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Projekt o wartości prawie 700 
tysięcy zł finansowany jest w ok.  
80 proc. przez Wojewódzki Fun- 
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi, a w pozo-
stałej części przez Wydział Budow-
nictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska (Instytut Inżynierii Śro-
dowiska i Instalacji Budowlanych) 
Politechniki Łódzkiej. 

– Zadaniem w projekcie jest 
wykonanie serii pomiarów, które po-
zwolą przeanalizować przestrzen-
ne zmiany stanu zanieczyszczeń 
powietrza na wybranych terenach 
aglomeracji łódzkiej. W tym celu 
wykorzystywana jest aparatura 
pomiarowo-próbkująca wyposa-
żona w sensory zanieczyszczeń 
przenoszone przez dwa zdalnie 

sterowane drony – mówi dr inż. 
Robert Cichowicz. 

Nowy dron wraz z aparatu-
rą pomiarową wyposażony jest 
w sensory zanieczyszczeń i w sys-
tem detekcji lotnych związków 
działający na podstawie chroma-
tografii gazowej. Wykrywana jest 
cała gama związków powstających 
w wyniku spalania paliw stałych, 
ciekłych i gazowych. Dron posia-
da kamerę 2-sensorową (światła 
dziennego i termowizyjnego) FHD 
ze stabilizatorem umożliwiającym 
swobodne obracanie zamoco-
wanej kamery oraz odpowiednie 
oprogramowanie. Pomiary mogą 
być prowadzone do wysokości 
200 metrów, a jeden zestaw baterii 
pozwala na loty trwające około 

40 minut (całkowity czas lotu na 
wszystkich bateriach to ok. 4 go-
dziny). Cały zestaw waży prawie 
20 kg, więc do jego sterowania 
potrzebne są specjalne upraw-
nienia, a do lotów nad miastem 
w zależności od lokalizacji miejsc 
pomiarowych (powyżej istniejącej 
zabudowy) wymagana jest zgoda 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 
Uprawnienia takie ma dr inż. Ro-
bert Cichowicz i współpracujący 
z nim dr inż. Adam Rubnikowicz 
– obaj z Instytutu Inżynierii Środo-
wiska i Instalacji Budowlanych PŁ.

Loty i pomiary rozpoczęły się 
w połowie stycznia. Mapa lotów 
obejmuje wybrane obszary/kwar-
tały ulic w newralgicznych punk-
tach miasta. Są to zarówno tereny 
o niskiej zabudowie mieszkalnej, 
jak i okolice dużych osiedli bu-
dynków wielokondygnacyjnych, 
a także skrzyżowania ulic i ciągi ko-
munikacji pieszej i samochodowej.

– Obecnie najgroźniejszymi za-
nieczyszczeniami emitowanymi do 
atmosfery są: ditlenek siarki, tlenki 
azotu, tlenek węgla, zanieczysz-
czenia pyłowe, czyli PM2.5 i PM10 
– mówi dr inż. Robert Cichowicz. 
– Uzyskane dane o podwyższonych 
poziomach tych substancji wraz 
z wysokością pozwolą określić 
wpływ lokalizacji budynków prze-
mysłowych, użyteczności publicznej 
i mieszkalnych na ilość zanieczysz-
czeń powietrza.

Dr inż. 
Robert Cichowicz 
przygotowuje dron 
do lotu 

foto: 
Jacek Szabela

Projekt dotyczący analizy zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji łódzkiej 
potrwa do końca tego roku. Badania prowadzone są przez dr. inż. Roberta Ci-
chowicza z PŁ, który wykorzystuje do przenoszenia mobilnej aparatury nowy 
specjalny dron zakupiony na początku roku. Ma on znacznie większe możli-
wości od jego poprzednika, co umożliwia prowadzenie założonych w projek-
cie pomiarów jakości powietrza i analizę czynników, od których ona zależy.

Badanie zanieczyszczeń 
powietrza w aglomeracji łódzkiej
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Możliwe będzie też precyzyjne 
zmierzenie chwilowych stężeń 
szkodliwych związków w new-
ralgicznych punktach miasta np. 
w zależności od odległości od 
potencjalnych źródeł emisji szko-
dliwych związków. 

Dlaczego badania prowadzone 
w projekcie są ważne? Jak wy-
jaśnia dr inż. Cichowicz – Jakość 
powietrza w aglomeracji łódzkiej 
i w innych rejonach Polski zależy 
od wielkości emisji zanieczyszczeń, 
intensywności i rodzaju przemian 
fizyko-chemicznych zachodzących 
w atmosferze. Jest to szczególnie 
istotne, ponieważ podwyższone 
poziomy zanieczyszczeń spowodo-
wane są głównie niską emisją, na 
którą składa się przede wszystkim 
transport samochodowy oraz sektor 
bytowo-komunalny, w tym ogrzew-
nictwo indywidualne. Równocześnie 
duża ilość zanieczyszczeń powietrza 
w miastach spowodowana jest 
także przez całkowite lub częściowe 
zabudowanie istniejących wcze-
śniej „korytarzy przewietrzania 
miast” umożliwiających wymianę 
powietrza. Zwarta oraz wysoka za-
budowa powoduje w konsekwencji 
kumulację szkodliwych substancji 
w centralnych obszarach miast. 
Dodatkowo, ponieważ nie może-
my stworzyć naturalnych barier 
ochronnych, które zatrzymywałyby 
przemieszczające się masy zanie-
czyszczonego powietrza, mogą na 
zanieczyszczenia lokalne nakładać 
się te, które „napłynęły” spoza dane-
go obszaru. 

Kontrola oraz analiza wpływu 
poszczególnych zanieczyszczeń 
staje się ważna i potrzebna nie tylko 
w skali globalnej, ale również kra-
jowej i lokalnej. Dzięki temu będzie 
można zastosować środki zaradcze, 
które ograniczą lub może nawet 
zlikwidują poszczególne problemy 
związane z jakością otaczającego 
nas powietrza.

n Ewa Chojnacka

Czasopismo „Nature Commu-
nications”, które ma wysoką rangę 
w międzynarodowym środowisku 
naukowym, publikuje tylko te 
artykuły, które odnoszą się do ba-
dań wnoszących znaczący postęp 
i kluczowych w danej dziedzinie 
nauki.

Sieć energetyczna to zbiór po-
łączeń pomiędzy producentami 
i konsumentami energii elektrycz-
nej. Kwestią elementarną dla pra-
widłowego funkcjonowania takiej 
sieci jest stabilność stanu synchro-
nizacji w układzie. Jak wyjaśniają 
naukowcy – desynchronizacja 
kilku, a nawet jednego elementu 
sieci może prowadzić do niepożą-
danego zjawiska tzw. blackoutu. Ta 
nagła i poważna awaria systemu 
elektroenergetycznego powoduje 
dłuższą przerwę w dostawie energii, 
której skutkiem jest np. wygaśnięcie 
oświetlenia na znacznym obszarze. 
Sieć traci swoją stabilność na skutek 
perturbacji powstających przykła-
dowo w wyniku złych warunków 
atmosferycznych.

Współcześnie stosuje się me-
chanizmy wymuszające synchro-
nizację w sieci. Do tego problemu 
nawiązuje artykuł „Network-indu-
ced multistability through lossy 
coupling and exotic solitary sta-
tes”, którego autorami są Frank 
Hellmann, Paul Schultz, Patrycja 
Jaros, Roman Levchenko, Tomasz 

Kapitaniak, Jürgen Kurths i Yuri 
Maistrenko. 

Naukowcy z Politechniki Łódz-
kiej we współpracy ze specjali-
stami z Poczdamskiego Instytutu 
Badań nad Wpływem Klimatu oraz 
z Uniwersytetu Narodowego im. 
Tarasa Szewczenki w Kijowie po-
kazali, że możliwe jest inne podej-
ście do zagadnienia. – Korzystając 
z narzędzi dynamiki nieliniowej, 
znaleźliśmy sposób na dobranie 
jak najkorzystniejszych, pod kątem 
stabilności, parametrów sieci. Raz 
ustalone powinny minimalizować 
niebezpieczeństwo blackoutu. Co 
się stanie, gdy sieć zostanie zabu-
rzona? Ponieważ – z dużym praw-
dopodobieństwem – nie istnieje 
inny stan, w którym sieć mogłaby 
się znaleźć, powróci ona do stanu 
synchronizacji. Do znalezienia od-
powiednich parametrów – głównie 
tzw. rezystancji połączeń – użyliśmy 
metody stabilności pojedynczego 
węzła, która dobrze sprawdza się 
dla zaburzeń lokalnych – wyjaśnia 
dr Patrycja Jaros. 

Badania przeprowadzone zo-
stały na dwóch modelach: na skan-
dynawskiej sieci energetycznej 
oraz na teoretycznym układzie ko-
łowym (naprzemiennie rozłożeni 
konsumenci i producenci prądu). 
Dla obydwu modeli otrzymano te 
same wyniki jakościowe.

n Red.

Zmniejszanie 
zagrożenia blackoutem
W czasopiśmie „Nature Communications” 30 stycz-
nia ukazał się artykuł, którego współautorami są 
naukowcy z Politechniki Łódzkiej: prof. Tomasz 
Kapitaniak i dr Patrycja Jaros. Dotyczy on metody 
dobierania parametrów sieci energetycznej, która 
pozwoli minimalizować szansę na blackout (awa-
ria zasilania). 
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