
                                                                                                                                                                                                                                          

Jakub Bukowski uczeń klasy drugiej gimnazjum fascynuje się bezzałogowcami, czyli dronami.                                       

Kuba podzielił się z nami ciekawostkami o dronach oraz udostępnił zdjęcia Chocza, które wykonał                               

z wysokości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Drony znajdują zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie 

naszego życia. 

Dzielą się ze względu na zastosowanie i środowisko w którym 

pracują na: lądowe, wodne i powietrzne. Są wielozadaniowe                           

i coraz częściej pomagają nam w życiu codziennym. 

     Jest wiele prototypów  dronów na przykład z respiratorem, 

które mogą podjąć się przeprowadzenia pierwszej pomocy przed 

dojazdem karetki. Służą nam już drony poszukujące ludzi 

zaginionych na lądzie  i pod wodą. W przyszłości najprawdopodobniej posłużą nam za środek, którym 

będziemy się przemieszczać. Ale jednak bliżej nam znane są drony z kamerą. Można nimi latać bez 

zezwolenia, amatorsko do określonej wagi drona  i w określonych strefach tak zwanych „no fly zone” lub za 

zezwoleniem władz (często za pewną opłatą).  

Jeżeli jednak robimy, np. zdjęcia  w celach zarobkowych lub chcemy latać cięższymi dronami,  należy zdać 



egzamin państwowy i kurs teoretyczny na  licencję. 

 

 



    Coraz częściej słyszy się potoczne określenie  ,,DRON”  zamiast precyzyjnego nazwania statku 

bezzałogowego. Drony latające w powietrzu przyjmują nazwę od ilości ramion, na których końcach znajdują 

się silniki. Najczęściej spotykane to: quadrocopter- czterowirnikowiec, hexacopter-sześciowirnikowiec                                

i octocopter-ośmiowirnikowiec.  

Drony znalazły zastosowanie również w wyścigach. Wyścigowe drony to tzw. racer’y z okularami fpv-first 

person view  (widok z pierwszej osoby). 

- Bezzałogowce fascynują mnie od dziecka i dokładnie poznałem ich budowę i zasadę działania. 

Od zawsze chciałem mieć drona, ale dopiero od niedawna zaczęły spełniać moje wymagania. 

W zeszłym roku dostałem drona  Mavic’a Pro firmy DJI której właścicielem jest pewien Chińczyk Frank Wang. 

Mavic jest quadrocopterem, który posiada  czujniki odległości, składane ramiona, wiele trybów lotu, gps-

położenie drona na mapach google, żyroskop- pozwala na zawiśnięcie nieruchomo w powietrzu, kamerę 

rejestrującą  podłoże, kamerę na gimbalu  (zapewnia stabilizację obrazu), ma funkcje pozwalające na powrót 

do punktu startu, np. po utraceniu sygnału czy po prostu małej ilości energii w baterii. Po za tym wyposażony 

jest w inteligentną baterię- przedłużającą jej żywotność. Jego maksymalny zasięg (jak pisze producent) to 7km 

w dal i 0,5 km  w górę – opowiada nam Kuba. 

-Kiedy mam czas – dodaje-  obserwuję Chocz i okolicę „z góry”. W swoim archiwum mam wiele zdjęć i filmów                      

z ciekawych miejsc, w których byłem. Mam nadzieję, że w te wakacje zbuduję drona typu „race drone”.  

                                                                                  Pozdrawiam wszystkich fascynatów dronów.                                                                                                                                              

                                                                                                     Tekst i fotografie                  Jakub Bukowski kl.2b 

 

 

Życzymy Jakubowi, żeby w najbliższym czasie spełnił swoje kolejne marzenie związane z dronami. 
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