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1. Przemysł 4.0 

1.1 Koncepcja przemysłu 4.0 

Termin Przemysł 4.0 po raz pierwszy zaprezentowano w 2011 roku na targach Hanowerskich, 

w Niemczech, jako podstawowa koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej. Obecnie pojęcie 

Przemysł 4.0 jest ogólnym tytułem automatyzacji i wymiany danych w sektorach produkcyjnych. 

 Rysunek 1 przedstawia główne elementy wchodzące w skład Przemysłu 4.0. 

 

Rys 1. Elementy Przemysłu 4.0 

Biorąc pod uwagę jej podstawowe elementy, czwarta rewolucja przemysłowa obejmuje różne 

globalne koncepcje: 

 w Europie – „Przemysł 4.0” jest uważana za nową technologię opartą na systemie 

cyberfizycznym, zdefiniowaną jako połączenie systemów fizycznych i cybernetycznych. 

Systemy cyberfizyczne są wykorzystywane do rozwijania autonomicznych procesów 

produkcyjnych. 

 w Chinach – „Made in China 2025” to inicjatywa kompleksowego ulepszenia chińskiego 

przemysłu do roku 2025. Zasady "Made in China 2025" to: 

o napędzenie przemysłu przez innowacje; 

o położenie nacisku na jakość a nie ilość oraz osiągnięcie ekologicznego rozwoju; 



 

 

o zoptymalizować strukturę chińskiego przemysłu i skoncentrować się na kapitale 

ludzkim. 

 w Japonii - Plan „Innovation 25” to długoterminowa inicjatywa strategiczna japońskiego 

rządu dotycząca tworzenia innowacji promujących wzrost gospodarczy do 2025 roku. 

Długoterminowe wytyczne strategiczne “Innovation 25”, mają następujące podstawowe 

zasady oparte na charakterystyce innowacji: 

o zakładanie ambitnych celów oraz przewidywanie wyzwania czekających 

w przyszłości; 

o terminowe i skuteczne dostosowywanie się do globalizacji i rozwoju cyfryzacji; 

o obejmowanie przemian związanych z różnorodnością i przekształcanie 

w społeczeństwo pełne możliwości; 

o skupienie się na rozwoju zasobów ludzkich – zachęty dla ludzi myślących kreatywnie 

lub nieszablonowo. 

 w Stanach Zjednoczonych – Koncepcja „Smart Manufacturing” jest terminem wymyślonym 

przez kilka agencji, takich jak Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DoE) oraz 

Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST). Wallace and Riddick opisują 

inteligentną produkcję, jako „intensywne wykorzystanie danych i technologii 

informatycznych na poziomie hali produkcyjnej i dalej, skutkujące inteligentnymi, wydajnymi 

i responsywnymi działaniami”. Główne cele to: optymalizacja zakładu, zrównoważona 

produkcja i sprawne łańcuchy dostaw. 

Co więcej, czwarta rewolucja przemysłowa opisuje „inteligentną produkcję", która wykorzystuje 

technologię informacyjną do zmiany sposobu wytwarzania produktów poprzez skupienie się na 

redukcji kosztów i wydajności. 

1.2 Historia Przemysłu 4.0 

Koncepcja Przemysłu 4.0 powstała w 2011 roku na targach w Hanowerze w Niemczech i została 

zaakceptowana i wdrożona przez większość branż w innych krajach. 

Rysunek 2 pokazuje ewolucję przemysłu na przestrzeni czasu. 

 

Rys. 2. Ewolucja przemysłu  



 

 

Pierwsza rewolucja przemysłowa (Przemysł 1.0) została oparta na zmechanizowanej produkcji 

wykorzystującej siłę pary i wody. Silniki parowe znalazły zastosowanie najpierw w przemyśle 

tekstylnym, a następnie rozprzestrzeniły się w wielu innych branżach. 

Druga rewolucja przemysłowa (Przemysł 2.0) charakteryzowała się wykorzystaniem nowego źródła 

energii - energii elektrycznej, oraz masowej produkcji. Systemy produkcji masowej były zwykle 

oparte na liniach montażowych i wraz z pojawieniem się wymiennych części doprowadziły do 

zwiększenia produktywności. 

Trzecia rewolucja przemysłowa (Przemysł 3.0) była wynikiem automatyzacji produkcji przy 

wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych. 

Czwarta rewolucja przemysłowa (Industry 4.0) łączy wirtualny i fizyczny świat produkcji, maszyn, 

systemów i czujników, aby komunikować się ze sobą, dzielić się informacjami i kontrolować siebie 

nawzajem. 

W dzisiejszych czasach wiele firm używa Przemysłu 4.0 jako modnego hasła dla swojej działalności. 

Wiadomo, że ponad 75% producentów już inwestuje w cyfryzację i integrację przemysłu 4.0 z ich 

produkcją. 

Co więcej, koncepcja Przemysłu 4.0 staje się coraz bardziej szeroka, przenoszona z pierwotnej 

dziedziny zastosowania tj. produkcji przemysłowej do innych dziedzin, takich jak Logistyka 4.0 czy 

Edukacja 4.0. 

1.3 Cechu Przemysłu 4.0 

Ogólnie rzecz biorąc, Przemysł 4.0 koncentruje się na tworzeniu inteligentnych produktów, procesów 

i procedur. 

Cechy Przemysłu 4.0, które czynią go rewolucyjnym w erze technologii informacyjnej, to [1]: 

 Interoperacyjność: zdolność maszyn, urządzeń, czujników i ludzi do łączenia się 

i komunikowania ze sobą za pośrednictwem Internetu Rzeczy (IoT) lub Internetu Ludzi (IoP). 

 Przejrzystość informacji: przejrzystość informacji: zdolność systemów informatycznych do 

tworzenia wirtualnej kopii świata fizycznego poprzez wzbogacanie cyfrowych modeli o dane 

z czujników. 

 Pomoc techniczna: po pierwsze, zdolność systemów pomocy do wspierania ludzi poprzez 

kompleksowe gromadzenie i wizualizację informacji w celu podejmowania świadomych 

decyzji i rozwiązywania pilnych problemów w krótkim czasie. Po drugie, zdolność 

cyberfizycznych systemów do fizycznego wspierania ludzi poprzez wykonywanie szeregu 

zadań, które są nieprzyjemne, zbyt wyczerpujące lub niebezpieczne dla ich ludzkich 

współpracowników. 

 Zdecentralizowane decyzje: zdolność systemów cyberfizycznych do samodzielnego 

podejmowania decyzji i wykonywania zadań w sposób autonomiczny, jeśli to możliwe. 

 Rozwiązania krzyżowe: interakcja operatora jest taka sama, niezależnie od rodzaju 

architektury systemu sterowania, specyfika różnych instalacji jest znormalizowana poprzez 



 

 

bazę danych Cloud; jednolitość informacji jest główną korzyścią dla użytkownika i podstawą 

ekonomii przedsiębiorstw. 

 Modułowość [2]: zdolność szybkiego i płynnego dostosowania się do sezonowych zmian 
i trendów rynkowych. 

 
Wszystkie te cechy sprawiają, że firmy są bardziej elastyczne i reagują na trendy biznesowe. Stają 

się bardziej innowacyjne, zwiększają produktywność i samodzielnie optymalizują produkcję. 

1.4 Trendy w Przemyśle 4.0  

W przyszłości większa liczba konsumentów i producentów będzie cyfrowo połączona, co doprowadzi 

do najwyższego poziomu personalizacji produktów. Firmy będą mogły szybciej reagować na 

problemy klientów, uzyskując dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Urządzenia, systemy 

sterowania procesem, systemy wykonawcze produkcji będą podłączone do platform IoT. 

Czujniki zostaną zintegrowane z urządzeniami produkcyjnymi w celu monitorowania ich 

funkcjonalności i przewidywania, kiedy należy przeprowadzić konserwację. Sprzęt zostanie 

naprawiony w razie potrzeby, przed wyprodukowaniem niespełniających wymagań produktów. 

Ponadto dane o stanie maszyny i produktywności mogą być rejestrowane i przesyłane w czasie 

rzeczywistym do chmury w celu analizy danych statystycznych. Jest to szczególnie przydatne, jeśli 

chodzi o obniżenie kosztów utrzymania. 

Urządzenia wyposażone w czujniki można również zintegrować ze środowiskiem przemysłowym za 

pomocą rzeczywistości wirtualnej i technologii rozszerzonej rzeczywistości. W ten sposób możemy 

wyświetlać procesy w czasie rzeczywistym za pomocą wygenerowanych komputerowo sygnałów 

sensorycznych, takich jak wideo i dźwięk czy modele symulacyjne. Wykorzystanie rzeczywistości 

rozszerzonej wraz z dostępnością danych w czasie rzeczywistym ze środowiska przemysłowego 

pomaga pracownikom zaangażowanym w działalność przemysłową, zapewniając jednocześnie 

bardziej przejrzyste informacje na temat procesów roboczych. Rozszerzona rzeczywistość i systemy 

bezprzewodowe powinny być wykorzystywane do udostępniania danych i wizualizacji informacji 

fabrycznych za pośrednictwem chmury, aby usprawnić procesy pracy i monitorowania. 

Dzięki aplikacjom mobilnym i chmurowym technologia druku 3D będzie nadal się rozwijała 

w przyszłości. Szacuje się, że potencjalny wpływ ekonomiczny produkcji dodatków na podstawie 

niższych kosztów (w porównaniu z zakupem przedmiotów za pośrednictwem sprzedawców 

detalicznych) i wartości dostosowania może wynosić od 100 miliardów do 300 miliardów dolarów 

rocznie do roku 2025 [3]. 

Szacuje się, że znacząco wzrośnie sprzedaż dla sprzętu przemysłowego z czujnikami i siłownikami, 

które mogą wymieniać dane z innymi maszynami i sieciami komputerowymi w czasie rzeczywistym 

za pośrednictwem chmury. Według badań Price Waterhouse Coopers (PwC) około jedna trzecia firm 

ma wysoki poziom cyfryzacji. Oczekuje się, że cyfryzacja przemysłowa wzrośnie z 33% do 72% 

w ciągu najbliższych pięciu lat. Znaczna liczba firm opracowuje nowe produkty i usługi o funkcjach 

cyfrowych, które obejmują cały cykl życia produktu.  



 

 

2. Włączenie dronów do Przemysłu 4.0 

2.1 Technologia dronowa jako część Przemysłu 4.0 

Przemysł 4.0 dotyczy głównie nowych innowacyjnych modeli biznesowych, obejmujących nowe 

możliwości oferowane przez nowe technologie. Jak można zauważyć w studiach przypadków 

przedstawionych w broszurze "Przewodnik po Przemyśle 4.0 i przedsiębiorczości opartej na dronach 

dla uczniów kierunków zawodowych" opublikowanej przez partnerstwo eduDrone, technologia 

dronowa bezspornie oferuje nowe możliwości i pozwala na tworzenie nowych innowacyjnych modeli 

biznesowych. W dzisiejszych czasach drony są postrzegane jako rewolucyjne narzędzie dla Przemysłu 

4.0. 

Co więcej, drony mogą być częścią lub mogą korzystać z głównych komponentów Przemysłu 4.0, jak 

to szczegółowo opisano poniżej. 

Systemy cyberfizyczne (CPS) 

CPS to integracja obliczeń i procesów fizycznych oraz ważny składnik Przemysłu 4.0. Drony mogą być 

używane zarówno jako czujniki mobilne, pozyskujące i przesyłające dane o procesach, jak i jako 

napędy, wykonujące różne operacje fizyczne 

Big Data 

Drony umożliwiają gromadzenie ogromnej ilości danych za pośrednictwem kamer lub czujników. 

Wszystkie te dane muszą być przechowywane i przetwarzane, aby odnieść z nich korzyści, a tutaj 

wkracza technologia Big Data. 

Internet Rzeczy (IoT) 

Integracja dronów i IoT ma ogromny potencjał komercyjny. Drony działające jak platformy czujników 

zintegrowane z naziemnymi sieciami czujników poprzez IoT mogą zapewnić wartość w niezliczonych 

aplikacjach. 

Autonomiczne roboty 

Odpowiednio wyposażony dron może działać jak latający robot i może być zintegrowany z procesami 

montażowymi i produkcyjnymi, aby przenosić części w dużych fabrykach lub wykonywać różne inne 

operacje. 

Produkcja dodatkowa 

Produkcja dodatkowa (lub drukowanie 3D) może być stosowana w celu uzyskania zmniejszonej masy 

i wysokiej modułowości systemów dronowych. 

Technologie druku 3D można również łączyć z technologiami dronowymi i wykorzystywać na 

przykład do konserwacji i naprawy infrastruktury. Takie rozwiązania już istnieją na rynku. Na przykład 



 

 

dron Fly Elephant 3D z wytłaczarką, która może być używana do drukowania 3D za pomocą plastiku, 

mieszanki betonowej lub innych materiałów. 

 

Rys. 3. Dron drukujący Fly Elephant 3D (Źródło: DediBot) 

Rzeczywistość rozszerzona (AR) 

AR może wyposażyć drony w zaawansowany zakres możliwości, otwierając nowe okazje dla biznesu. 

System dron + AR umożliwia użytkownikom odbieranie krytycznych informacji w uzupełnieniu 

o strumień wideo w czasie rzeczywistym z kamery dronowej. Może to być bardzo przydatne podczas 

inspekcji przemysłowych, gaszenia pożarów, akcji ratunkowych itp. 

Chmura obliczeniowa 

Drony mogą być podłączone do Internetu, stając się infrastrukturą chmury i być w stanie zapewnić 

swoje zasoby i usługi. Ponadto istnieją aplikacje internetowe działające w chmurze, które zapewniają 

monitorowanie lotów i zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym dla dronów. Mogą na przykład 

wykrywać i zapobiegać potencjalnym kolizjom, automatycznie dostosowując tory lotu drona. 

Bezpieczeństwo cybernetyczne 

Używanie dronów ma wiele implikacji związanych z cyberbezpieczeństwem, a drony występują 

zarówno, jako potencjalny cel, jak i potencjalny sprawca. 

2.2 Zastosowanie dronów w Przemyśle 4.0 

Przemysł 4.0 ma na celu włączenie coraz większej liczby urządzeń, aby zapewnić maksymalną 

inteligencję procesom opracowanym w tych środowiskach. Wśród tych urządzeń drony mają do 

odegrania szczególną rolę. 

Dron jest właściwie latającym robotem i może być zintegrowany z danym przepływem pracy, aby 

pomóc firmom w łatwiejszym, wydajniejszym i bezpieczniejszym działaniu. Drony mogą być 

włączone w procesy montażu i produkcji, w operacje naprawcze i konserwacyjne, dostawy, nadzór 

itp. 

Dron może być również latającym czujnikiem przemysłowym lub urządzeniem mobilnym do 

gromadzenia danych, co otwiera szeroką gamę możliwych zastosowań dla Przemysłu 4.0. 



 

 

Drony mogą być istotną częścią automatyki przemysłowej. Przemysłowy dron jest wyposażony 

w kamery i czujniki IoT zdolne do pomiaru takich parametrów jak temperatura, wilgotność, ciśnienie 

atmosferyczne, ruch, siła pola elektrycznego i magnetycznego, wyładowanie łuku koronowego, 

sygnały z telefonu komórkowego, poziomy metanu itp. Uzyskane dane można przetwarzać na 

pokładzie i / lub przekazane do systemu kontroli lub bezpośrednio w chmurze. 

Inną cechą, która umożliwia dronom duży wpływ na Przemysł 4.0, jest ich elastyczność i przydatność 

w różnych sektorach przemysłu. Mogą być stosowane w inżynierii, konserwacji, monitorowaniu 

krytycznej infrastruktury, operacjach zarządzania aktywami itp. W celu poprawy i optymalizacji 

procesów przemysłowych, a także zwiększenia wydajności operacyjnej. 

Główne zalety stosowania dronów w przemyśle to: 

 unikalna zdolność do przechwytywania danych lotniczych, 

 zdolność do szybkiego i bezproblemowego zbierania danych, 

 zdolność do działania w obszarach niebezpiecznych, 

 łatwy dostęp do trudnych obszarów, takich jak sieci energetyczne, kominy elektrowni itp., 

 autonomiczna nawigacja, bez potrzeby interakcji ludzi w zakresie bieżącego zarządzania ich 
trajektoriami, 

 łatwa integracja z innymi systemami, dzięki zastosowaniu modułowości w Przemyśle 4.0. 
 
Niektóre z zastosowań dronów w Przemyśle 4.0 zostaną omówione poniżej. Inne zastosowania już 
istnieją i na pewno, wiele innych dopiero się pojawi w przyszłości. 
 
Inspekcje przemysłowe 

Drony stają się integralną częścią inspekcji przemysłowych ze względu na ich zdolność do działania 

bez jakiejkolwiek interwencji człowieka przez dłuższy czas, w celu uzyskania danych z inspekcji 

z trudnodostępnych lub niebezpiecznych obszarów i zapewnienia spójnej kontroli. Dzięki 

zastosowaniu kamer wysokiej rozdzielczości i rozwiązań IoT drony są w stanie szybko rozpoznać 

kluczowe punkty kontrolne i natychmiast uzyskać pełny, 360-stopniowy przegląd kontrolowanego 

celu. Dane te można przesłać na platformę Internetu Rzeczy w celu analizy i zidentyfikowania 

konkretnych obszarów zainteresowania, automatycznego wykrywania potencjalnych problemów 

i przewidywania degradacji. Wykorzystując Internet Rzeczy, wizję komputerową, algorytmy sztucznej 

inteligencji i techniki głębokiego uczenia się; proces inspekcji stał się inteligentnym procesem 

Przemysłu 4.0, który umożliwia szybką reakcję w przypadku problemów, priorytetyzację 

szczegółowych inspekcji i czynności konserwacyjnych, a także utrzymanie według stanu (ang. 

Predictive Maintenance). 

Monitorowanie infrastruktury 

Inteligentne rozwiązania oparte na szybkiej analizie danych w połączeniu z technologią przemysłową 

IoT, cyberbezpieczeństwem i dronami z zamontowanymi czujnikami są coraz częściej 

wykorzystywane do monitorowania infrastruktury krytycznej, takiej jak fabryki, rafinerie, sieci 

energetyczne, oczyszczalnie ścieków, kopalnie, platformy wiertnicze i inne aktywa naftowe i gazowe, 

itp. 

 

 



 

 

Systemy dostaw 

Drony stają się coraz bardziej popularnymi, inteligentnymi narzędziami logistycznymi w przemyśle 

wytwórczym i innych branżach. W 2017 r. Amazon złożył patent na dron z silnikiem AI, który może 

„przeprowadzić dialog głosowy z pobliską osobą, aby poprosić o informacje i / lub odpowiedzieć na 

pytania." Audi testowało użycie dronów do automatycznego transportu części w halach fabrycznych. 

Rolnictwo 

Drony są ważnymi atutami transformacji rolnictwa w kierunku Przemysłu 4.0, zwłaszcza ze względu 

na ich zdolność do zbierania danych i robienia pomiarów. Podobnie jak w innych sektorach, drony 

mogą łączyć się z inteligentnymi platformami i mogą zostać wzmocnione dzięki szerokiej gamie 

nowych technologii umożliwiających produkcję użytecznych narzędzi, takich jak mapy 3D do analizy 

gleby i pola lub informacje na temat zdrowotności upraw, wskaźnika wegetacji, wydajności 

nawadniania, rozwoju upraw. Ponadto drony mogą wykonywać operacje, takie jak sadzenie lub 

opryskiwanie roślin. 

Zastosowanie w łańcuchu dostaw 

Łańcuchy dostaw są przekształcane przez rewolucję Przemysłu 4.0, a zaawansowane technologie 
fizyczne, takie jak drony, stanowią ważną część tej transformacji. Drony mogą pełnić rolę robotów 
latających typu podłącz i używaj (ang. plug-and-play) zdolnych do: 

 autonomicznego poruszania się po magazynach i omijania przeszkód, 

 wykrywania, identyfikowania i lokalizowania przesyłek dzięki zaawansowanej wizji 
komputerowej i czujnikom ze sztuczną inteligencją, 

 automatycznego przesyłania wyników skanowania do chmury i synchronizowania ich 
z systemem zarządzania zapasami, 

 zapewnienia skalowalności i zwiększenia dokładności inwentaryzacji, zmniejszenia kosztów 
operacyjnych i zwiększenia bezpieczeństwa pracowników. 

 
Mapowanie 

Mapowanie i obrazowanie lotnicze dostarcza istotnych informacji dla firm działających 

w budownictwie, górnictwie lub energetyce: topografia, zasoby naturalne, skażenie środowiska itp. 

Drony wspierane przez nowe technologie mogą generować bardzo dokładne mapy 3D, które są 

następnie wykorzystywane do analizy miejsc pracy i kopalń, do oceny ryzyka, do pomiaru objętości 

wykopanych materiałów, do podejmowania świadomych decyzji. 

Inne zastosowania 

Drony wyposażone w wyspecjalizowane czujniki mogą wykrywać nieszczelności, mogą być używane 

w gorących i / lub ciężkich obszarach, które są niebezpieczne dla ludzi posiadających tradycyjne 

przenośne spektrometry. Ponadto mogą monitorować określone chemikalia w procesie optymalizacji 

wydajności i redukcji emisji. 

Drony stale monitorujące jakość powietrza, zintegrowane w zautomatyzowanym przepływie pracy 

z maszyny do maszyny, mogą natychmiast alarmować o wyciekach lub zbyt wysokiej koncentracji 

niektórych substancji. Może to być ważne zastosowanie dla przemysłu chemicznego, ropy i gazu, 

górnictwa itp. 



 

 

2.3 Wpływ dronów na Przemysł 4.0 

Drony są bardzo wydajnymi i wszechstronnymi narzędziami przemysłowymi, zdolnymi do pracy 

w szerokim zakresie aplikacji. Coraz częściej są wykorzystywane do ulepszania i optymalizacji 

procesów przemysłowych, a także do zwiększania wydajności operacyjnej. Zautomatyzowane drony 

są cennymi zasobami dla wielu sektorów przemysłu ze względu na ich możliwości związane 

z gromadzeniem i analizowaniem danych, a także ich prawie nieograniczoną widocznością. 

Drony mają wielki wpływ na Przemysł 4.0 dzięki ich znaczeniu dla większości kluczowych funkcji 

Przemysł 4.0, jak opisano poniżej. 

- Interoperacyjność - dzięki urządzeniom IoT zamontowanym na pokładzie drony mają możliwość 

łączenia się i komunikacji z innymi maszynami, urządzeniami i ludźmi. 

- Wirtualizacja - drony są w stanie monitorować proces fizyczny za pomocą swoich czujników, 

dostarczając dane wymagane do modelowania i symulacji. Ponadto mogą korzystać z modeli 3D, 

na przykład podczas inspekcji samolotów lub statków. 

- Możliwości w czasie rzeczywistym - drony mogą reagować w czasie rzeczywistym na podstawie 

zebranych informacji, na przykład w celu uniknięcia kolizji. Ponadto umożliwiają dostęp do 

innych elementów i procesów Przemysłu 4.0, dostarczając dane w czasie rzeczywistym. 

- Orientacja na usługi - Drone-as-a-service jest rzeczywistością i oferuje nowe obszary możliwości 

biznesowych. Wiele innych usług dostępnych na rynku obejmuje drony. 

- Decentralizacja - Sztuczna inteligencja daje dronowi możliwość podejmowania decyzji 

niezależnych od operatora. 

- Modułowość - rozwiązania dronowe mogą być skonfigurowane do działania jako moduł plug-

and-play, który można dodać do istniejących procesów. 

Te zaawansowane maszyny pomagają całym sektorom gospodarki przyspieszyć cyfrową 

transformację ich działalności i stanowią wartość dodaną dla innych powstających technologii. 

Istnieje wiele zastosowań, w których drony mają wyraźną przewagę nad tradycyjnymi metodami i 

jest to kluczowy czynnik dla dalszego zwiększenia ich wpływu na Przemysł 4.0. Możliwości tworzenia 

wartości dodanej przez drony w środowisku Przemysłu 4.0 są nieograniczone. 

Autonomiczne roboty należą do dziewięciu technologii uznawanych za filary Przemysłu 4.0. a drony 

są w rzeczywistości autonomicznymi robotami latającymi. Dlatego ich kluczowa rola w Industry 4.0 

jest bardzo jasna. 

2.4 Mądrzejsze drony 

Drony muszą stać się mądrzejsze, aby zmaksymalizować ich przydatność i być szeroko stosowane 

w fabrykach przyszłości. 

Drony autonomiczne 

Drony autonomiczne to urządzenia zaprogramowane do wykonywania zadań, które nie wymagają  

żadnych działań od operatora po ustaleniu miejsca docelowego lub konkretnych zadań. Inteligentne 

czujniki kontrolują i monitorują lot, podczas gdy naprowadzanie odbywa się za pomocą 

komputerowych systemów wizyjnych wraz z programami wykrywania obiektów i unikania kolizji. 



 

 

Mogą być jeszcze bardziej elastyczne dzięki AI lub algorytmom. Po wybraniu przycisku start, dron 

startuje i wykonuje pracę zgodnie z zaprogramowanym działaniem. Jest to bardzo ważna cecha, 

obowiązkowy wymóg dla większości aplikacji Przemysłu 4.0. 

Kluczowymi wyzwaniami dla osiągnięcia autonomii operacji dronowych są: 

- umiejętność wykrywania i unikania ruchu (współpracującego i niewspółpracującego) oraz 

wielu rodzajów przeszkód, 

- odpowiednie łącza danych dla dowodzenia i kontroli (identyfikacja, przydział i ochrona), 

- odporność cybernetyczna (w celu zapobiegania różnym atakom lub celowego użycia drona), 

- czynniki ludzkie, aby zarządzać przejściem do skutecznych rozwiązań dotyczących 

zarządzania przypadkami i awariami, 

- zatwierdzenie do regulatora, 

- wysoka precyzja nawigacji. 

Różne firmy opracowały technologie unikania kolizji i algorytmy dla dronów. Konieczne jest jednak 

znacznie więcej pracy, aby drony były bezpieczniejsze i bardziej niezawodne. 

W niektórych zastosowaniach, takich jak pomiary morskie, drony mogą mieć wstępnie załadowany 

model 3D obiektu, który ma zostać poddany inspekcji. Dzięki temu dron może autonomicznie 

poruszać się po obiekcie, zatrzymując się w punktach zainteresowania w celu uzyskania 

szczegółowych danych obrazowych lub wideo. 

Sztuczna inteligencja 

Prawdziwy potencjał dronów może zostać uwolniony, jeśli wykorzystamy kluczowe technologie 4.0, 

takie jak maszynowe uczenie się, Internet przedmiotów i duże zbiory danych, aby uczynić je 

prawdziwie inteligentnymi maszynami i wydajnie przetwarzać zgromadzone dane. 

Sztuczna inteligencja (AI) jest coraz częściej wykorzystywana w projektach dronów, spodziewany jest 

duży przełom w niedługim czasie, dzięki czemu drony stają się coraz bardziej inteligentne w 

następnych latach. Z pewnością zwiększy to ich wykorzystanie w wielu sektorach i znacznie ułatwi 

wdrożenie Przemysłu 4.0 na dużą skalę. Operatorzy dronów mogą korzystać z sztucznej inteligencji, 

aby wzmocnić swoje umiejętności, zwiększając tym samym ich konkurencyjność i zadowolenie 

klienta. 

AI daje dronowi możliwość podejmowania decyzji niezależnych od operatora. Na przykład może być 

w stanie zidentyfikować niekorzystne warunki lotu i całkowicie je ominąć. Ponadto, uczenie 

maszynowe pozwala dronom na zbieranie danych i wyników ich działań, i wykorzystanie ich do 

podejmowania decyzji w przyszłości. Ogranicza to powtarzające się i czasochłonne zadania 

operatora. 

AI pozwala również operatorom na zbieranie w czasie rzeczywistym zebranych danych, gdy operator 

działa również jako interpreter danych. W ten sposób zwiększa się efektywność i wartość dla 

klientów. 

Roje dronów to kolejny świetny sposób na wykorzystanie sztucznej inteligencji. Mogą one używać 

sztucznej inteligencji aby interpretować ogólne polecenia operatora. Przykładowo, w przypadku 



 

 

zbierania danych obszar gromadzenia danych jest wstępnie ustalony, a rój dronów automatycznie 

mapuje obszar. Wykorzystując sztuczną inteligencję, są w stanie unikać siebie nawzajem i przeszkód, 

jednocześnie wykonując swoją misję w możliwie najbardziej efektywny sposób. Drony roju są idealne 

do misji obejmujących duże obszary i wysoki poziom szczegółowości. Inne aplikacje mogą 

obejmować ruch ciężkich części przez wiele dronów równocześnie, „pisanie” dronów po niebie, 

pokazy dronów itp. 

Drony AI wykorzystywane w zautomatyzowanych inspekcjach infrastruktury nie tylko zapewniają 

bezpieczny i skuteczny nadzór, ale dzięki możliwościom uczenia maszynowego są również w stanie 

analizować dużą liczbę obrazów w celu identyfikacji wzorców i / lub mapowania obrazów w celu 

wykrycia anomalii w danych. Uczenie maszynowe jest kluczem do uwolnienia prawdziwego 

potencjału kontroli dronów. 

Internetowa technologia rzeczy Watson firmy IBM jest już używana przez operatorów dronów. 

Interfejsy programistyczne do rozpoznawania wizualnego analizują obrazy wykonywane przez drona 

w celu wykrycia problemów, takich jak wady sprzętu lub uszkodzone okablowanie.  

Watson IoT współdziała z informacjami otrzymywanymi z urządzeń i czujników, aby uczyć się lub 

analizować je pod kątem wzorców i może na przykład pomagać w podejmowaniu decyzji 

o naprawach. 

Zespół naukowców z MIT stworzył algorytm, który umożliwia dronowi monitorowanie własnego 

"zdrowia" podczas lotu i podejmowanie działań w razie potrzeby. Dron może monitorować poziom 

paliwa i sprawdzać, czy nie ma uszkodzeń śmigieł, kamer i czujników. W przypadku znalezienia 

problemu dron może wybrać alternatywną trasę, która zawiera stację ładującą lub wybrać inne 

działanie, aby zminimalizować potencjalne uszkodzenia. 

Drony używające sztucznej inteligencji mają wiele zastosowań: zautomatyzowany nadzór, 

identyfikacja gwałtownych zachowań w tłumie, wykrywanie przedmiotów, inspekcje samolotów, 

nadzór ruchu i dróg itp. 

Funkcje inteligentne 

Niektóre funkcje, które mogą sprawić, że dron jest inteligentniejszy są podane poniżej. Można 

rozważyć też wiele innych. 

Komunikacja 

Inteligentne drony nowej generacji można wyposażyć w technologię, która pozwoli im łączyć się 

z opartym na chmurze systemem zarządzania ruchem dronowym, który zapewnia stałą komunikację, 

nawigację i nadzór, kierując drony i ostrzegając o zatłoczeniu lub nadchodzącej złej pogodzie. NASA 

i Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) pracują nad takim bezzałogowym systemem zarządzania 

statkami powietrznymi (UTM). 

Inteligentne czujniki 

Decydującym czynnikiem dla jakości i możliwości zastosowań przemysłowych dronów jest 

wbudowana technologia czujników. Czujniki wykrywające obecność (i kurs) innych samolotów 



 

 

i przeszkód w czasie rzeczywistym są niezbędne do integracji dronów w zastosowaniach 

przemysłowych. 

Kamery z technologią czujników 3D są w stanie nie tylko pozyskiwać obrazy, ale także przesyłać 

informacje zwrotne do komputerów pokładowych, które mają być wykorzystywane do orientacji, 

nawigacji i rozpoznawania w celu realizacji unikania przeszkód. 

Kamery termowizyjne wykorzystują promieniowanie podczerwone i są w stanie skutecznie 

wyświetlać różne temperatury zadawanych obiektów z najwyższą precyzją. Technologia IR, które 

umożliwia rejestrowanie obrazów na zadymionych obszarach, z mobilnym dronem, który sam 

wyczuwa i omija przeszkody, jest ciekawym zastosowaniem, które może uratować życie w przypadku 

pożaru roślin. 

Czujnik MIR wykrywa określone częstotliwości płynów lub gazów w interakcji ze światłem i został 

opracowany w ramach europejskiego projektu MIRPHAB. Może być zamontowany na dronie 

i wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowań: wykrywanie chemiczne w zastosowaniach 

technologicznych, monitorowanie emisji, wykrywanie zagrożeń itp. 

Rozszerzona rzeczywistość (AR) 

AR to świetny sposób na uzupełnienie możliwości dronów. Okulary AR z przezroczystym 

wyświetlaczem heads-up, które umożliwia oglądanie na żywo wideo z kamery drona i parametrów 

lotu, a jednocześnie umożliwiają obserwację samego drona, są dość powszechne. 

 

Rys. 4. Okulary AR. Grafika: Epson 

Drony AR są bardzo użyteczne w aplikacjach związanych z inspekcjami przemysłowymi, 

ratownictwem przy katastrofach itp. Na przykład mogą dostarczyć strażakom istotnych informacji 

dotyczących budynku, do którego mają wkroczyć. Ponadto podczas akcji ratunkowych mogą uzyskać 

dane w czasie rzeczywistym o tym, które obszary są niebezpieczne i wkrótce się zawalą, jak i gdzie 

znaleźć osoby, które przeżyły itp. 

  



 

 

2.5 Studium przypadku – użycie dronów w Inteligentnych Fabrykach 

Inteligentne fabryki (Smart Factory) to centralny element struktury Przemysłu 4.0, w której 

inteligentne urządzenia są połączone z Internetem Przedmiotów, co pozwala na wyższy poziom 

automatyzacji i kontroli niż kiedykolwiek wcześniej. 

Dzięki zwiększonym możliwościom technologicznym i komunikacyjnym, drony są jedną 

z najnowszych technologii, które idealnie pasują do inteligentnej fabryki na różnych etapach procesu 

produkcyjnego. Obecnie drony nie są wykorzystywane w produkcji. Według Federal Aviation 

Administration, produkcja stanowi tylko 1,5% rynku USA. Zastosowania obejmują monitorowanie 

aktywów, kontrolę wizualną i inwentaryzację poprzez skanowanie chipów RFID i kodów kreskowych. 

Główne powody małego użycia dronów w produkcji są związane ze złożonością pracy, kwestiami 

bezpieczeństwa i przepisami. Drony muszą stać się mądrzejsze i bezpieczniejsze, aby można było im 

zaufać w głównych operacjach produkcyjnych. 

Ponieważ jednak ich potencjał jest ogromny, a technologia szybko się rozwija, zobaczymy coraz 

więcej dronów zintegrowanych z procesami produkcyjnymi. 

Drony mogą być wykorzystywane na różnych etapach procesu produkcyjnego, od poszukiwania 

źródeł surowców, przez obsługę materiałów, transport produktów, inspekcje, monitorowanie jakości 

itp. W magazynach drony mogą inwentaryzować zapasy, wykorzystując kody kreskowe, kody QR lub 

technologie RFID. 

Drony mogą poprawić bezpieczeństwo zakładu poprzez wykonywanie trudnych lub niebezpiecznych 

zadań. Są małe i łatwe w manewrowaniu, dzięki czemu mogą uzyskać dostęp do miejsc, które mogą 

być niedostępne dla człowieka. Dron może rozpocząć wykonywanie pożądanego zadania, na przykład 

sprawdzając lub naprawiając sprzęt, mieszać niebezpieczne chemikalia, lub wykonywać inne 

potencjalnie niebezpieczne dla ludzi zadania. 

Drony mogą wykryć awarię części na linii produkcyjnej i natychmiast zgłosić się do systemu 

sterowania lub kierownika zakładu, zapobiegając tym samym przestojom. Ponadto, jeśli pracownik 

pilnie potrzebuje części zamiennej, narzędzia itp., może po prostu podnieść tablet i zażądać 

dostarczenia go przez drona, nie marnując swojego czasu na chodzenie do magazynu. 



 

 

 
Rys 5. Wykorzystanie dronów w gałęziach przemysłu. Źródło: FAA 

 

Studium przypadku: fabryka Audi, Ingolstad 

Niemiecki producent samochodów Audi jest jedną z firm, które dobrze wykorzystują technologie 

Przemysłu 4.0 w swoich fabrykach, aby usprawnić procesy w łańcuchu zakładu i łańcucha dostaw. 

Audi przetestowało także technologię dronów w fabryce Ingolstadt. 

Przetestowano dwa rodzaje aplikacji - zautomatyzowany transport części w halach fabrycznych oraz 

naprawy i konserwacje oparte na kamerach. Wykorzystano autonomiczne drony z możliwością 

wykrywania przeszkód i unikania kolizji. 

W tradycyjnej fabryce samochodów infrastruktura transportowa jest bardzo zatłoczona i zazwyczaj 

nie ma już miejsca na dodatkowe ścieżki transportowe. Większość części potrzebnych do produkcji 

seryjnej jest transportowana w wyznaczonym czasie do żądanego miejsca przez pojazdy 

transportowe poruszające się po podłodze. Jednak ten system ma swoje ograniczenia: przypadek 

dostawy części poza kolejnością, tak zwany pilny odjazd, może czasami prowadzić do długich czasów 

dostaw. Szybszym rozwiązaniem w tym przypadku byłoby zastosowanie dronów, które mogą 

dostarczyć potrzebną część drogą powietrzną. 

Wykorzystanie dronów do zautomatyzowanego transportu komponentów zostało przetestowane w 

fabryce przez ekspertów logistyki. Na początku września 2016 r. pierwszy dron do transportu 

komponentów w fabryce Audi był w powietrzu, wykonując loty testowe w dniu wolnym od 

produkcji. 

Trasa testowa drona została zdefiniowana w linii prostej przez halę produkcyjną, w tym jedna zmiana 

kierunku w prawo i dwie w lewo. Drony typu quad, z czterema zamkniętymi wirnikami ze względów 

bezpieczeństwa, opanowały zaprogramowane trasy bez żadnych problemów. 

Na zewnątrz i w normalnych warunkach, przy stabilnym sygnale GPS, krótkie loty nie stanowiłyby 

znaczącego wyzwania technicznego. Jednak w zakładzie motoryzacyjnym sytuacja jest inna, 



 

 

obowiązują surowe zasady bezpieczeństwa, a zaangażowane służby (logistyka, montaż, 

bezpieczeństwo w miejscu pracy) nakładają różne wymagania dotyczące dostawy drogą powietrzną. 

Pierwsze testy i wszystkie manewry w locie zostały przeprowadzone przy pomocy zdalnej kontroli, 

przez specjalnie wyszkolonych operatorów wspieranych przez inteligentną technologię czujników, 

opracowaną specjalnie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Oczywiście pełny potencjał dronów 

wynika z możliwości ich zautomatyzowanego wykorzystania. Prędkości lotu dronów były początkowo 

ograniczone do 2,2 metra na sekundę, prędkości konwencjonalnych pojazdów podłogowych. 

 

Rys 6. Dron transportujący część samochodową. Zdjęcie: Audi 

Według Audi wyniki testu pilotażowego były pozytywne, chociaż wciąż istnieje wiele ograniczeń, 

takich jak żywotność baterii i fakt, że drony nie są w stanie transportować ciężkich części, takich jak 

silniki czy inne duże elementy. 

Audi nie planuje dalszego używania dronów w produkcji, ponieważ obecne ramy prawne 

w Niemczech nie pozwalają na stosowanie dronów w zamkniętym pomieszczeniu takim jak hala 

produkcyjna. Jeśli przepisy zostały zmienione, Audi mogłoby pomyśleć o ożywieniu projektu. 

Dodatkowe scenariusze wdrożenia dronów w fabrykach Audi obejmują dostarczanie na linię 

produkcyjną pilnie potrzebnych części zamiennych, ogólne prace serwisowe i konserwacyjne lub 

zadania monitorowania za pomocą ich kamer, funkcję "follow-me" dla samochodów ciężarowych na 

terenie zakładu i szybki transport pilnie potrzebnych narzędzi, takich jak instrumenty medyczne do 

użytku przy pierwszej pomocy. 

  



 

 

3. Przemysł 4.0 i przedsiębiorczość oparta na dronach 

3.1 Kto to jest przedsiębiorca? 

Aby móc zdefiniować, kim jest przedsiębiorca, trzeba najpierw pomyśleć, co definiujemy jako 

przedsiębiorczość. W istniejącej literaturze dostępnych jest wiele różnych definicji tego, co 

definiujemy jako przedsiębiorczość. Na potrzeby tej broszury wykorzystamy definicję pochodzącą ze 

Szkoły Biznesu Harvard i profesora Howarda Stevensona, która jest następująca: 

 

"Przedsiębiorczość to poszukiwanie okazji poza obszarem kontrolowanych zasobów”1 

 

Kluczowe komponenty tej definicji to słowa “poszukiwanie”, “okazja”  i fraza “poza obszarem 

kontrolowanych zasobów”. 

 

"Poszukiwanie" oznacza nieustające bycie skupionym. Przedsiębiorcy muszą zachować czujność, 

ponieważ często mają ograniczone szanse na sukces. Muszą wykazać wyraźny postęp w przyciąganiu 

zasobów, a sam upływ czasu pochłania ograniczone saldo środków pieniężnych. Stąd też, 

przedsiębiorcy muszą działać szybko i zdecydowanie, odwrotnie niż w firmach o ustalonej pozycji, 

gdzie zasoby i możliwości są łatwiej dostępne. 

"Okazja" oznacza sposobność, która jest uważana za innowację na jeden lub więcej z czterech 

sposobów. 

Okazja może oznaczać:  

1) opracowanie realnego, innowacyjnego produktu, 

2) sformułowanie nowego modelu biznesowego, 

3) stworzenie ulepszonego lub tańszego wariantu istniejącego produktu, 

4) zmianę sprzedażowej grupy docelowej (np. kierowanie istniejącego produktu do nowej 

grupy klientów). 

Powyższa lista typów nie jest wyczerpująca, ponieważ dostępnych jest więcej możliwości, 

w zależności od charakteru każdego przedsięwzięcia lub organizacji. Ponadto możliwości można 

łączyć, np. nowe przedsięwzięcie może wykorzystywać nowy model biznesowy dla innowacyjnego 

produktu. 

“Poza obszarem kontrolowanych zasobów” oznacza ograniczenia zasobów. 

Na każdego początku nowego przedsięwzięcia jego założyciele kontrolują jedynie kapitał ludzki, 

społeczny i finansowy. Wielu przedsiębiorców na starcie stara się ograniczyć koszty do minimum, 

inwestując jedynie swój własny czas i, w razie potrzeby, własne fundusze. W niektórych przypadkach 

jest to wystarczające, aby doprowadzić nowe przedsięwzięcie do punktu, w którym staje się on 

samowystarczalne dzięki wewnętrznie generowanym przepływom pieniężnym. 

Z drugiej strony, w przypadkach przedsięwzięć o dużym potencjale założyciele muszą zmobilizować 

więcej zasobów, niż osobiście kontrolują: przedsięwzięcie ostatecznie będzie wymagać dalszych 

instalacji produkcyjnych, kanałów dystrybucji, kapitału obrotowego i tak dalej. 

                                                                    

1 (Eisenmann, 2013) 



 

 

Z powyższego rozumiemy, że bardzo trudno jest podać konkretną definicję przedsiębiorcy, ponieważ 

indywidualni przedsiębiorcy często nie pasują do standardowych modeli. Przedsiębiorcy znani są 

z myślenia nieszablonowego i „pójścia pod prąd”, dążąc do tworzenia cennych dóbr i usług dla 

społeczeństwa. Ich rola polega na podejmowaniu mądrych decyzji o tym, czego ludzie mogą chcieć 

w przyszłości. Takie zadanie wymaga pewnych cech osobowości i charakteru, które można uznać za 

wspólne dla różnych przedsiębiorców, takich jak: 

- pasja dla danej koncepcji biznesowej, 

- napędzany innowacjami, 

- wytrwałość i wizja, aby marzenia stały się rzeczywistością, 

- silny charakter (uczciwość, szacunek dla innych, osobista odpowiedzialność, umiejętność 
oceny sytuacji), 

- odwaga i gotowość do podejmowania ryzyka. 
W rzeczywistości, wymagana jest kombinacja cech dla odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy: odwaga 

jest wymagana, gdy walczy się z większością lub długą tradycją. Rzetelność jest wymagana przy 

wytwarzaniu towarów wysokiej jakości, z których konsumenci będą czerpać przyjemność, a także 

uczciwość, co może zrobić wyprodukowany produkt. Osobista odpowiedzialność jest wymagana, aby 

zbudować i utrzymać swoje przedsięwzięcie i produkty, za które jesteś odpowiedzialny wobec swoich 

klientów. 

3.2 Przedsiębiorcy z obszaru dronów 

Przedsiębiorcy branży dronów stawiają czoła tym samym problemom, z którymi może się zmierzyć 

każda firma z branży technologicznej, takie jak: 

- Tworzenie produktu technologicznego lub usługi w celu rozwiązania bieżącego wyzwania. 

- Ulepszenie produkcji produktu lub usługi pod kątem rozwoju produkcji lub efektywności 

kosztowej lub polepszenia parametrów. 

Oczywiście w każdym nowym przedsięwzięciu są pewne elementy, na które przedsiębiorca musi 

zwracać uwagę, takie jak obsługa klienta, niezawodność, legalność i oczywiście tożsamość marki, ale 

to, co drony muszą przede wszystkim zmienić, to tradycyjne podejście do wielu czynności w różnych 

branżach. Na przykład, w usługach dostawczych, w jaki sposób klienci mogą być przekonani 

o korzyściach wynikających z używania drona zamiast ciężarówki / osoby doręczającej? 

Przedsiębiorca musi skutecznie reklamować swój produkt / usługę i przekonać rynek i konsumentów 

o korzyściach wynikających z zastosowania technologii dronów w różnych sektorach (drony mogą 

być szybsze / tańsze itp.). W dzisiejszym świecie biznesu, jako przedsiębiorca musisz udowodnić, że 

jesteś w stanie zrobić to lepiej niż ktokolwiek inny i pokazać, że możesz korzystać z najnowszych 

technologii, aby zaoszczędzić czas, pieniądze i zmniejszyć ryzyko, a drony stały się narzędziem, które 

ci w tym pomoże.2 

Uznani przedsiębiorcy z tej branży, tacy jak Jordi Muñoz i Chris Anderson, współzałożyciel i założyciel 

3D Robotics3, jednego z największych i rozwijających się przedsiębiorstw dronów w Kalifornii, 

                                                                    

2 eBook: How to Win More Business with Drones, 3D Robotics, 2017 

3 https://3dr.com/company/history/ 
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wyrażają opinię, że przyszłość dronów mniej zależy od rozwoju technologii dronów, a bardziej w jaki 

sposób można ją wykorzystać. Według Muñoza, potrzebujemy teraz dwóch typów przedsiębiorców: 

ludzi, którzy mogą sprawić, że technologia będzie robić nowe rzeczy i doskonalić te rzeczy (będzie to 

głównie z nowym oprogramowaniem zbudowanym na naszych istniejących platformach); i ludzie, 

którzy mogą zastosować tę technologię w nowy i znaczący sposób. Kolejna rewolucja dronów 

dotyczy ludzi, którzy zastanawiają się, co zrobić z dronami: jak sprawić, by wykonywały nowe rzeczy i 

jak używać ich do robienia nowych rzeczy.4 

 

3.3 Szanse biznesowe związane z dronami 

Przyszłość jest jasna dla dronów w biznesie. Dzięki gigantowi Amazon, który wykorzystuje 

technologię dronów do dostarczania towarów, a także ambitnym planom Facebooka w zakresie 

dostarczania bezprzewodowych połączeń internetowych do odległych obszarów, możliwości rozwoju 

firm wokół tej technologii są ogromne. Poniżej znajduje się kilka interesujących możliwości 

biznesowych drona w różnych sektorach. 

Rolnictwo 

Drony już pojawiają się na farmach, ale nie osiągnęły jeszcze masy krytycznej. Rola dronów 

w rolnictwie może być pomocna zarówno na dużych, jak i na małych obszarach rolniczych, 

z operacjami takimi jak gospodarka wodna i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Firmy dronowe 

wkrótce będą mogły oferować usługi, takie jak ulepszanie strategii sadzenia i płodozmianu przy 

użyciu dronów i zapewniać większą ogólną wiedzę o tym, jak uprawy przechodzą z dnia na dzień na 

różnych obszarach. To zwiększenie inteligencji upraw powinno zwiększyć wydajność gospodarstw 

i pomóc mniejszym gospodarstwom efektywnie konkurować z lepiej wyposażonymi dużymi firmami 

rolnymi5. 

Fotografia i filmowanie 

Przed rozwojem dronów fotografowanie lub nagrywanie wideo z powietrza wymagało kosztownego 

wynajmu samolotów lub śmigłowca. Teraz dzięki dronom wyposażonym w kamery o wysokiej 

rozdzielczości robienie zdjęć lotniczych staje się łatwym i niedrogim rozwiązaniem dla fotografów. 

Obrazy i filmy z powietrza oferują perspektywę, której nie można osiągnąć z ziemi, a drony mogą 

bezpiecznie działać na znacznie mniejszych wysokościach i w bardziej ograniczonych przestrzeniach 

niż samoloty. Fotografowie i filmowcy obecnie rutynowo używają dronów do robienia wysokiej 

jakości zdjęć i wideo z powietrza, na przykład krajobrazów. Możliwości biznesowe w tym sektorze 

mogą sięgać od ślubnych firm zajmujących się relacjami wideo, aż po uruchomienie studia filmowego 

specjalizującego się w dziedzinie zdjęć lotniczych. Taka firma może współpracować zarówno z 

bezpośrednimi konsumentami, jak i z szeroką gamą klientów biznesowych. Ujęcia z lotu ptaka to 

imponujący sposób promowania firmy i mogą przynieść wiele korzyści różnym rodzajom działalności, 

od miejsc zakwaterowania po agencje nieruchomości i miejsca rozrywki, takie jak parki rozrywki. 

                                                                    

4 https://www.virgin.com/virgin-unite/business-innovation/how-become-drone-entrepreneur  

5 https://www.profitableventure.com/drone-business-ideas/   

https://www.virgin.com/virgin-unite/business-innovation/how-become-drone-entrepreneur
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Sprzedaż, naprawa, szkolenia i personalizacja dronów 

Naprawa dronów to kolejny doskonały pomysł na biznes. To prawda, że drony są delikatnymi 

urządzeniami, które można łatwo uszkodzić, szczególnie jeśli są niewłaściwie używane. Mimo że 

koszt zakupu drona jest znacznie niższy niż kiedyś, wciąż drony są w wielu przypadkach zbyt drogie, 

by można je było "wyrzucić". Jeśli chcesz zostać ekspertem technicznym w dziedzinie dronów , masz 

podstawy wiedzy z zakresu elektroniki i mechaniki, sprzedaż / naprawa dronów / personalizacja to 

świetny pomysł na biznes. Mając na uwadze przyszłą ekspansję dronów w innych sektorach naszego 

codziennego życia oraz fakt, że drony wymagają wiedzy i umiejętności, aby mogły być bezpiecznie 

eksploatowane, zapotrzebowanie rynku na doświadczonych instruktorów dronów wzrośnie.6.  

Praca detektywistyczna i bezpieczeństwo: 

Bezpieczeństwo to kolejny sektor, który jest uważany za doskonałą okazję biznesową dla 

dronów. Dronów można używać w dzień i w nocy, a nawet rejestrować na żywo obrazy z 

inspekcji. Oto kilka przykładów zastosowań dronów i możliwości biznesowych w sektorze 

bezpieczeństwa: 

- używanie dronów do pracy dochodzeniowej i detektywistycznej: dzięki dronom można 

uzyskać nieograniczone informacje bez przebywania w terenie. Dron pokona odległość i 

odkryje lub uzyska informacje z ograniczonych obszarów, 

- wykorzystanie dronów do ochrony terenów przemysłowych, centrów biznesowych, szkół i 

placów zabaw oraz ewentualnie całych społeczności, 

- użycie dronów wykrywających inne zagrożenia dla mienia, takie jak wtargnięcie, pożar i 

wycieki wody. Transmisje wideo z dronów mogą być przesyłane do urządzenia mobilnego 

właściciela domu / firmy, do centralnego ośrodka monitorującego lub bezpośrednio do służb 

ratowniczych. 

Inspekcje budowlane - dachy, kominy, siding itp. 

Inspekcje budynków to usługi kosztowne i potencjalnie niebezpieczne, w szczególności w budynkach 

wielopiętrowych, gdzie wymaga użycia sprzętu wysokościowego i wyszkolonych pracowników. Dzięki 

technologii dronów inspekcje budowlane można jednak wykonywać bezpieczniej i taniej. Dron może 

wykonać szczegółową inspekcję na zewnątrz budynku i zapewnić wysokiej rozdzielczości wideo 

dachu, rynien, kominów, umożliwiając właścicielowi budynku wczesne wykrycie potencjalnych 

problemów. 

Dostawa 

Usługi dostawy oparte na dronach to także kolejna okazja biznesowa. Mimo, że wciąż jest 

ograniczona do bardzo niskiego maksymalnego obciążenia (25 kg łącznie z dronem), dostawa przez 

                                                                    

6 https://www.thebalancesmb.com/best-drone-business-ideas-4125154  
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drona jest uważana za kolejną bardzo potrzebną aplikację, szczególnie w odległych obszarach, gdzie 

podróżowanie drogą lądową może być uciążliwe i trudne7. 

Możliwości w innych sektorach 

- Badanie cyklonów tropikalnych: przy obecnej zmianie klimatu cyklony tropikalne i burze stają się 

coraz częstsze. Zastosowanie dronów umożliwi bezpieczne badanie cyklonów tropikalnych (ciśnienie 

atmosferyczne wzdłuż ściany oka cyklonu itp.) 8. 

-Medyczne użycie dronów: np. inteligentne przenośne drony będą używane przez lekarzy podczas 

procedury kolonoskopii. 

-Dokumentacja dziennikarska: drony mogą zastąpić kamerzystów w dziennikarstwie 

dokumentalnym, zwłaszcza w niebezpiecznych obszarach, takich jak strefy wojenne. 

- Eksperymentacja z wulkanologią: zastosowanie drona polega na wizualizacji aktualnego położenia 

jeziora lawy, które jest niedostępne dla człowieka z powodu ekstremalnego ciepła9. 

Urbanistyka: wykorzystanie dronów do celów związanych z nieruchomościami, mapowanie i 

projektowanie nieruchomości, mieszkań i kompleksów przemysłowych. 

3.3.1 Technologia dronów w odniesieniu dla osób o mniejszych szansach 

(osoby niepełnosprawne)  

Technologia dronów może odegrać ważną rolę ze względu na fakt, że może ona służyć do społecznej 

integracji osób niepełnosprawnych. Istnieją różne rodzaje niepełnosprawności, takie jak osoby 

z problemami z poruszaniem się, osoby z zaburzeniami słuchu, niepełnosprawność mowy lub osoby 

z niewidocznymi upośledzeniami, które mogą uczestniczyć w szkoleniach. Umiejętności, które 

zostaną nabyte dzięki szkoleniom, pozwolą im z powodzeniem realizować różne zadania w sektorze 

bezpieczeństwa. 

Inwazja dronów w ramach procedury edukacyjnej pomoże im nie tylko zainteresować się sektorem 

technologii, ale także odzyskać siły, aby zdobyć umiejętności zawodowe oraz ich osobisty rozwój i 

zadowolenie. Kiedy przekłada się to na profesję z celami i korzyściami, satysfakcja ta może tylko 

wzrosnąć. 

Rzeczywiście, fakt, że drony mogą nawigować do lokalizacji szybciej niż osoba i zmniejszyć ryzyko, 

stanowi doskonałą okazję dla osób niepełnosprawnych do znalezienia pracy w sektorze 

bezpieczeństwa i silną motywację dla firm do zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwalczając 

dyskryminację w miejscach pracy. 

                                                                    

7 https://www.businessnewsdaily.com/9276-commercial-drones-business-uses.html  

8 http://grinddrone.com/applications/40-drone-applications-list 

9 http://grinddrone.com/drone-features/advantages-and-disadvantages-drone 
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Niepełnosprawni dobrze wpasowują się w świat dronów, o ile szkolą się, aby prawidłowo latać 

i przestrzegać odpowiednich przepisów. Operator dronów może być wysoce satysfakcjonującym 

zawodem dla osób niepełnosprawnych, szczególnie tych z upośledzeniem ruchowym. Dzięki 

odpowiedniemu szkoleniu i technologii mogą kontrolować zaawansowaną technicznie maszynę, 

która w przeszłości mogła wydawać się dla nich niemożliwa do opanowania. W miejscu pracy będą 

również podejmować decyzje i odkrycia, które mogą mieć ogromny wpływ na rozwój projektu 

zwiększania integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia i zatrudnienie, np. jako 

HandiDrone. 

HandiDrone10 to innowacyjny projekt, którego celem jest pomoc w walce z dyskryminacją osób 

niepełnosprawnych poprzez wyposażenie osób niepełnosprawnych w cenne umiejętności w nowych 

dziedzinach. LADAPT, francuskie stowarzyszenie zajmujące się integracją społeczną i zawodową osób 

niepełnosprawnych, we współpracy z agencją cyfrową Kindai opracowało program HandiDrone. 

Inicjatywa daje osobom z problemami mobilności dostęp do dronów i uczy ich bycia pilotami 

dronów. 

Ta inicjatywa ma następujące wyniki: 

- promuje integrację społeczną osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzanie ich do nowo 

powstającego i innowacyjnego sektora zatrudnienia, 

- podnosi umiejętności związane z zatrudnieniem w sektorze kreatywnym, 

- daje niepełnosprawnym fizycznie uczestnikom programu szansę "doświadczyć spokoju 

i kontroli bycia poza własnym ciałem za pomocą latania typu FPV". 

 

3.4 Przeciwności i wyzwania dla przedsiębiorców dronów 

Przeszkody i wyzwania dla przedsiębiorcy zajmującego się dronem mieszczą się głównie w 3 

kategoriach: a) ubezpieczenie b) bezpieczeństwo c) prywatność. Technologia dronów jest szybko 

rozwijającą się technologią i wciąż podlega wielu zmianom, szczególnie w zakresie ram 

regulacyjnych, na poziomie UE lub na poziomie krajowym. Wyzwanie polega na tym, że musisz 

podjąć wszelkie niezbędne kroki i przestrzegać ram regulacyjnych każdego kraju, który planujesz 

prowadzić. Jeśli już zacząłeś prowadzić przedsięwzięcie, musisz nadążyć za regulacjami dotyczącymi 

powyższych tematów i oczywiście odpowiednio dostosować swoje działania. 

A. Ubezpieczenie 

Używanie dronów w związku z działalnością gospodarczą jest dozwolone w wielu krajach 

europejskich, ale na bardzo surowych warunkach. W większości krajów profesjonalny 

użytkownik dronu potrzebuje innych uprawnień / licencji od krajowego urzędu lotniczego, 

zanim będzie mógł rozpocząć jakąkolwiek operację. Oto podsumowanie zasad ubezpieczenia 

w UE: 

W Europie zawodowi operatorzy dronów latający nad terytorium państwa członkowskiego 

UE muszą przestrzegać rozporządzenia (WE) 785/2004 w sprawie wymogów 

                                                                    

10 https://www.trendhunter.com/trends/discrimination-of-disabled 
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ubezpieczeniowych dla przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych. 

Artykuł 4 rzeczywiście stanowi, że "Operatorzy statków powietrznych [...] są ubezpieczeni 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do ich odpowiedzialności cywilnej 

względem [...] stron trzecich." Głównym celem rozporządzenia jest zapewnienie, że istnieje 

minimalny poziom wymagań ubezpieczeniowych, które zapewnią odpowiednie 

odszkodowanie dla poszkodowanych w razie wypadku. Pomimo atrakcyjnych możliwości 

i cech technologii dronowej, wszyscy profesjonalni użytkownicy powinni mieć zawsze na 

uwadze, że drony należą do kategorii samolotów i mogą powodować poważne szkody, 

szczególnie jeśli są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Jako profesjonalny 

operator jesteś odpowiedzialny za posiadanie odpowiednich wymogów ubezpieczeniowych 

i odpowiedzialności i upewnij się, że jesteś odpowiednio ubezpieczony za latanie swoim 

dronem11. 

B. Bezpieczeństwo 

W Europie większość Krajowych Władz Lotniczych (NAA) ustanowiła zasady bezpieczeństwa 

lotniczego regulujące użycie dronów w przestrzeni powietrznej. Zasady te mają na celu 

uregulowanie operacji bezzałogowych i zapewnienie, że ich użytkowanie nie stanie się 

niebezpieczne dla ludzi i nieruchomości lub dla innych użytkowników przestrzeni 

powietrznej (samoloty, szybowce, śmigłowce itd.)12  

Istotne jest, aby przedsiębiorca dronów znał lokalne przepisy dotyczące lotów przed rozpoczęciem 

pracy w danym kraju i przestrzegał podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

Zasady te różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują: 

 Ograniczenia lotów. Krajowe władze lotnicze ustanowiły ramy regulacyjne w oparciu 

o złożoność operacyjną lotu i masę dronu. W większości krajów istnieje maksymalna 

dopuszczalna wysokość lotu, do której drony mogą się dostać i która wymaga specjalnej 

zgody na działanie na obszarach zaludnionych lub poza linią wzroku (Beyond Visual Line of 

Sight - BVLOS) operatora. 

 Obowiązek szkoleniowy dla pilotów, aby potencjalni operatorzy posiadali wszystkie 

niezbędne umiejętności i podstawowe zrozumienie zasad bezpieczeństwa lotniczego. 

W wielu krajach przyszły operator będzie musiał zdać egzamin pisemny i test lotniczy. Jeśli 

nie jesteś użytkownikiem, ale właścicielem firmy dronowej, zaleca się, abyś najpierw 

zrozumiał obowiązki pilota i oczywiście zatrudniał certyfikowanego pilota dronowego do 

swoich operacji. 

 Obowiązek posiadania przez dron certyfikatu zdatności do lotu poświadczającego, że 

można latać bezpiecznie. 

 Obowiązek zarejestrowania drona we właściwym urzędzie. 

                                                                    

11 http://dronerules.eu/en/professional/obligations/summary-of-insurance-rules-in-eu  

12 http://dronerules.eu/en/professional/obligations/summary-of-safety-rules-in-eu  

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/international-cooperation/easa-by-country
http://dronerules.eu/en/professional/obligations/summary-of-insurance-rules-in-eu
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C. Prywatność 

W Europie każdy obywatel ma fundamentalne prawo do prywatności i do ochrony swoich 

danych osobowych13.  Prawo to reguluje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych, które określa różne wymogi dotyczące gromadzenia, przetwarzania i 

przechowywania danych osobowych. Jako profesjonalny operator dronów musisz zawsze 

przestrzegać tych praw i ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 

prywatności i ochrony danych. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować poważne 

konsekwencje finansowe i / lub prawne. 

Więcej informacji na temat przepisów dotyczących dronów można uzyskać w każdym kraju na mapie 

prawodawstwa europejskiego 

http://dronerules.eu/en/professional/regulations  

3.5 Możliwości w produkcji dronów dzięki produkcji addytywnej 

Najnowszą innowacją w produkcji jest produkcja addytywna (znana również jako drukowanie 3D) 

jest wytwarzanie części - dodawanie materiału warstwa po warstwie. Dodatkowe technologie 

produkcyjne zmieniają sposób projektowania i budowy części, wspierając szybki rozwój nowych lub 

zamiennych części, co może przynieść wiele korzyści sektorom takim jak lotnictwo i bezzałogowe 

pojazdy powietrzne (drony), a także przemysł morski i portowy. 

Rzeczywiście, zgodnie z niedawnym badaniem Research and Markets, firma szacuje, że roczna 

wartość wyprodukowanych przez AM części w przemyśle dronowym wyniosła 1,9 miliarda USD, co 

przekłada się na ponad 400 milionów USD rocznej sprzedaży sprzętu, oprogramowania, materiałów 

i usług AM.14. 

Jakie są więc dodatkowe możliwości produkcyjne w sektorze dronów? Dodatkowy wkład 

produkcyjny w produkcję dronów może odgrywać główną rolę i może oferować: 

 Dostosowane drony: Drukowanie 3D pozwala nam wytwarzać spersonalizowane produkty 

zgodnie z potrzebami i wymaganiami danej osoby. Daje to możliwość tworzenia 

niestandardowych dronów z dowolną określoną częścią zakupionego w sklepie drona, który 

można dostosować do potrzeb klienta15. 

 Taniej jest je tworzyć: Jeśli nie jesteś doświadczonym pilotem bezzałogowym, awarie 

i uszkodzenia części twojego pojazdu latającego mogą Cię bardzo kosztować. Zamiast 

kupować nowe części do swojego drona, możesz w razie potrzeby wydrukować własne części 

zamienne16. 

                                                                    

13 http://dronerules.eu/en/professional/obligations/summary-of-privacy-rules-in-eu  

14 https://www.researchandmarkets.com/research/bwxwqf/additive  

15 https://www.entrepreneur.com/article/292815  

16 https://all3dp.com/3d-print-drone-parts/  

http://dronerules.eu/en/professional/regulations
http://dronerules.eu/en/professional/obligations/summary-of-privacy-rules-in-eu
https://www.researchandmarkets.com/research/bwxwqf/additive
https://www.entrepreneur.com/article/292815
https://all3dp.com/3d-print-drone-parts/


 

 

 Lepsza wydajność: jednym z najważniejszych elementów dotyczących działania drona jest 

jego waga. Waga drona wpływa na czas lotu, a cięższe drony latają krócej niż lżejsze. Lekki 

dron pozostaje bardziej stabilny w przypadku awarii i gwałtownego / twardego lądowania i 

mają tendencję do poprawy żywotności baterii. Dzięki drukowi 3D możesz wybrać materiał, 

aby zmniejszyć wagę swojego drona i uczynić go bardziej sterownym podczas lotu. 

 • Oszczędź czas i wysiłek: zamiast wyszukiwać i zamawiać konkretną część drona i czekać na 

jej doręczenie w przypadku zakupów online lub odwiedzania sklepu z hobby / modelami 

w Twojej okolicy, możesz po prostu wydrukować części zamienne swojego drona. Pozwoli to 

zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku. 

Części dronów które mogą być wydrukowane w 3D 

Oprócz elektronicznych elementów dronu wszystko inne może być drukowane w 3D, poniżej można 

znaleźć kilka przykładów elementów, które można wydrukować17. 

 śmigła, 

 rama podwozia, 

 podwozie, 

 mocowania kamery, 

 uchwyt anteny, 

 sprzęt ochronny (tj. osłony podpierające), 

 obudowa zdalna, 

 obudowa zestawu baterii. 

Powyższa lista nie jest kompletna, ponieważ można drukować w 3D liczne funkcjonalne 

i niefunkcjonalne akcesoria do drona, takie jak osłony śmigieł, walizki do transportu i mocowania do 

różnych kamer używanych w dronach FPV. 

Jak widać, możliwości biznesowe wzrastają w przypadku przedsiębiorców dronowych i produkcji 

dronów w miarę postępu technologii produkcji addytywnej. 

  

                                                                    

17 https://all3dp.com/3d-print-drone-parts/  
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4. Nauczanie Przemysłu 4.0 i Technologii Dronów (DT) dla 

słuchaczy VET 

4.1 Globalny rynek technologii dronowych w sektorze edukacji 

Globalny rynek technologii dronowych w sektorze edukacji to rozwijający się rynek o CAGR 

wynoszący 14,61% w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych i technologii informacyjnej 

w latach 2017-2021. Rynek technologii dronów w sektorze edukacji pokazuje szybki rozwój 

w bieżącym i ostatnich latach i prawdopodobnie będzie kontynuowany w nadchodzących latach.18 

 

Istnieje wiele czynników, które mogą skłonić nas do korzystania z dronów w sektorze edukacji: 

 rozwój umiejętności cyfrowych na wysokim poziomie, 

 włączenie obrazowania termicznego w dronach, 

 efektywna kosztowo technologia, 

 ciągły rozwój technologii dronów, 

 innowacje dydaktyczne, 

 możliwość połączenia nauki z zabawą. 

Poniżej znajdują się przykłady firm i instytucji wraz z głównymi cechami charakterystycznymi dla 

obecnego globalnego rynku technologii dronowych. 

 

BonaDrone 

BonaDrone to hiszpańska firma, która zapewnia nauczycielom narzędzia, które mogą pomóc 

przyciągnąć uczniów w kierunku technologii i dyscyplin IT i STEM. 

Ich narzędzia obejmują projektowanie 3D za pomocą oprogramowania CAD, drukowanie 3D 

i obsługę dronów, a także instrukcje i dokumentację dla nauczycieli. BonaDrone zapewnia drony 

wraz z instrukcją do ich montażu, a także podręcznik skierowany do wszystkich dyscyplin STEM. 

Nauczyciele mogą zatem z łatwością zintegrować technologię dronową w swoich programach 

nauczania. 

BonaDrone zapewnia: 

● trzy różne zestawy, 

● dwa rodzaje dronów, 

● syllabus do nauki, 

● podręczniki, 

● kursy dla nauczycieli. 

OnPoynt 

OnPoynt to amerykańska firma specjalizująca się w tworzeniu dronów do celów edukacyjnych. Ich 

produkty są bardzo trwałe, więc wiele pokoleń studentów może pracować nad nimi bez ich 

zniszczenia, dostarczane są z podręcznikami i książeczką z zasobami związanymi z dyscyplinami 

STEM, które mogą być używane w klasie. 
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Ich zestawy zawierają od 1 do 4 dronów, sprzęt do ich montażu, instrukcje i wiele więcej. Ze 

względów bezpieczeństwa sugeruje się, aby tylko dzieci w wieku 18 lat lub więcej programowały 

drony, ale mogą być montowane i używane przez dzieci, które mają co najmniej 14 lat. 

FabLab 

FabLab to firma oferująca szkolenia, maszyny, sprzęt i wsparcie dla projektów związanych z 

technologią i drukowaniem 3D. Współpracują również ze szkołami na terenie gminy Bolonia, 

zarówno zachęcając do wycieczek w terenie do warsztatu, jak i aktywując projekty ze szkołami, aby 

ulepszyć swoje programy nauczania. 

FabLab pracuje obecnie ze szkołami średnimi i instytutami z Bolonii. 

Zapewniają: 

● kursy do realizacji już istniejących programów, 

● kursy szkoleniowe dla nauczycieli i wychowawców, 

● pomoc techniczna i cyfrowa, 

● wycieczki terenowe. 

 

Istitutosuperiore Primo Levi 

Włoska szkoła dla studentów pragnących zostać geodetami z powodzeniem wprowadza drony do 

jednego z programów nauczania poświęconych projektom związanym z budynkami, środowiskiem 

i terytorium. 

Dzięki temu uczniowie będą mieli konkurencyjne umiejętności na rynku pracy, a współpraca 

z lokalną szkołą lotniczą pozwoli im uzyskać licencję. 

Szkoła ma jeden dron, z którym uczniowie mogą ćwiczyć. Środowisko jest całkowicie bezpieczne dla 

jego użycia, a uczniowie są śledzeni podczas praktyki przez certyfikowanych instruktorów 

z miejscowej szkoły lotniczej. 

Kompetencje, które zdobędą dzięki temu programowi, umożliwią im dostęp do zawodów 

wdziedzinach takich jak ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe lub geodezja. 

4.1.1 Drony jako narzędzie do włączania społecznego 

W systemie edukacji często trudno jest znaleźć lub zorganizować działania, które mogą obejmować 

osoby niepełnosprawne. Na przykład edukacja formalna nie zawsze jest dostępna dla osób 

z trudnościami w uczeniu się, na przykład dla uczniów z dysleksją. Z drugiej strony zajęcia 

pozaprogramowe często obejmują aktywność fizyczną i dlatego mogą wykluczyć osoby 

z upośledzeniem fizycznym lub niepełnosprawnością. Drony mogą być użytecznym narzędziem 

integracji społecznej. Nauka latania dronem może być pomocna w znalezieniu zatrudnienia w 

różnych dziedzinach: rolnictwie, bezpieczeństwie, przemyśle i zostaniu pilotem dronów. 

Osoby z dysleksją często mają problemy z nauką poprzez formalne systemy edukacji, dlatego 

potrzebują innowacyjnych rozwiązań. Projektowanie części dronowych na narzędziach CAD może 

być realnym rozwiązaniem dla osób z dysleksją19. 

                                                                    

19 Beall, 2016.  



 

 

Uczucie, że mogą przyczynić się i przynieść wartość do projektu, takiego jak stworzenie drona może 

zwiększyć poczucie własnej wartości osób z dysleksją. 

Drony mogą być dużą innowacją systemu edukacji we wszystkich krajach. 

Mogą zapewnić uczniom umiejętności i kompetencje wymagane przez rynek, a także uczynić 

przedmioty i programy nauczania bardziej atrakcyjne. Mogą również mieć pozytywny wpływ na 

liczbę uczniów porzucających szkołę. 

4.2 Podnoszenie popytu na drony w sektorze edukacyjnym 

Rosnące zapotrzebowanie na drony w sektorze detalicznym jest dobrze znane w ostatnich latach, 

a sektor detaliczny dronów rozkwitnie jeszcze bardziej w latach kolejnych. Jednak nie tylko 

w sektorze detalicznym występuje rosnące zapotrzebowanie na drony. Sektor edukacji koncentruje 

się obecnie na umiejętnościach w zakresie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), 

przygotowując młodych studentów do globalnych wymagań rynku pracy. Korzystanie z dronów 

w sektorze edukacji jest ściśle związane z rozwojem umiejętności STEM, ponieważ łączy w sobie 

wykorzystanie wielu technologii w jednym (elektronika, fotografia, robotyka, systemy autonomiczne, 

kodowanie itp.). Co więcej, jest to doskonały sposób na zaangażowanie i zainteresowanie młodych 

ludzi oraz inspirowanie dzieci w młodym wieku (Murison, 2018 r.). 

Dzięki najnowszym osiągnięciom w sektorze technologii dronowych, drony stają się coraz bardziej 

dostępne zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, co doprowadziło do ich większego 

wykorzystania przez firmy i przedsiębiorstwa, a także osoby prywatne. Sektor edukacji 

zidentyfikował tę możliwość, a fakt, że drony i ich wykorzystanie kształtują charakter usług różnych 

przedsiębiorstw i obecnych studentów, muszą zrozumieć i zapoznać się z tą technologią. 

Stanowi to doskonałą okazję dla sektora edukacji w całej UE, ponieważ każdy instytut edukacyjny, 

który oferuje drony latające w ramach swojego programu nauczania, wyposaża swoich uczniów 

w umiejętności, które są cenne dla wejścia na rynek pracy. Firma lub sektor, który korzysta już 

z technologii dronowych dla swoich usług, zatrudni nowych absolwentów, którzy już znają tę 

technologię. Powyższe doprowadziło do wzrostu popytu na drony w sektorze edukacyjnym. 

Ponadto użycie dronów może również pomóc uczniom w osiąganiu lepszych wyników i poprawie 

wyników w szkole. W badaniu przeprowadzonym w greckiej szkole zbadano efekty uczenia się 

podczas korzystania z bezzałogowych pojazdów latających (dronów) do nauczania jednostek piątej 

klasy szkół podstawowych z języka i matematyki. Wyniki potwierdziły, że w przypadku matematyki 

uczniowie grupy eksperymentalnej osiągnęli lepsze wyniki, w porównaniu z grupą kontrolowaną, 

a trwałość ich wiedzy była również większa. Ponadto, pojawiła się pozytywna postawa i postrzeganie 

dronów (Παπαδάκης i innych, 2017). 

Drony są już używane w następujących przedmiotach i studiach edukacyjnych (COPTRZ, 2016): 

• Geografia - wykorzystanie kamer do analizy podłoża, analizy koryt rzek lub obszarów trudnych / 

niebezpiecznych dla ludz.i 

• Geologia - używanie dronów z kamerami w odległych miejscach do obserwacji formacji skalnych, 

wulkanów itp. 



 

 

• Badania rolnicze - techniki precyzyjnego rolnictwa, techniki opryskiwania roślin, zarządzanie 

stadem i obserwacja. 

• Inżynieria - wykorzystanie dronów w nauczaniu przyszłych inżynierów doprowadzi do ulepszenia 

ciężkich projektów inżynieryjnych, linii produkcyjnych, a także faktycznego projektowania i budowy 

dronów. 

Podsumowując, w przypadku młodych studentów, którzy coraz częściej korzystają z technologii 

w edukacji, zapotrzebowanie na drony w szkołach wzrośnie, a ostatecznie stanie się ustalonym 

trendem. 

4.3 Projektowanie częsci dronów 

Drony mogą mieć wiele różnych zastosowań, a ich projekt musi być dostosowany do rzeczywistego 

zastosowania. Studenci mogą dowiedzieć się, jak określić najlepszy rodzaj materiałów dronowych lub 

akcesoriów do różnych zastosowań, a następnie je utworzyć. Drony mają komponenty, które 

odnoszą się do trzech różnych sektorów: 

- Elektronika 

o Kontroler lotu 

o Czujniki 

o Elektroniczne sterowniki prędkości 

o Czujniki unikania kolizji 

o Odbiorniki 

o Anteny 

- Technologia 

o Akcesoria 

o Materiały 

o Drukowanie 3D 

- IT 

o Programowanie 

W ten sposób możemy stworzyć różne programy dronowe i zintegrować je w wielu różnych szkołach. 

Wszystkie części i elementy dronowe mają kluczowe znaczenie dla sprawnego i bezpiecznego lotu. 

Znajomość części drona zapewni dodatkową pewność podczas lotu. Studenci będą również wiedzieć, 

które elementy należy regularnie sprawdzać, oraz części dronów, które można łatwo wymienić lub 

poprawić. 

4.4 Wybór materiałów do produkcji addytywnej części dronowych 

Drony mogą składać się z różnych materiałów. Wszystkie mają swoją własną charakterystykę, 

odporność i zakres cen, a wszystko to wpływa na wybór każdego producenta dronów. Głównymi 

materiałami są drewno, pianka, plastik, aluminium i włókno węglowe. 

Drewno 



 

 

Niektóre rodzaje drewna są szczególnie mocne i wytrzymałe, ale muszą być poddane obróbce, aby 

stały się wodoodporne. Może to być dobry wybór ze względu na niską cenę. 

 

Pianka 

Pianka może być doskonałym wyborem dla skrzydeł drona, ale reszta ciała musi składać się z innych 

materiałów. Pianka może również służyć do ochrony niektórych części drona. 

 

Plastik 

Istnieje wiele różnych rodzajów tworzyw sztucznych, które można wykorzystać do produkcji dronów. 

Ich koszt i wytrzymałość waha się w szerokim zakresie, należy je wybierać według projektu. 

 

Aluminium 

Aluminium jest niedrogie, lekkie i łatwe do cięcia, kształtowania i pracy. Jest łatwe w użyciu i bardzo 

uniwersalne, a także może być wzmocnione za pomocą właściwych technik wykończeniowych. 

 

G10 / FR4 

Jest to rodzaj włókna szklanego, ale jego natura wymaga specjalistycznej wiedzy i specjalistycznego 

sprzętu do przycinania go do pożądanego kształtu i formy. 

PBC 

Płytki z obwodami drukowanymi są czasami używane do górnej i dolnej płyty ramy, ponieważ mogą 

one redukować liczbę części. 

Kompozyty z włókien węglowych 

Materiały z włókna węglowego mogą być bardzo trudne do cięcia i kształtowania, ale są jednym z 

najlżejszych i najbardziej odpornych materiałów, które czynią je idealnymi dla dronów. 

Inne 

Materiały do drukowania 3D - istnieją różne rodzaje szpul, które można kupić, a ceny mogą się 

bardzo różnić. Na jedną szpulę filamentu można się spodziewać ceny 30 USD. 

4.5 Drukowanie 3D części dronów 

Drukowanie 3D to kolejna opcja dla konstruowania dronów w bardzo dostępnej technologii, ale 

oczywiście zakup drukarki 3D to inwestycja dla szkół. 

Bonadrone jest projektantem i producentem dronów oraz innowatorów w świecie dronów 

edukacyjnych, który zapewnia dwa typy dronów drukowanych 3D typu DIY: 

- Mosquito 150. 

- Mosquito 450. 

 



 

 

Mosquito 150 jest mniejszy i idealny dla zespołów 2 studentów. 

Model Mosquito 450 jest większy i idealny na zewnątrz i grupy 4 studentów. Te drony i zestawy, 

które wchodzą, są idealnymi narzędziami nauczania i uczenia się dla uczniów. Studenci mogą 

dowiedzieć się, jak zaprojektować model 3D drona na oprogramowaniu CAD, a następnie przejść do 

faktycznego drukowania swojego modelu. Model Mosquito 450 stworzony przez BonaDrone jest 

świetnym rozwiązaniem dla szkół. Możesz wybrać, czy chcesz go otrzymać: 

1) gotowy do lotu, 

2) gotowy do montażu, 

3) gotowy do wydrukowania. 

Zgodnie z konkretnymi potrzebami i możliwościami twojej szkoły. 

4.6 Testowanie mechanicznych właściwości części dronowych 

Celem testów mechanicznych części dronowych jest sprawdzenie, czy elementy samolotu spełniają 

wymagania dotyczące siły i masy podczas lotu. 

Jeżeli zakupiono zestaw komercyjny, wytrzymałość i sztywność drona jest zwykle gwarantowana 

przez producenta. Jednakże, gdy uczniowie zaprojektowali i / lub wyprodukowali (za pomocą druku 

3D lub innych metod) niektóre z części dronowych, te muszą być przetestowane, aby ocenić ich 

wytrzymałość i sprawdzić, czy są w stanie wytrzymać wibracje. 

Normalnie, testy właściwości mechanicznych mogą być przeprowadzane w specjalnych 

laboratoriach, ale takie udogodnienia nie są dostępne dla większości szkół VET. Jednym z rozwiązań 

jest ręczne sprawdzenie wyprodukowanych części. 

Ramki dronów mają znaczący wpływ na parametry lotu, takie jak aerodynamika, rozkład ciężaru, 

sztywność itp. Rama musi więc być wystarczająco mocna, aby zapewnić bezpieczeństwo dronowi, ale 

równocześnie jak najlżejsza, aby zapewnić dobrą autonomię i charakterystykę lotu. Rama powinna 

również być sztywna, aby ograniczyć wibracje, które negatywnie wpływają na inne komponenty i 

jakość uzyskanych danych wideo. 

Sztywność ramy można oceniać ręcznie. Jeśli rama jest zbyt elastyczna, należy zastosować ulepszony 

projekt lub lepsze materiały. W ten sam sposób można ocenić siłę ramy.  

 

  



 

 

5. Pomysły biznesowe i możliwości związane z dronami i 

przemysłem 4.0 

5.1Przemysł 4.0 - możliwości biznesowe i wyzwania. 

“Nasza intuicja o przyszłości jest linearna. Ale rzeczywistość technologii informacyjnych jest 

wykładnicza, a to robi ogromną różnicę. Jeśli zrobię 30 kroków liniowo, dojdę do 30. Jeśli zrobię 

wykładniczo 30 kroków, dojdę do miliarda.” – Ray Kurzweil 

Większość nowych technologii leżących u podstaw koncepcji Przemysłu 4.0 nie jest tak nowa, jak 

większość z nas oczekiwałaby. Weźmy drukowanie 3D, z podstawowym wyposażeniem i materiałami 

opracowanymi w latach 80 XX wieku, oraz drukowanie z żywicy, metalu, szkła lub druku 

biologicznego dostępnego teraz, nie wspominając już o szerszej dostępności, niższych kosztach 

i wyższej prędkości nowoczesnych drukarek. Według PwC, 71,1% producentów korzysta obecnie 

z drukowania 3D do prototypowania i finalnego produktu, a 52% producentów oczekuje, że druk 3D 

będzie wykorzystywany do produkcji masowej w ciągu najbliższych 3-5 lat20. Rzeczy wyglądają 

podobnie, gdy weźmiemy pod uwagę technologię dronów, innowacje UAV zaczęły się na początku 

XX wieku i początkowo koncentrowały się na dostarczaniu praktycznych celów dla szkolenia 

personelu wojskowego. W 2010 r. Amerykański Federalny Urząd Lotnictwa (FAA) oszacował, że do 

2020 r. W kraju będzie około 15 000 takich dronów. Teraz więcej jest sprzedawanych co miesiąc. 

Niektórzy analitycy oczekują, że liczba dronów wyprodukowanych i sprzedanych na całym świecie 

w tym roku przekroczy 1m21. Czy widziałeś Sensoramę? Porównaj to ze współczesnymi zestawami 

VR, a zrozumiesz, że wzrost stał się wykładniczy22. 

Wydaje się, że postęp i dostępność różnych przełomowych technologii dojrzewa równocześnie. 

Ponieważ niektóre technologie istnieją już od jakiegoś czasu, ale dopiero połączenie wszystkich 

technologii napędza prawdziwy rewolucyjny charakter zmiany sposobu funkcjonowania biznesu. 

Tworzy również niemal nieograniczone możliwości biznesowe w zakresie innowacyjnych rozwiązań, 

projektów i realizacji. Im bardziej zaawansowane stają się te technologie, tym więcej potencjalnych 

aplikacji biznesowych mogą mieć. 

Spójrzmy ponownie na technologię dronów. Po pierwsze, jak to często bywa w przypadku nowych 

technologii, miało służyć celom militarnym, teraz nawet ciężko jest śledzić nowe aplikacje dla tej 

technologii, ponieważ rozwija się ona tak szybko. UAV pojawiają się na obszarach tak różnych, jak 

rolnictwo (rolnicy używają dronów do monitorowania wzrostu roślin, inwazji owadów i obszarów 

wymagających podlewania); geodezja; tworzenie filmów; bezpieczeństwo; lub dostarczanie 

                                                                    

20 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/04/24/7-ways-3d-printing-is-making-
manufacturing-more-competitive/#76d881837dfd  

21 https://www.economist.com/science-and-technology/2015/09/26/welcome-to-the-drone-age  

22 https://www.youtube.com/watch?v=rxY9XSRCeMU  

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/04/24/7-ways-3d-printing-is-making-manufacturing-more-competitive/#76d881837dfd
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/04/24/7-ways-3d-printing-is-making-manufacturing-more-competitive/#76d881837dfd
https://www.economist.com/science-and-technology/2015/09/26/welcome-to-the-drone-age
https://www.youtube.com/watch?v=rxY9XSRCeMU


 

 

przesyłek (Swiss Post ma próbną usługę doręczenia przez drony dla paczek o wadze do 1 kg, a wiele 

innych, w tym Amazon, UPS i Google, patrzy na podobne pomysły). 

Liczba możliwych zastosowań tej technologii, jak również innych innowacji związanych z Przemysłem 

4.0, może tylko wzrosnąć, a będzie to spowodowane wzajemnym wzmacnianiem. 

Pod tym pojęciem rozumiemy, że innowacja lub rozwój VR może spowodować inne innowacje w 

druku 3D lub DT. Technologie te są często ze sobą powiązane i połączone. Łączność jest tak 

naprawdę bardzo ważnym słowem, wspólnym dla wszystkich nowych osiągnięć technologicznych. 

Chodzi o łączność. IoT, stanowiące podstawę Przemysłu 4.0, to "sieć fizycznych urządzeń, pojazdów, 

sprzętu gospodarstwa domowego i innych elementów wbudowanych w elektronikę, 

oprogramowanie, czujniki, siłowniki i łączność, która umożliwia łączenie się tych danych i ich 

wymianę, tworząc możliwości bardziej bezpośredniej integracji świata fizycznego z systemami 

komputerowymi, skutkującymi poprawą wydajności, korzyściami ekonomicznymi i ograniczonymi 

działaniami ludzkimi. "- Wikipedia. 

Liczba urządzeń IoT wzrosła o 31% rok do roku do 8,4 miliarda w 2017 roku i szacuje się, że do 2020 

roku będzie 30 miliardów urządzeń. [11] BCG (Boston Consulting Group) przewiduje, że do 2020 r. 

250 mld EUR (267 mld USD) zostanie wydanych na technologie, produkty i usługi IoT. 

Spektakularny wzrost nie jest jednak wolny od przeszkód i barier związanych z adaptacją. W 

przypadku IoT mogą to być problemy związane z prywatnością i bezpieczeństwem (przykład Amazon 

Echo23 lub autopilot Tesla24). 

Biorąc pod uwagę UAV, istnieją również implikacje dla bezpieczeństwa (przypadki dronów 

rozbijających się o samoloty); dla prywatności, zarówno ze strony organów państwa, jak i wścibskich 

sąsiadów; i z powodu uciążliwości - drony mogą być hałaśliwe. 

Pierwsza rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w 1700 roku przez komercyjny silnik parowy. 

Wykorzystanie elektryczności i masowej produkcji zapoczątkowało drugi, około początku XX wieku. 

Komputer zapoczątkował trzecią rewolucje po II wojnie światowej. Może się wydawać, że zbyt 

wcześnie jest ogłosić, że rozpoczęła się czwarta rewolucja przemysłowa, ale kiedy zdamy sobie 

sprawę z potencjału jej różnych składników i ich potencjalnego wpływu na nasze codzienne życie, 

trudno nie zgodzić się z Henningiem Kagermannem, szefem Niemieckiej Narodowej Akademii 

Science and Engineering (Acatech), który po raz pierwszy użył terminu Przemysł 4.0 w tym 

kontekście. Mimo że ruch Przemysł 4.0 rozpoczął się w Niemczech, nabiera teraz rozpędu na całym 

świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach, krajach skandynawskich i Wielkiej 

Brytanii. Tacy wpływowi globalni giganci przemysłowi, tacy jak Siemens i GE, w pełni przyjęli to 

podejście; dyrektorzy generalni obu firm i wyżsi rangą menedżerowie zadeklarowali, że jest to 

obecnie kluczowa część ich tożsamości.25 

                                                                    

23 http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2018/may/31/ro-khanna/your-amazon-alexa-
spying-you/  

24 https://www.wired.com/story/tesla-autopilot-self-driving-crash-california/  

25 https://www.strategy-business.com/article/Siemens-CEO-Joe-Kaeser-on-the-Next-Industrial-
Revolution?gko=efd41  
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https://www.strategy-business.com/article/Siemens-CEO-Joe-Kaeser-on-the-Next-Industrial-Revolution?gko=efd41


 

 

W 2016 roku PwC przebadało ponad 2000 firm z 26 krajów w sektorze produkcji przemysłowej, w 

tym przemysł lotniczy i obronny; samochodowy; chemikalia; elektronika; inżynieria i budownictwo; 

papier i opakowanie; metale; transport i logistyka. W tym globalnym badaniu Przemysłu 4.0 jedna 

trzecia respondentów stwierdziła, że ich firma osiągnęła już zaawansowany poziom integracji i 

cyfryzacji, a do 2020 r. spodziewane jest osiągnięcie tego poziomu. W tym rozdziale przedstawimy 

kilka pomysłów na wykorzystanie potencjału biznesowego związanego z Przemysłem 4.0 i 

technologią dronów, wraz z kilkoma przykładami liderów rynku cyfrowego. 

5.2 Biznes związany z DT i Industry 4.0 - historie sukcesu 

Skoki technologiczne reprezentowane przez trzy rewolucje przemysłowe, o których mowa powyżej, 

zawsze stanowiły ogromną szansę biznesową dla tych, którzy byli w stanie szybko zrozumieć swój 

potencjał. O ile dwie pierwsze rewolucje pod względem zysków przedsiębiorstw przyniosły korzyści 

głównie największym graczom na rynku, czwarta rewolucja przemysłowa może mieć szerszy wpływ. 

Technologie wchodzące w skład Przemysłu 4.0 mogą rosnąć wykładniczo pod względem złożoności i 

potencjału, a jednocześnie zwiększają swoją dostępność. Przykłady: drukarka 3D - na początku 

bardzo niewiele firm było stać na zakup drukarek, ponieważ były bardzo drogie. Pojedyncza drukarka 

może kosztować około 300 000 USD, teraz, gdy ceny zaczynają się od mniej niż 100 USD, prawie 

każdy może zostać twórcą. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na treści cyfrowe wiele firm buduje i 

sprzedaje modele 3D.  

Dzięki otwartym repozytoriom online, ludzie z całego świata są w stanie umieścić swoje modele 3D 

online na sprzedaż26. Tylko na platformie Thingiverse społeczność platformy przesłała ponad 11 112 

570 modeli 3D27. Proces ten wygląda podobnie w przypadku dronów, ponieważ szybko stają się one 

bardziej dostępne dla użytkowników, ponieważ stają się inteligentniejsze (wyposażone w czujniki, 

dzięki czemu są łatwiejsze w obsłudze) i tańsze (DJI Spark za około 400 USD na Amazon28). Ekspert 

technologiczny Yahoo, David Pogue, szacuje, że dron o podobnych cechach do Sparka kosztowałby 

około 1200 USD przed rokiem29. 

Ponieważ ceny stają się przystępne dla większości konsumentów, przeciętny uczeń może teraz 

rozpocząć przygodę biznesową opartą na technologii dronowej. Oprócz pewnych podstawowych 

umiejętności manualnych i cyfrowych, które są potrzebne, powinieneś mieć wystarczający wgląd w 

swój lokalny rynek, aby ocenić jego potrzeby i problemy, i stworzyć rozwiązanie. Poniżej 

przedstawiamy kilka możliwych zastosowań biznesowych technologii dronów. 

- Działalność towarzystwa ubezpieczeniowego: Firmy ubezpieczeniowe zatrudniają drony do 

sprawdzania i kwantyfikowania takich rzeczy, jak szkody wynikające z uszkodzenia dachu, 

unikając wykonywania niebezpiecznej pracy przez ich agentów. 

                                                                    

26 https://jonpolygon.com/history-of-3d-model-marketplaces/  

27 https://www.thingiverse.com/about/  

28 https://www.amazon.com/DJI-Spark-Portable-Drone-Alpine/dp/B07173X82D  

29 http://time.com/money/4800984/drone-prices-decrease-spark-dji/  
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http://time.com/money/4800984/drone-prices-decrease-spark-dji/


 

 

- Filmy o nieruchomościach: agenci nieruchomości bardzo szybko zdają sobie sprawę, że nagrania 

wideo z wysokości, wykonane przez drony pomagają sprzedać nieruchomości i domy z 

unikatowymi funkcjami. 

- Monitoring rurociągów i bezpieczeństwo: UAV wyposażone w kamery i nadajniki wideo 

zastępują obecnie wiele rutynowych kontroli, które były bardzo kosztowne i często 

niebezpieczne dla operatorów i inspektorów. 

- Tworzenie i sprzedaż map: operatorzy dronów mogą zapewniać wspaniałe, szczegółowe widoki 

lotnicze z kosztami nieporównywalnymi z helikopterami lub samolotami. 

- Twórcy filmów: uruchomienie studia filmowego i współpraca z szeroką gamą klientów B2B 

(turystyczne punkty orientacyjne, parki tematyczne, agencje RE, filmowcy). 

- Szkolenia pilotów dronów: coraz więcej osób interesuje się nauką latania dronem. Sprzedaj im 

umiejętności i wiedzę, których potrzebują. 

 

To tylko kilka przykładów tego, jak technologia dronów może służyć innym ludziom i przynosić 

zyski odważnym przedsiębiorcom. Poniżej dowiesz się o prawdziwych realizacjach pomysłów 

biznesowych związanych z użytkowaniem UAV. 

 

5.2.1 Historie sukcesu 

 

Historia 1 – drony podwodne 

 

 

 

Drony potrafią więcej niż latać. Zaskoczony? Firma o nazwie Open ROV opracowała ostatnio Trident, 

zdalnie sterowany, łatwy w użyciu podwodny dron z wbudowaną kamerą HD, zdolną do zejścia na 

dół ponad 300 stóp. Piloci mocują Trident do pływającej boi, która łączy się przez Wi-Fi z laptopem 

lub tabletem, który steruje maszyną i przekazuje wideo na żywo. Dron można zaprogramować tak, 

aby działał w trybie autopilota, mapował wybrany obszar i postępował zgodnie z ustalonymi trasami 

lub w trybie ręcznym. 



 

 

 

Rys. 7 Drone Trident. Zdjęcie: https://www.openrov.com 

Firma oferuje produkty i usługi oparte na obrazowaniu morskim i rozwiązaniach wywiadowczych, 

które mogą być wykorzystywane w obszarach takich jak: 

- turystyka i rekreacja, 

- wysyłka i kontrola, 

- akwakultura, 

- budowa morska, 

- monitorowanie środowiska, 

- wyszukaj i uratuj. 

Założony w 2012 roku OpenROV rozwija podwodne drony typu open source, które mogą mapować 

duże zbiorniki wodne dla poszukiwaczy, edukacji i ekologów. OpenROV zabezpieczył 1,3 mln USD 

w jednej rundzie inwestycji od dwóch inwestorów: SK Ventures i True Ventures. OpenROV oferuje 

zestaw do tworzenia własnych zestawów, list kontrolnych pre-drive i globalnej społeczności open 

source. 

 OpenROV zaczął jako projekt wśród przyjaciół, aby dostać się na dno podwodnej jaskini, która 

podobno zawierała zakopany skarb. Od tego czasu OpenROV przekształcił się w firmę i społeczność 



 

 

ludzi, którzy wspólnie pracują nad stworzeniem potężnych nowych narzędzi do podwodnej 

eksploracji.30 

Więcej informacji: https://www.openrov.com/  

 

Historia 2 – drony chroniące środowisko naturalne 

 

SenseFly jest twórcą szeroko znanego drona eBee - ultralekkiego UAV ze stałymi skrzydłami. eBee 

jest dronem komercyjnym: jego wysoka cena sprawia, że jest rozwiązaniem dla przedsiębiorstw. Ale 

unikalna waga i rozmiar eBee oznaczają, że jego bezpieczeństwo jest prawie oczywiste. Brak 

wirników, ostrych krawędzi i niska waga sprawia, że eBee jest doskonałym wyborem do wielu 

zastosowań. Ze względu na swoją efektywność (eBee może obsłużyć do 12 km2 (4,6 mi2) w jednym, 

zautomatyzowanym locie mapującym) i łatwość użycia (nie wymaga umiejętności pilotowania, po 

prostu wyrzucasz go w powietrze, leci, przechwytuje obrazy i ląduje sam ) eBee może być 

doskonałym rozwiązaniem do mapowania trudnych środowisk, zwłaszcza obejmujących duże 

obszary. 

 

Rys 8 Dron eBee. Źródło: https://www.sensefly.com/ 

Specjaliści, tacy jak inżynierowie środowiska i badacze naukowi coraz częściej sięgają po drony 

zamiast wolniejszych naziemnych urządzeń geodezyjnych, zdjęć satelitarnych o niższej rozdzielczości 

oraz drogich, a czasem niedostępnych, załogowych usług lotniczych.31 

                                                                    

30 https://www.openrov.com/about/  

31 https://www.sensefly.com/industry/environmental-protection/  
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Może być stosowany w: 

- monitorowanie zmian. Dane cyfrowe pozwalają operatorowi dokumentować lokalizacje lub 

ewolucję obiektu w czasie, 

- ocena rzeki i powodzi. Mapowanie i modelowanie rzek jest niezbędne w programach 

przeciwpowodziowych, 

- leśnictwo. Umożliwia analizę zdrowotną, szacowanie biomasy, zarządzanie inwentarzem lub 

oceny skutków, 

- zarządzanie zwierzętami i ich ochrona. Drony mogą być 

używane w celu ułatwienia liczenia populacji. 

Więcej informacji: https://www.sensefly.com/  

 

 

Historia 3 – analiza terenu 

 

 

Redbird ma siedzibę w Paryżu we Francji i jest pionierem w pozyskiwaniu i analizowaniu danych 

lotniczych zbieranych przez UAV. Oferują zaawansowaną platformę chmurową. Platforma ta 

oszczędza koszty, zapewnia bezpieczeństwo i optymalizuje zasoby na budowach, w kamieniołomach 

lub kopalniach. Zespół składa się z ponad 40 specjalistów z różnych dziedzin i dziedzin wiedzy, a ich 

zespół techniczny składa się z ekspertów w zakresie przetwarzania w chmurze, GIS, teledetekcji, 

fotogrametrii, przetwarzania sygnałów i rozwoju oprogramowania. Redbird został niedawno przejęty 

przez firmę Airware, a także współpracuje z firmą Caterpillar, czołowym producentem sprzętu 

budowlanego na świecie. 

Przejęcie to pozwala firmie Airware skoncentrować się na pionie ubezpieczeń, gdzie pomaga firmie 

State Farm i innym klientom w kontrolowaniu dachów, zarządzaniu roszczeniami mieszkaniowymi 

i komercyjnym underwritingiem. Redbird będzie próbował rozszerzyć swoją pozycję jako dostawca 

usług dla kopalń, kamieniołomów i placów budowy z pozyskanymi przez drony danymi analitycznymi, 

analizą ich wielkości produkcji i tempa, ich wydajności i zgodności z wymogami bezpieczeństwa.32 

  

                                                                    

32 https://techcrunch.com/2016/09/22/airware-buys-redbird-to-build-a-full-stack-commercial-drone-
services-empire/?guccounter=1  
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Historia 4 – mapowanie przy pomocy dronów 

Dostawca oprogramowania do mapowania i modelowania dronów Pix4D jest głównym graczem 

w oprogramowaniu dronowym. Pix4D oferuje precyzyjne, georeferencyjne mapy i modele 2D i 3D. 

Firma opracowała twórcze sposoby wykorzystania swoich produktów, w tym wyszukane modele 

nieruchomości i budowlane. Pix4D obejmuje cały komercyjny obieg dokumentów, narzędzia ze 

sprzętu do przechwytywania danych (poprzez partnerstwo z Parrot) do analizy i dostarczenia do 

klienta. 

Pix4D bardzo aktywnie współpracuje z organizacjami, aby wprowadzić technologię dronów do 

społeczności zaniedbanych lub do pomocy w przypadku katastrof. Firma wykonała pracę na całym 

świecie, aby pomóc po huraganach, trzęsieniach ziemi i innych katastrofach. 

Więcej informacji: https://pix4d.com/  

 

Historia 5 – inspekcje przy pomocy dronów 

Szwajcarska firma Flyability oferuje Elios, odporny na kolizje dron. Zamiast opierać się na podejściu 

wykrywaj i unikaj, przyjmują innowacyjne podejście: dron znajduje się w swobodnie obracającej się 

klatce bezpieczeństwa. Klatka oznacza, że dron inspekcyjny może być używany w nowy sposób – 

w nowych przestrzeniach, takich jak fabryki, kopalnie, kontenery, chemiczne zbiorniki magazynowe, 

a nawet elektrownie jądrowe. 

 

 

Rys. 9. Dron Elios. Źródło: https://www.flyability.com/ 

Firmę założyli kuzyni Dr. Adrien Briod i Patrick Thévoz, którzy zainspirowali się katastrofą 

w Fukushimie. Uświadomienie sobie, że nie ma dostępnych robotów, aby poradzić sobie z 

problemem, zmusiło ich do stworzenia rozwiązania. Od uruchomienia Elios w 2016 roku firma nie 

tylko dostarczyła cenne narzędzie przemysłowe, ale przekazała produkt "Robotics Without Borders" 

do wykorzystania w reakcji na katastrofy.  

Więcej informacji: https://www.flyability.com/  
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Historia 6 – drony w sportach ekstremalnych 

W 2014 roku mało znana firma Airdog wprowadziła na rynek coś, co zmieniło krajobraz dronów: 

quadkopter, który automatycznie śledził (i filmował) zadany obiekt, eliminując w ten sposób 

potrzebę ręcznego pilotowania. Pewnie, jest to standardowa cecha niemal każdego dronu, który ma 

kamerę wideo, który został wydany w dzisiejszych czasach, ale Airdog był prawdopodobnie jednym z 

pierwszych, który przyjął ten pomysł i zaczął z niego korzystać. Jedynym problemem było jednak to, 

że gdy tylko kampania Kickstarter Airdoga zyskała na popularności, duże firmy, takie jak DJI i Yuneec, 

zaadaptowały pomysł na własne produkty.33 

Dzięki ADII możesz dostosować ścieżkę 

lotu drona, wysokość nad poziomem 

morza i styl filmowania przed jego 

rozpoczęciem. Ta funkcja umożliwia 

przygotowanie idealnego ujęcia i 

upewnienie się, że dron nie uderzy w 

żadną przeszkodę, bez konieczności 

ręcznego sterowania dronem. 

Więcej informacji: 

https://www.airdog.com/  

 

Rys. 10. Drone ADII. Źródło: https://www.flyability.com/ 

W przypadku 12-miesięcznego okresu kończącego się w kwietniu 2016 r. sprzedaż dronów wzrosła 

o 224 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym do prawie 200 milionów dolarów, wynika z raportu 

firmy badawczej NPD. Drony szybko stają się nieodzownym narzędziem w różnych gałęziach 

przemysłu. Niektóre pomysły na założenie małego biznesu związanego z DT mogą obejmować usługi 

takie jak: fotografia; nadzór bezpieczeństwa; operacje poszukiwawczo-ratunkowe; inspekcje 

budowlane; mapowanie rolnicze; mapowanie ogólne; sprzedaż, naprawa i szkolenie.34 

5.3 Przewidywane przyszłościowe trendy w technologii dronów 
 i Przemyśle 4.0 

Termin "Przemysł 4.0" odnosi się do połączenia kilku ważnych innowacji w technologii cyfrowej, 

które są już praktycznie dojrzałe i gotowe do przekształcenia większości sektorów biznesowych. 

Technologie te obejmują zaawansowaną robotykę i sztuczną inteligencję; zaawansowane czujniki; 

chmury obliczeniowe; blockchain; Internet przedmiotów; drukowanie 3D; technologie AR / VR 

i drony. 

                                                                    

33 https://www.digitaltrends.com/cool-tech/best-new-crowdfunding-projects-awesome-tech-you-cant-
buy-yet-amabrush-adii/  

34 https://www.thebalancesmb.com/best-drone-business-ideas-4125154  
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Oto kilka prognoz ekspertów dotyczących rozwoju tych technologii: 

Chmura obliczeniowa. Istotne innowacje sprawiają, że przetwarzanie w chmurze jest bardziej 

wartościowe dla firm, ponieważ starają się przekształcić swoją działalność i modele biznesowe. 

Postępy te pomagają przyspieszyć wdrażanie sztucznej inteligencji i rozwiązań Internetu 

przedmiotów, jednocześnie umożliwiając szczegółowe dane analityczne. 

Blockchain. Organizacje z wielu sektorów już eksperymentują z technologią blockchain, aby utworzyć 

sieci zaufania, poprawić przejrzystość oraz zminimalizować problemy i koszty. Pomimo trwającej 

debaty, zainteresowanie kryptowalutami opartymi na blockchain pozostaje silne. Zastosowania 

przemysłowe będą się rozszerzać, obejmując oczywiste zastosowania finansowe, a także 

innowacyjne rozwiązania w zakresie energii, handlu, marketingu, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa 

i innych. 

Sztuczna inteligencja. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda uważają, że do 2030 r. miasta będą 

wykorzystywać sztuczną inteligencję (AI) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Zgodnie 

z prognozą, AI pomoże zapobiegać przestępstwom, a nawet działać jako asystent w postępowaniach 

sądowych. Według Gartnera globalna wartość biznesowa uzyskana dzięki sztucznej inteligencji (AI) 

ma wynieść 1,2 biliona USD w 2018 roku, co oznacza wzrost o 70 procent w stosunku do 2017 roku.  

Wartość biznesowa technologii opartych na AI osiągnie 3,9 biliona USD w 2022 roku.35 

Big Data. Analiza dużych ilości danych jest już szeroko stosowana przez różne firmy. Wraz z rosnącą 

ilością informacji i ewolucją AI, wielkie dane będą się rozwijać i będą przystosowane do zastosowania 

w jeszcze większej liczbie dziedzin życia. Big Data będzie jednym z narzędzi marketingu online. 

Technologia ta umożliwi szybkie przetwarzanie ogromnych ilości danych dotyczących zachowań 

zakupowych. 

Wciągające doświadczenia. Rzeczywistość rozszerzona (AR), rzeczywistość wirtualna (VR) i 

rzeczywistość mieszana zmieniają sposób, w jaki ludzie postrzegają świat cyfrowy i wchodzą z nim w 

interakcję. W połączeniu z platformami konwersacyjnymi pojawi się fundamentalna zmiana w 

doświadczeniu użytkownika na niewidzialne i wciągające doświadczenie. International Data Corp 

szacuje, że całkowite wydatki na produkty i usługi AR / VR wzrosną z 9,1 miliarda dolarów w 2017 

roku do prawie 160 miliardów dolarów w 2021 roku, co stanowi roczną stopę wzrostu 113,2%. 

Drukowanie 3d. Około 90% firm korzystających z druku 3D uważa, że jest to przewaga 

konkurencyjna w ich strategii. 72% prognozuje, że ich wydatki na produkcję dodatków wzrosną w 

2018 r36. Niektóre z przewidywanych trendów w 3DP obejmują37: 

- Lepsze oprogramowanie, większa integracja. Ponieważ procesy produkcyjne dostosowują się 

do podejść addytywnych, możemy również zauważyć rosnącą rolę projektowania 

generatywnego i związanego z nim oprogramowania w ułatwianiu adopcji. 

                                                                    

35 https://www.gartner.com/newsroom/id/3872933  

36 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/05/23/the-state-of-3d-printing-
2017/#5c30ea7c57eb  

37 https://www.cadcrowd.com/blog/3d-printing-trends-to-watch-in-2018/  
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- Organiczne, nadające się do noszenia materiały. Szybko poszerzająca się oferta nowych 

materiałów do drukowania stwarza nowe możliwości. Znakomita nowa technika druku 3D, 

opracowana przez naukowców MIT, pozwoliła stworzyć tymczasowe "żywe tatuaże". 

Metoda ta wykorzystuje atrament wytworzony z genetycznie zaprogramowanych żywych 

komórek, które mogą świecić w odpowiedzi na różne bodźce. 

- Zwiększona prędkość i wydajność. Inżynierowie z MIT opracowali nową biurkową drukarkę 

3D, która produkuje dziesięć razy szybciej niż istniejące drukarki komercyjne. Materiał 

polimerowy podawany jest przez dyszę drukującą za pomocą mechanizmu śrubowego, a 

jednocześnie szybko podgrzewany za pomocą lasera, co pozwala na szybszy przepływ. 

Obiekty, które wcześniej zajęłyby drukarkę na wiele godzin, można teraz wydrukować w 

ciągu kilku minut38. Również druk metalowy staje się o wiele bardziej przystępny, dzięki 

nowej drukarce Desktop Metal, która może drukować sto razy szybciej i dziesięć razy taniej 

niż jej obecni konkurenci39. 

- Masowa personalizacja. W 2017 r. "Oferowanie produktów niestandardowych" było jednym 

z najważniejszych priorytetów wymienionych przez firmy badane w rocznym badaniu 

Sculpteo w zakresie druku 3D. 

 

Technologia dronów. Większość ludzi wciąż myśli o dronie, jako wyrafinowanej technologii 

wojskowej lub hobbystycznym narzędziu do robienia zdjęć, robieniu filmów o wydarzeniach 

rodzinnych lub sportowych. Jednak firmy działające w różnych branżach zdają sobie sprawę, że drony 

mają wiele komercyjnych aplikacji, z których niektóre wykraczają poza podstawowy nadzór, 

fotografię lub filmy i już teraz wykorzystują je do przekształcania codziennej pracy w niektórych 

branżach. Oprócz sięgnięcia do szerszego zakresu aplikacji i dotarcia do nowych sektorów 

biznesowych, wielu ekspertów oczekuje: 

- Sztuczna inteligencja. Następna generacja dronów będzie nieuchronnie zasilana przez 

sztuczną inteligencję. AI pozwala maszynom takim jak drony podejmować decyzje i działać w 

imieniu swoich ludzkich kontrolerów.  

- Roje dronów. Rój, w którym wiele dronów porusza się i działa jako jedna jednostka, jest już 

potężną bronią testowaną przez wojsko, ale może również mieć komercyjne zastosowania. 

Roje mogą tanio i łatwo sprawdzić rurociągi, kominy, linie energetyczne i zakłady 

przemysłowe. Można je stosować w dużych gospodarstwach, gdzie wykrywają choroby roślin 

i pomagają w zarządzaniu zużyciem wody, lub rozpylają pestycydy i herbicydy tylko w 

wymaganym miejscu, pracując wspólnie, aby pokryć obszar i wypełnić luki. Roje mogą być 

również skuteczniejsze w trudnych misjach ratunkowych. Projekt RoboBee rozwija maleńkie 

drony mniejsze niż spinacz do papieru i ważące jedną dziesiątą grama. Tysiące robotów 

RoboBees może być wykorzystywanych do monitorowania pogody, nadzoru - a nawet do 

zapylania upraw, ponieważ liczba pszczół miodnych zmniejsza się.40 

                                                                    

38 http://news.mit.edu/2017/new-3-d-printer-10-times-faster-commercial-counterparts-1129  

39 https://newatlas.com/desktop-metal-3d-printing/50654/  

40 http://www.bbc.com/future/story/20170425-were-entering-the-next-era-of-drones  
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- Nano drony. Najnowszym trendem w ewolucji dronów jest ich miniaturyzacja. Nano-drony 

są najmniejsze i mają zwykle te same wymiary co owady. Są zwykle trwalsze i tańsze niż inne 

konwencjonalne quadcoptery i drony ze względu na ich uproszczenie technologiczne. 

- Drony dostawcze. Jest wysoce prawdopodobne, zakładając, że zostaną wprowadzone 

odpowiednie regulacje, że drony będą wykorzystywane jako środek transportu paczek. W tej 

chwili Amazon testuje usługę Amazon Prime Air. Oznacza to, że gdy zamówisz paczkę, 

otrzymasz ją w ciągu 30 minut zamiast kilku dni. 

- Transport publiczny. Choć może to brzmieć futurystycznie, drony stają się pojazdami do 

transportu ludzi. Są firmy, które już opracowały skuteczne rozwiązania. Chińska firma UAV 

Ehang zaprezentowała swoje szybkie rozwiązanie transportowe - Ehang 184, które może 

przewozić jedną osobę o wadze do 100 kg i ma zasięg 30 - 50km na jednym ładowaniu. 

 

W chwili obecnej, UAV i inne technologie związane z Przemysłem 4.0 rozwijają się w tak szybkim 

tempie, że ich potencjalne zastosowania stają się trudne do śledzenia, i nie możemy być pewni, jakie 

inne przełomowe innowacje i odkrycia przyniosą temu tematowi. Możemy jednak być pewni jednej 

rzeczy, że technologie te stwarzają ogromne możliwości biznesowe, wystarczy się do nich 

przygotować. 
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