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ROZPOZNANIE OTOCZENIE

• Mamy wiele portali pogodowych,
pogody jest możliwe na miejscu
obserwacji otoczenia (kierunków
ukształtowanie okolicy, zachowanie
jesteśmy w stanie ocenić, czy warunki
nam na wykonywanie lotów
powietrznym.

ROZPOZNANIE OTOCZENIE

pogodowych, ale najlepsze rozpoznanie
miejscu wykonywania lotów. Po

(kierunków i prędkości wiatru,
zachowanie się drzew, lot ptaków)

warunki atmosferyczne pozwalają
lotów bezzałogowym statkiem



CZYNNIK POGODOWE WPŁYWAJĄCE NA 
DRONA
• Mgła - brak widoczności, ograniczenie zasięgu

• Opady deszczu, śniegu - brak widoczności, uszkodzenia

• Zbliżająca się burza - zakłócenia łączności
wyładowaniem atmosferycznym, porywisty wiatr

• Niska temperatura - niska sprawność pakietów,

• Wysoka temperatura - niska gęstość powietrza
wpływa na pracę elektroniki oraz silników;

• Silny/zmienny Wiatr - brak stabilności w locie,

• Słońce - lot pod słońce, chwilowe lub stałe oślepienie

• Zachmurzenie - utrata sygnału GPS, niebezpieczeństwo
widoczności

• Rozbłyski słoneczne, promieniowanie rentgenowskie

CZYNNIK POGODOWE WPŁYWAJĄCE NA 

zasięgu radia;

uszkodzenia elektroniki, utrata sygnału GPS;

łączności RC, utrata sygnału GPS, zagrożenie
wiatr;

pakietów, uszkodzenia elektroniki – zimne luty;

powietrza obniża sprawność układu napędowego,

locie, zagrożenie utraty kontroli;

oślepienie pilota, utrata kontroli

niebezpieczeństwo wystąpienia opadów, ograniczenie

rentgenowskie (X-Rays).
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ZAWIROWANIA POWIETRZA

• Turbulencje - uskoki wiatru (tzw
zmianie prędkości lub/i kierunku

• Turbulencje powstają w wyniku
przeszkodzie. Mogą to być: przeszkody
drzewa, wzniesienia. Turbulencje
różnych prądów powietrznych
przemieszczającego się obiektu.

ZAWIROWANIA POWIETRZA

(tzw. wind shears) o gwałtownej
kierunku wiatru.

wyniku opływania powietrza przy
przeszkody geograficzne, budynki,

Turbulencje mogę też powstawać na styku
powietrznych lub na skutek szybko









ZAWIROWANIA POWIETRZA

Jakie zjawiska pogodowe mogę występujące
przeszkody?

ZAWIROWANIA POWIETRZA

występujące po zawietrznej stronie



ZAWIROWANIA POWIETRZA

Jakie zjawiska pogodowe mogę występujące
przeszkody?

• Turbulencje

• Rotory

• Prądy duszące

ZAWIROWANIA POWIETRZA

występujące po zawietrznej stronie



ATMOSFERA WZORCOWA

• Atmosfera – gazowa powłoka
Ziemię.

• ISA - International Standard Atmosphere

• Atmosfera standardowa jest to
za wzorzec międzynarodowy do
statków powietrznych
przeprowadzanych w różnych warunkach

ATMOSFERA WZORCOWA

otaczająca ciało niebieskie, np..

Atmosphere

umowny stan atmosfery przyjęty
do porównywania wyników badań

i zespołów napędowych
warunkach.



ATMOSFERA WZORCOWA

Przyjmuje się stałe wartości graniczne
poziomowi morza:

• temperatura: T = 288,15 K (15 °C)

• ciśnienie: p = 1013,25 hPa

• gęstość: ρ = 1,2255 kg/m³

• lepkość kinematyczna: ν = 1,461

• prędkość dźwięku: a = 340,3 m/s

• pionowy gradient temperatury
(°C/km), od 11-20 km temperatura
do 32 km dodatni gradient wynoszący

ATMOSFERA WZORCOWA

graniczne dla wysokości równej

C)

461·10−5 m²/s

m/s

do 11 km wynoszący –6,5 K/km
temperatura jest stała (–56,5 °C), a od 20

wynoszący 1 K/km (°C/km).



CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE 

• Ciśnienie atmosferyczne – stosunek
atmosferycznego naciska na powierzchnię
do powierzchni, na jaką ten słup naciska

• Ciśnienie atmosferyczne maleje wraz
wraz

z wysokością na pierwszych 2000 m
przy wzroście wysokości o ok. 9 m

• Ciśnienie ma istotny wpływ na wytwarzanie
statki powietrzne. Czym większe ciśnienie,
na wytworzenie siły nośnej utrzymującej
widoczne zwłaszcza w przypadku
śmigłowców. Wzrost ciśnienia powoduje
mimo tego samego zużycia energii.

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE 

stosunek wartości siły, z jaką słup powietrza
powierzchnię Ziemi (lub innej planety),

naciska.

wraz z wysokością. Zmiany ciśnienia
wraz
m od pow. morza zachodzą szybko –
ciśnienie maleje o 1hPa.

wytwarzanie tzw. siły nośnej przez
ciśnienie, tym mniej energii potrzeba

utrzymującej lot. Działanie siły nośnej jest
przypadku wielowirnikowców oraz

powoduje zwiększenie czasu zwisu
.



WYSOKOŚC MAKSYMALNA

• Wysokość, na której wartość ciśnienia
niska, że nie pozwala na wytworzenie
do utrzymania lotu na stałej wysokości
rodzaju statku powietrznego i
poruszają się szybciej, automatycznie
nośną, a co za tym idzie mogą latać

WYSOKOŚC MAKSYMALNA

ciśnienia atmosferycznego jest tak
wytworzenie siły nośnej wystarczającej

wysokości. Wysokość ta zależy od
jego prędkości. Samoloty, które

automatycznie wytwarzają większą siłę
latać wyżej.



WIATR

• Wiatr – poziomy lub prawie poziomy
powierzchni ziemi. Wiatr wywołany
różnice w ukształtowaniu powierzchni

• Charakterystyczne dla wiatru
prędkości

z rana i wieczorem.

• Przeliczanie prędkości wiatru

1 m/s = 3,6 km/h => (X m/s x

poziomy ruch powietrza względem
wywołany jest przez różnicę ciśnień oraz
powierzchni.

jest, że uzyskuje on mniejsze
prędkości

4) – 10% = Y km/h



WIATR

Przelicz prędkość wiatru:

• a) 72 km/h -> m/s

• b) 12 m/s -> km/h

• c) 7 m/s -> km/h

• d) 5 m/s -> km/h



WIATR

Przelicz prędkość wiatru:

• a) 72 km/h -> m/s
• 72 km/h : 3,6 = 20 m/s

• b) 12 m/s -> km/h
• (12 m/s x 4) – 10% = 48 – 4,8 = 43,2 km/h

• c) 7 m/s -> km/h
• (7 m/s x 4) – 10% = 28 – 2,8 = 25,2 km/h

• d) 5 m/s -> km/h
• (5 m/s x 4) – 10% = 20 – 2 = 18 km/h

4,8 = 43,2 km/h

2,8 = 25,2 km/h

2 = 18 km/h





WIATR

UWAGA

• NA RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH MOŻE
I KIERUNEK WIATRU!

• Pamiętaj by obserwować i analizować

MOŻE WYSTĘPOWAĆ RÓŻNA SIŁA

analizować na bieżąco otoczenie.



CHMURY 

• Chmury są to zawiesiny mikroskopijnych
wody) lub ciał stałych (lodu) w
kondensacji znajdującej się w
przejścia ze stanu gazowego w
przejścia pary wodnej w lód.

mikroskopijnych cząstek cieczy (głównie
w atmosferze. Powstają w wyniku
w powietrzu pary wodnej, czyli

ciekły lub resublimacji, to znaczy





Cirrus – pierzaste

• Chmury Cirrus przybierają
kształt oddzielnych,

białych
i delikatnych włókien lub
przeważnie białych ławic
czy też wąskich pasm.



Altocumulus – średnie kłębiaste 

• Chmury Altocumulus
występują najczęściej w
postaci zaokrąglonych brył
oraz rozległych płatów,

złożonych
z połączonych lub
oddzielonych od siebie
członów. Przybierają kształt
białych albo szarych ławic lub
warstw.

średnie kłębiaste 



Stratus – warstwowe

• Chmury Stratus najczęściej
występują w postaci
mglistych, szarych i prawie
jednostajnych warstw. Ich
dolna podstawa często
zasłania wierzchołki niskich
wzgórz lub wysokich budowli.

• Opady z chmur Stratus sięgają
ziemi. Mają postać mżawki,
słupków lodowych lub śniegu
ziarnistego.



Nimbostratus – warstwowo

• Chmury Nimbostratus, to
szara warstwa chmur, często

ciemna,
o wyglądzie rozmytym
wskutek mniej lub bardziej
ciągłego opadu deszczu bądź
śniegu.

warstwowo-deszczowe 



Cumulus - chmura kłębiasta

• Cumulus to oddzielna, gruba,
biała chmura, złożona z kropel
wody. Jej górna część ma
kształt kopuły, a podstawa
położona poziomo na
podobnej wysokości w
przedziale od około 600 do
2500 metrów.

chmura kłębiasta



Cumulonimbus – kłębiasto

• Są to potężne, gęste chmury
o dużej pionowej rozciągłości
w kształcie góry lub wielkich
wież. Towarzyszą im ulewne
deszcze, opady gradu,
wyładowania elektryczne
i szkwały, a czasami wiry
pyłowe i trąby.

kłębiasto-deszczowe 



Altostratus – średnio-warstwowa

• Chmura w postaci grubej
i gęstej, niebieskiej albo szarej
warstwy, przez którą słońce
lub księżyc przeświecają jak
przez matowe szkło. Składa się
z kropel wody oraz
kryształków lodu.

warstwowa



Stratocumulus – chmura kłębiasto
warstwowa
• Chmura w postaci szarej

warstwy lub wielu płatów
przypominających kształtem
bryły, które są przeważnie
spłaszczone. Jest złożona
z kropel chmurowych wody.

chmura kłębiasto-



TERMIKA

• Termika - są to prądy wznoszące,
szybowników. Termika może też
płatowcami. Oznaką termiki

Cumulusy
i Cumulonimbusy. Poza tym, też
się ptaków.

wznoszące, często wykorzystywane przez
też nas interesować przy lotach

mogą być chmury, takie jak:
Cumulusy

też można obserwować zachowanie







SYSTEMY NAWIGACYJNE

• Każdy dron zawiera, co najmniej
których celem jest wsparcie
wymienić GPS/GLONAS, magnetometry
By zapobiec fałszywym odczytom
prawidłową kalibrację przyrządów
elektronicznego.

SYSTEMY NAWIGACYJNE

najmniej kilka systemów pomiarowych,
nawigacji. Wśród nich możemy

magnetometry i kompasy elektroniczne.
odczytom niezbędne jest zadbanie o

przyrządów pokładowych, np. kompasu



SYSTEMY NAWIGACYJNE

Kilka najbardziej znanych systemów

• GPS (Global Positioning System)

• GLONASS (Globalnaja nawigacionnaja

• BEIDOU (Wielka Niedźwiedzica)

• GALILEO

SYSTEMY NAWIGACYJNE

systemów nawigacyjnych:

nawigacionnaja sputnikowaja sistiema)



POLE MAGNETYCZNE

• Na zakłócenie pola magnetycznego
zwiększonej ilości stali np. mostach,
energetycznych. Zakłócenia magnetyczne
systemy pomiarowe drona, ale również
skrajnych wypadkach mogą doprowadzić
pomiędzy aparaturą
a platformą latającą.

magnetycznego wpływają miejsca o
mostach, a także przy drutach
magnetyczne maja negatywny
również na system sterowania. W

doprowadzić one do utraty łączności
aparaturą sterującą



BURZE SŁONECZNE

• BURZE SŁONECZNE – wyrzut materii
na słońcu, który może powodować
magnetycznego Ziemi. Zakłócenia
latające platformy. Mogą
nawigacyjnych. By uniknąć wszelkich
powinien sprawdzić prognozę aktywności
okres czasu przewidziany na lot.

materii spowodowany rozbłyskiem
powodować pobudzenie pola

Zakłócenia te mogą mieć istotny wpływ na
powodować błędy systemów

wszelkich problemów operator BSP
aktywności słońca na zaplanowany



X-RAY

• Rozbłyski słoneczne, a w zasadzie
na skutek takiego rozbłysku,
Klasyfikuje
i najsłabsze oznaczane się literami
literami M, X, i właśnie przy tym
zakłócenia elektroniku, np. utrata

zasadzie promieniowanie wytwarzane
rozbłysku, jesteśmy w stanie mierzyć.

się
literami A, B, C. Mocniejsze oznacza się

tym promieniowaniu mogą wystąpić
utrata łączności.



INDEKS KP

Indeks Kp mierzy zaburzenia pola
można powiedzieć, że pokazuje
słonecznych. Indeks Kp przyjmuje
Kp powyżej 4 należy zachować
wykonywaniu lotów dronem, ze
elektroniką
a w szczególności z kompasem.

• Indeks Kp < 4 – spokojne pole magnetyczne

• Indeks Kp = 4 – pole magnetyczne

• Indeks Kp > 4 – pole magnetyczne

pola magnetycznego Ziemi, więc
pokazuje nam skutki rozbłysków

wartości od 0 do 9. Przy Indeksie
zachować szczególną ostrożność przy

względu na możliwe problemy z
pokładową,

magnetyczne

magnetyczne niespokojne

magnetyczne niestabilne


