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Výzkum nových metod získávání meteorolog. 

vstupních dat 

• rozšíření měření meteoveličin a koncentrací do 3D

• vytvořit postupy pro získávání informací o vertikálních 
profilech a jejich časoprostorových změnách

• realizovat provozní testy nové techniky v terénních 
měřicích kampaních

• na základě získaných zkušeností navrhnout standardní 
metodické postupy, pokrývající oblast od formulace úlohy 
až po archivaci datových souborů a jejich interpretaci

(Integrovaný systém výzkumu, 

hodnocení a kontroly kvality ovzduší)



Vybavení pro měření

• rychlost a směr proudění větru vypočítané ze zapojení 
jednotlivých motorů u vrtulí

• čidlo teploty a vlhkosti vzduchu (Rotronic HygroLog)

• termokamera (FLIR Tau 2, FLIR Systems, USA)

• čítač částic PMx (Fidas Frog, Palas, DE)

• analyzátory plynů (senzory)

Dron Robodrone Sparrow 8X

• bezpilotní, dálkově ovládaná oktokoptéra

• měření vertikálních profilů znečištění a 
meteorologie v mezní vrstvě atmosféry

• užitečné zatížení až 6 kg
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2 posádky po 2 lidech 

(OBS Tušimice, ÚKO Plzeň)



Podmínky letu

okolo 20 min
maximální doba letumaximální dosah

až 4 km

do 5 m/s
rychlost větru 
bez omezení

do 10 m/s 800 m
rychlost větru se 
zvýšenou opatrností

minimální 
dohlednost

podmínek pro 
tvorbu námrazy

bez výskytu

• let v kategorii OPEN

• znalost rozdělení vzdušného prostoru

maximální výška

120 m

minimální vzdálenost 
od lidí

30 m
minimální vzdálenost 
od zástavby

150 m



Měřicí kampaň

• v okolí lomu v letním období měřeny vysoké koncentrace PM, 
zejména v ranních hodinách

• cíl zkušebního měření = zachytit vývoj teplotního zvrstvení 
atmosféry v brzkých ranních hodinách nad složitým terénem    
a změny koncentrací PM10 ve výškovém profilu

• srpen 2020

• v blízkosti plošného zdroje znečištění 
(povrchového dolu) v Podkrušnohoří

Účel měřicí kampaně?



!

• systém údolních a horských větrů, resp. proudění

• v noci se vyšší místa lomu ochlazují rychleji a studený vzduch stéká 
do údolí (tedy dovnitř lomu), po východu slunce se celý systém obrací 
a kolem svahů vystupují proudy zahřátého vzduchu ven z lomu

Příčina změn koncentrací PM10
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Měření dronem

• opakované navazující lety počínaje krátce    
po východu Slunce (cca 5:50 SELČ)

→ měření koncentrace PM

→ výškové profily teploty a relativní vlhkosti

• ověření přenosu PM přes západní hranu lomu

• měření proběhlo za ideálního, tj. jasného dne 
bez proudění s vysokými rychlostmi větru



Letový scénář

• možnost automatizace letu podle 

zadané dráhy, ukládání polohy a 

provozních dat

• dopředná rychlost a rychlost 

stoupání optimalizována na 2 m.s-1



Zpracování dat

• navázání souborů podle času (nutná 
synchronizace časových základen přístrojů)

• přiřazení prostorových souřadnic

• vyhlazení, odstranění poruch a šumu

• konstrukce vertikálních profilů

• plošná interpolace metodou IDW 
v geostatistickém programu (GS SURFER)



Výsledky měření – časové změny



Co dál?

• otestovat jiný letový scénář

• prověřit možnost kompenzace setrvačnosti čidel – zkresluje 
vertikální profil

• prověřit možnost měření vertikálního profilu větru

• shrnout získané zkušenosti, první verze standardních postupů



Děkuji za pozornost
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