człowieka, przez co znacząco
obniżają czas, ryzyko i koszty inspekcji. Ponadto, technologia dronów
może zostać wykorzystana do identyfikacji specyficznych problemów
technicznych oraz wykrywania uszkodzeń termicznych.

Źródło: https://www.expouav.com

Technologia dronów umożliwia identyfikacje wycieków, w dużych
zbiornikach magazynowych i silosach, mapowanie zakopanych
rurociągów i lokalizowania nieszczelności w obrębie systemu, oraz
lokalizację gorących punktów w obrębie systemu, zanim staną się
poważnym zagrożeniem.
Źródło: http://kilmanjaro.ca/

Panele solarne muszą być regularnie kontrolowane i diagnozowane,
aby zapewnić stałe źródło zasilania. Drony mogą zostać wykorzystane
do przeprowadzania badań termograficznych oraz analizy uszkodzeń
termicznych paneli czy turbin wiatrowych. Wykorzystując kamery IR,
można przeprowadzić inspekcję panelu w sposób nieintruzyjny,
z dużej odległości od obiektu.
Źródło: http://www.unmannedsystemstechnology.com
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3.2 Studium przypadku: Wykorzystanie technologii dronów w sektorze
bezpieczeństwa
Drony są już szeroko wykorzystywane w sektorze bezpieczeństwa i mają duży potencjał do odegrania
znaczącej roli na tym rynku.
- Ochroniarze pilnują prywatnych posesji jak i dużych zakładów produkcyjnych, jednak jako ludzie
mają ograniczone możliwości, tak więc drony mogą im bardzo pomóc w pracy.
- Dla właścicieli małych biznesów czy dużych korporacji, środki służące obserwacji i zapewnieniu
bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie, a wykorzystanie dronów może dodać kolejną warstwę
bezpieczeństwa, oferując możliwość szerszego podglądu obiektu.
W sektorze bezpieczeństwa, dronów można używać:
-

W przypadku rutynowego monitoring, dron jest prostym i szybkim sposobem na kontrolę
i obserwację wybranego obszaru.

-

W przypadku nagłych zdarzeń, takich jak kradzież, dziwne hałasy, brak widoczności czy inne,
drony mogą odbierać znaki i dostarczać dowody potwierdzające czas i przyczynę zdarzeń.

‘Europa security’ to firma prywatna, dobrze znana w rejonie Tesalii, oferująca usługi zapewniania
bezpieczeństwa, w sektorze publicznym i prywatnym. Kilka miesięcy temu, firma zdecydowała się na
wdrożenie pilotażowego programu, w którym pracownicy ochrony mogliby zidentyfikować problem
z oddali, bez wysyłania patrolu na miejsce. W konsekwencji, firma zredukowała liczbę pojazdów
i wydatki. Ponadto, wykorzystując drony pracownicy ochrony mają natychmiastowy dostęp do
obiektów, co umożliwia im lepszą ocenę sytuacji. Te
nowe usługi, które Europa Security dostarcza
klientom, zmusiły zarząd firmy do wprowadzenia
programu szkoleniowego dla pracowników
ochrony, który zwiększy kompetencje pracowników
w zakresie korzystania z dronów.
Źródło: https://venturebeat.com/2018/01/13/drone-trendsto-watch-in-2018-big-data-flying-taxis-and-home-security/

3.3 Studium przypadku: Wykorzystanie technologii dronów do poprawy
monitoringu środowiskowego
Dzięki technologii, można dokonać oceny stopnia topnienia lodowców, nagromadzenie odpadków
skalnych i zasobów wody. Wykorzystanie technologii dronów umożliwi ludziom prowadzenie badań
w miejscach i warunkach, w których występuje utrudniony dostęp.
o

Drony będą tworzyć mapy, które odzwierciedlają morfologię lodowców.

o

Zanieczyszczenie powietrza może zostać wykryte poprzez zainstalowanie specjalnego
ładunku na dronie, który będzie latał nad obiektami przemysłowymi i zbierał dane w zakresie
jakości powietrza.
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o

Podwodny dron “Robotic Explorer (UX-1)” będzie w stanie tworzyć mapy 3D zalanych
kopalni. Drony będą również zbierały informacje geologiczne z różnych miejsc, co umożliwi
bardziej szczegółowa analizę zmian morfologicznych w skorupie ziemskiej.

o

Drony mogą monitorować zbocza w czasie rzeczywistym, a dzięki zdjęciom i algorytmom
można przewidzieć osuwiska czy spływy rumoszu.

3.4 Studium przypadku: Wykorzystanie technologii dronów do
monitorowania jakości powietrza
SoftBlue, młoda firma z Polski, wyszła z pomysłem wykorzystania dronów do analizy składu dymu,
wydobywającego się z kominów, z uwagi na powiększający się problem zanieczyszczenia powietrza
w wielu polskich miastach. Wiele osób wykorzystuje materiały opałowe zawierające trujące
substancje chemiczne. W tym samym czasie, według licznych badań, rośnie liczba osób cierpiących
na choroby płuc.
Firma, FlyTronic, we współpracy z Miastem Katowice, Strażą Miejską oraz Instytutem Chemicznej
Przeróbki Węgla podjęła inicjatywę zakładająca wykorzystanie dronów w walce ze smogiem.
Pierwszy lot rozpoznawczy odbył się 23 stycznia 2018 i trwał około
120 minut. Pierwszy mandat wypisano w pierwszej godzinie
testowania. SoftBlue, FlyTronic, i kilka innych innowacyjnych firm z
Polski, współpracuje z centrami badawczymi i instytucjami
publicznymi nad rozwiązaniem problemu zanieczyszczenia
powietrza.
Drony wykorzystane do analizy jakości powietrza i jego składników
są wyposażone w odpowiednie komponenty (sensory) służące do
pomiaru jakości powietrza. Dane zebrane z systemu są
przekazywane do urządzeń przechowujących i monitorujących.
W przypadku SoftBlue, chcą uniknąć częstych wizyt Źródło: https://www.riseabove.com.au/industrialw laboratoriach, więc sensory otrzymają odpowiedni agriculture-drones/cameras-sensors-modules/
certyfikat.

3.5 Studium przypadku: Wykorzystanie dronów w rolnictwie
Pośród wielu obiecujących obszarów komercyjnego
wykorzystania dronów znajduje się sektor rolny, gdzie
drony można wykorzystać na liczne sposoby. Farmerzy,
stale mają problem dotyczący nawadniania,
szkodników, chorób, czy innych kwestii, które muszą
zostać rozwiązane, aby uchronić uprawy. Drony latają
nad polami, robiąc zdjęcia w dużej rozdzielczości.
Zebrane dane są wysyłane bezpośrednio do programu i
widoczne dla klienta.
Źródło: http://www.zdnet.com/article/data-driven-farmingwith-agricultural-drones/
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Dzięki tym danym, użytkownik może wybrać, z dostępnych obrazków, interesujące go informacje, co
umożliwi mu opracowanie różnych map tematycznych, w zależności od zadania, które chce
zrealizować.
Mapy te można załadować do sprzętów rolniczych, które dostosują ilość materiału (nasiona, nawóz,
opryski), i odpowiednią rozsieją na polu.
Rodzaje informacji, która rolnicy mogą uzyskać ze zdjęć robionych dronem:
•

Liczenie upraw: rozmiary upraw, statystyki działki, numer stanowiska, obszary zagrożone,
miejsca pominięte przez sadzarkę

•

Wysokość upraw: wysokość i gęstość roślin

•

Wskaźniki wegetacji: obszar liści, wykrywanie anomalii, skuteczność leczenia, infestacja,
fenologia

•

Zapotrzebowanie na wodę: Drony zapewniają permanentny monitoring upraw w wybranym
okresie i umożliwiają obliczenie odpowiednich ilości wody,

•

Kategoryzowanie stref upraw: a) bez interwencji, b) mała interwencja, c) duża interwencja.
Dane z każdej strefy będą pokazywały producentowi jaką strategię wdrożyć.

Firma ‘Geosense’ z Salonik, próbowała zwiększyć jakość bawełny. Wykorzystanie technologii dronów
pomogło rolnikom w regionie Fthiotida w zredukowaniu materiałów wykorzystywanych w uprawie
bawełny. W tym samym czasie, rolnicy zwiększyli jakość produktu końcowego i mogli go sprzedać
w lepszej cenie.

4. Wykorzystanie dronów w edukacji
Dla dostawców kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innych organizacji edukacyjnych, głównym
celem wykorzystania wytycznych w zakresie wykorzystania technologii dronów w szkoleniach, jest
poszerzenie swojej oferty o innowacyjne kursy, przyjęcie nowych narzędzi nauczania powiązanych
z nowymi technologiami i potrzebami rynku i przyciągnięciem nowych kursantów poprzez
zaoferowanie nowych ciekawych kursów.

4.1 Wykorzystanie dronów w zwiększaniu atrakcyjności przedmiotów STEM
Większość krajów europejskich ma problem z niska liczba studentów zainteresowanych nauka
i karierą w obszarze przedmiotów STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics),
podczas gdy zapotrzebowanie na pracowników w tym obszarze gwałtownie rośnie. W konsekwencji,
instytucje VET muszą zwiększyć atrakcyjność przedmiotów STEM, tak aby ograniczyć przedwczesne
wypadanie z systemu edukacji i zwiększyć poziom zatrudnienia i przedsiębiorczości. Biorąc pod
uwagę szybki rozwój technologiczny, wykorzystanie dronów w edukacji ma istotne znaczenie,
szczególnie w przypadku przedmiotów takich jak przyroda, technika, inżynieria czy matematyka.
Wykorzystanie tych małych urządzeń w nauczaniu może zwiększyć atrakcyjność nauki, a praca
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z wykorzystaniem praktycznego narzędzia, w środowisku nauki, pomoże uczniom zdobyć nowe
kompetencje w obszarze STEM.
W obszarze inżynierii, technologia dronów może być skutecznie wdrażana, szczególnie dla dyscyplin,
w których ważny jest wybór materiałów do produkcji poszczególnych części dronów (Technologia
materiałowa, szybkie prototypowanie). Wykorzystanie nowych kompozytów, o najmniejszej
możliwej wadze, oraz możliwie największej wytrzymałości, do produkcji dronów i śmigieł, wymaga
wykorzystania odpowiedniej technologii w procesie ich wytwarzania. Przyjęta technologia produkcji
i parametry technologiczne zależą od właściwości kompozytu. Ponadto, projektowanie materiałów
kompozytowych wymaga określenia: typu elementów z kompozytu, geometrii i orientacji materiału
wzmacniającego (określa stopień anizotropii właściwości końcowych), rozkład elementów
wzmacniających (wynikiem którego jest jednorodność układu).
Aby zwiększyć atrakcyjność poszczególnych dyscyplin, zaprojektowanie śmigła może być tematem
kursu projektowania produktów przy użyciu specjalistycznego oprogramowania: AutoCAD, CATIA,
itp. Zaprojektowaną belkę nośną można wydrukować w 3D, a następnie przetestować za pomocą
programu ANSYS, który stymuluje zachowanie produktu w warunkach zbliżonych do realnych.
Ponadto, technologię dronów można wdrażać w przedmiotach związanych z pozyskiwaniem danych,
gdzie użytkownik powinien znać specyfikację techniczną sensorów, które można wykorzystać do
mierzenia temperatury, wilgotności czy zanieczyszczeń atmosfery, na obszarach trudno dostępnych
lub niebezpiecznych dla ludzi. Dane pozyskane za pomocą dronów są przetwarzane za pomocą
specjalistycznego oprogramowania, wykorzystywanego w konkretnych sytuacjach, które jest
szczególnie ciekawe dla przyszłych inżynierów.
W sektorze elektroniki, można opracować ćwiczenia w laboratorium, w sposób umożliwiający
studentom pomiar wartości elektrycznych obwodów w różnych wersjach konstrukcyjnych dronów
lub projektować i tworzyć czujniki, które można wykorzystać do pozyskiwania danych za pomocą
dronów. Tworzenie aplikacji na tablety lub smartfony, które umożliwiają wykrywanie i lokalizację
dronów może być wyzwaniem dla osoby uczącej się programowania.
Technologia dronów pomaga uczniom w opanowaniu wybranych pojęć matematycznych poprzez
zastosowanie ich w realnej sytuacji. Zastosowanie formułek i równań matematycznych w realnych
sytuacjach pozwalają uczniom nie tylko, lepiej uświadomić sobie potęgę matematyki, ale również
zobaczyć rezultat swojej pracy. W dziedzinie matematyki, ćwiczenia mogą służyć obliczaniu dystansu,
który pokonał dron, z punktu A do punktu B, obliczaniu prędkości, a następnie wykonywaniu ćwiczeń
praktycznych, które mają na celu weryfikację wyliczeń.
Technologia dronów może również wspomagać nauczanie Przyrody. Uczniowie lepiej zrozumieją
abstrakcyjne pojęcia, jeśli będą one zaprezentowane w ciekawy sposób. Na przykład, przy nauczaniu
praw fizyki, uczniowie obliczają czas potrzebny na przemierzenie określonego dystansu, lub wpływ
wiatru na prędkość drona.
W przypadku Biologii, można obserwować rośliny, tworzyć histogramy lub analizy. Co do ćwiczeń
praktycznych, drony mogą być wyposażone w urządzenia do rozsiewania nasion lub do rozpylania
różnych substancji, które mogą mieć nieprzyjemny zapach lub być trujące dla ludzi.
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Dobre praktyki - DELTA
Przykładem zwiększania atrakcyjności przedmiotów STEM jest projekt Erasmus+ DRONES:
EXPERIENTIAL LEARNING AND NEW TRAINING ASSETS (DELTA), w którym 5 szkół, będących
partnerami projektu, wykorzystuje technologię dronów w nauczaniu.
Wykorzystuje się dwa podstawowe podejścia do wdrażania technologii dronów w szkole:
o Jako dodatek do istniejących programów szkoleń zawodowych
o

Na zajęciach dodatkowych

Szkoła średnia z Iasi, o profilu komputerowym, wykorzystuje technologię dronów podczas zajęć
dodatkowych, aby zachęcić uczniów do nauki przedmiotów związanych z inżynierią. Uczniowie byli
angażowani do następujących zadań:
o

projektowanie części drona przy wykorzystaniu programu CAD typu open source (TinkerCad)

o

wydruk w 3D zaprojektowanych elementów

o

składanie części i innych wymaganych elementów (silniki, elektronika, itp.) i zbudowanie
funkcjonującego drona

Studenci opracowali aplikację do wykrywania pęknięć
ścian w oparciu o dane zebrane przez drony przy
użyciu oprogramowania open source. Ta aplikacja
pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w
zakresie IT. i rozwijać inne umiejętności takie jak:
rozwiązywanie problemów, pracę zespołową itd.
Zastosowano technologię dronów, aby lepiej
zilustrować niektóre koncepcje w elektronice.
Komponenty elektroniczne używane przez drony
zostały zaprezentowane przez nauczycieli w klasie, a
zbudowany dron został użyty jako materiał dydaktyczny.
Dobre praktyki - eDrone
Według Komisji Europejskiej, do 2050, przemysł związany z TD, mógłby wygenerować około 150 000
miejsc pracy w EU, wśród producentów, operatorów i innych podmiotów działających w obszarze
technologii dronów (kontrola lotu, sensory czy energia). Niemniej jednak, instytucje edukacyjne
musza dostosować swoją ofertę, aby wyposażyć swoich uczniów w wymagane kompetencje.
Tworzenie nowych programów jest drogie, podobnie jak zakup wyposażenia. Rozwiązaniem może
być pozyskanie środków z UE.
Innym przykładem tego jak program UE, takie jak Erasmus+ promują nowe technologie i wspierają
rozwój kluczowych umiejętności jest „eDrone – EDUCATIONAL FOR DRONE” finansowany w ramach
programu Erasmus+. Celem projektu eDrone jest zdefiniowanie środowiska nauczania, tak aby
zapewnić więcej możliwości zwiększenia kompetencji związanych z wykorzystaniem technologii
dronów w celach zawodowych. Wykorzystanie dronów przez zawodowców otworzy nowe
możliwości, wymagające wiedzy praktycznej i teoretycznej, wykraczającej poza kierowanie i obsługę
dronów:
 mechaniczna charakterystyka drona
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sensory
przetwarzanie i wykorzystanie pozyskanej informacji
prawa narodowe i lokalne regulujące wykorzystanie dronów

Głównym celem projektu eDrone jest udostepnienie instytucjom szkolnictwa wyższego, w krajach
partnerów, skutecznych instrumentów pomagających w tworzeniu oddziałów Edukacji w zakresie
technologii dronów (OED - Education for Drones), i przekazywania wiedzy zawodowcom z każdego
kraju partnerów, podczas kursu zawodowego.

4.2 Wykorzystanie dronów do zwiększania włączenia społecznego
Edukacja w zakresie technologii dronów może być ważnym środkiem zwiększającym włączenie
społeczne. Tam gdzie spotykają się zasoby edukacyjne i uczniowie niepełnosprawni, technologia
odgrywa kluczową rolę. Może działać jako wyrównywacz szans i umożliwić wszystkim uczniom
rywalizację na podobnych warunkach. Niepełnosprawne osoby dorosłe uczące się, charakteryzują się
niską samooceną, brakiem motywacji, brakiem czasu ze względu na nawarstwienie problemów,
ograniczeniami fizycznymi i w obszarze sposobu nauki.
W tym samym czasie, osoba dorosła ucząca się, należąca do wrażliwej grupy, może doświadczyć
następujących negatywnych emocji, biorąc udział w programie szkoleniowym:
• Strach przed krytyczną postawą członków zespołu
• Niepokój i depresja
• Alienacja i marginalizacja
• Negatywny obraz siebie, niska samoocena
• Pasywna lub agresywna postawa wynikająca z wcześniejszych doświadczeń w systemie edukacji
• Rozczarowanie
Dorosły uczeń staje przed dodatkowymi
przeszkodami w nauce i podnoszeniu
kwalifikacji. Maslow twierdzi, że ludzkie
zachowanie jest wspierane przez nasza
motywację do spełnienia określonych potrzeb.
Zgodnie z opracowana przez niego piramidą
potrzeb, oczywistym jest że spełnienie obecnej
potrzeby jest zależne od zaspokojenia potrzeb
na bardziej podstawowych poziomach. Na
najniższych poziomach piramidy znajdują się
potrzeby najbardziej podstawowe, podczas
gdy te bardziej zaawansowane znajdują się na
szczycie piramidy.
W związku z tym, rozumiemy, że problem w zaspokojeniu podstawowych potrzeb ucznia,
uniemożliwia mu zaspokojenie potrzeb wyższych i ogranicza jego zaangażowanie emocjonalne
w proces nauki. W tym przypadku, osoby te są bardziej zainteresowane zaspokojeniem swoich
podstawowych potrzeb, zgodnie z hierarchią potrzeb zaprezentowana przez Maslowa.
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Zgodnie z teorią Maslowa, potrzeba nauki i udziału w programach edukacyjnych wynika z wielu
powodów, takich jak zabezpieczenie podstawowych potrzeb związanych z bezpieczeństwem (praca),
rozwój relacji społecznych, wzmacnianie swojej pozycji czy zaspokojenie potrzeby samospełnienia.
Niepełnosprawny uczeń cechuje się silną potrzebą samorealizacji. Tak więc, uczniowie muszą czuć,
że realizują swoje cele i że zadania przez nich realizowane wymagają pewnej kreatywności. W ten
sposób, uczniowie mogą mieć pozytywne odczucia, związane na przykład z możliwościami jakie
niesie nauka, jak również zwiększyć swój optymizm wiarę w swoje umiejętności. Istnieją rodzaje
niepełnosprawności, uniemożliwiające zdobywanie wiedzy w zakresie technologii dronów, które
mogą zostać wykorzystane zawodowo. Obejmują one, osoby mające problem z poruszaniem się,
cierpiące na upośledzenie słuchu lub mowy, lub osoby z niewidoczną niepełnosprawnością,
na przykład cierpiące na mukowiscydozę.
Dodatkowo, istnieją przypadki, w których osoby z niepełnosprawnościami chcą zdobywać wiedzę
z obszaru matematyki, nauki i technologii, ale nie mają takiej możliwości, lub odwagi, co może
wynikać z ich poczucia odmienności. Szersze wykorzystanie dronów w edukacji nie tylko może
zwiększyć ich zainteresowanie nowymi technologiami, ale również umożliwi im zdobycie
umiejętności, które będą bardzo poszukiwane w przyszłości.

Źródło: https://www.springwise.com/training-peopledisabilities-become-drone-pilots/

Przykładem działania mającego na celu
zainteresowanie
społeczności
osób
niepełnosprawnych technologią dronów jest
‘HandiDrone’ – współpraca pomiędzy agencją
cyfrową i stowarzyszeniem francuskim
pomagającym osobom niepełnosprawnym.
‘HandiDrone’ jest inicjatywą, która umożliwia,
osobom mającym problem z poruszaniem się,
zapoznanie się z dronami, a docelowo
rozpoczęcie nowej kariery jako piloci dronów. Pierwszy
test tego programu miał miejsce w czerwcu 2016.

Ponadto, przeprowadzono wiele badań i eksperymentów w zakresie wykorzystania dronów przez
osoby niepełnosprawne. Ich celem jest zapewnienie osobom z zaburzeniami motorycznymi nowego
sposobu interakcji z otoczeniem. Na przykład, wykorzystanie dronów do zrobienia zbliżenia
obiektów, w inny sposób niedostępnych. Jest to ciekawy sposób na przygotowanie tych osób do
nowych warunków i danie im szansy na realizację zawodową.
Biorąc pod uwagę, że zapoznawanie się społeczności osób niepełnosprawnych z technologią dronów,
już się rozpoczęła w wielu miejscach na świecie, jesteśmy świadkami nowego, szerszego włączenia
osób niepełnosprawnych do systemu edukacji, i zwiększenia ich udziału w tym sektorze.
Trenerzy powinni wspierać współpracę uczniów, umiejętności rozwiązywania problemów
i wykorzystanie nowych metod nauki, oraz zapewnić wszystkim uczniom poczucie aktywnego
uczestnictwa w procesie. Wszyscy uczniowie powinni być wewnętrznie zmotywowani i pewni swoich
umiejętności. Obejmuje to możliwość samodzielnej oceny swoich umiejętności.
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Uczniowie z niepełnosprawnością mogą potrzebować dodatkowego wsparcia w zakresie osiągnięcia
celów, przygotowania planów, zarządzania projektami i podejmowania ryzyka związanego
z uczeniem się nowych umiejętności.
Istnieje powszechny pogląd na temat metod nauczania, które mają pozytywny wpływ na proces
uczenia się. Podejście to podkreśla, że wszyscy uczniowie potrzebują nauczycieli/trenerów, którzy:
 tworzą środowisko nauki wspierające ucznia


zachęcają do refleksji i działania



uświadamiają znaczenie nowej wiedzy



ułatwiają wspólne uczenie się



nawiązują do wcześniejszych doświadczeń i wiedzy



zapewniają wystarczające możliwości uczenia się

W zależności od uczniów i ich profile, trenerzy muszą planować i odpowiednio wykorzystywać
narzędzia dydaktyczne oraz nadzorować proces nauki. Pomoże to:


połączyć teorię z praktyką



wykorzystać wcześniejsze doświadczenie uczniów, wiedzę i komunikację



stworzyć odpowiednią atmosferę sprzyjającą nieskrępowanej ekspresji, komunikacji,
wzajemnemu szacunkowi, i wolności wyrażania poglądów



zachęcić i pomóc uczniom w pokonaniu określonych trudności w nauczaniu, takich jak fobie,
lęki, mechanizmy ochronne czy stereotypy, które uniemożliwiają im krytyczne myślenie
i właściwą ocenę wartości i celów



zapewnić właściwe warunki uczniom, tak aby możliwie mocno zaangażowali się w proces
nauczania

Podstawową, powszechnie stosowaną metodą, wykorzystywaną w pracy z osobami
niepełnosprawnymi, jest metoda partycypacyjna. Wspiera ona uczniów w zapamiętaniu wiedzy
zdobytej podczas zajęć, łącząc wykłady z ćwiczeniami praktycznymi. Pomaga w znajdowaniu
rozwiązań problemów. Wyżej wspomniane można osiągnąć za pomocą technik i metod, które
zwiększają interakcję nie tylko pomiędzy nauczycielem uczniami, ale także pomiędzy uczniami.
W tych warunkach, uczniowie z niepełnosprawnością powinni uczestniczyć w procesie
szkoleniowym, uporać się z dyskryminacją i marginalizacją i stawić czoła własnym lękom.
Technologia dronów to jeden z alternatywnych sposobów, który może przyczynić się do włączenia
społecznego osób z niepełnosprawnościami. Dostęp do treści szkoleniowych i wytycznych w zakresie
technologii dronów może mieć trwały wpływ na studentów/uczniów, zwiększając ich
zainteresowanie wyborem tej ścieżki kariery. W rzeczywistości jest to szansa dla społeczności
operatorów dronów, społeczności edukacyjnych oraz osób niepełnosprawnych do podjęcia
wspólnych działań skutkujących:


zwiększeniem zainteresowania uczniów niepełnosprawnych przedmiotami STEM, i karierą
w tym obszarze



zwiększeniem włączenia społecznego i świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie
szans jakie dają nowe technologie, co może prowadzić do tworzenia opartych na nich
pomysłów biznesowych
23



rozszerzeniem oferty materiałów edukacyjnych o alternatywne i innowacyjne dziedziny
tematyczne, które mogą być atrakcyjne dla uczniów i studentów



stworzeniem zespołu certyfikowanych specjalistów, korzystających z technologii dronów
oraz wzmocnieniem rynku pracy dzięki nowym możliwościom zatrudnienia w różnych
sektorach zawodowych.
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