
Advanced holistic Adverse Drone Detection 
Identification & Neutralization 

Główne cele projektu
>  Opracowanie systemu anty-

dronowego

>  Uwzględnienie ograniczeń 
operacyjnych

>  Wzmocnienie bezpieczeństwa i 
dostarczenie narzędzi wsparcia 
operacyjnego dla organów 
ścigania

Architektura Pojęciowa

aladdin2020.eu

Przebadanie i opracowanie nowoczesnego, globalnego 
i rozszerzalnego systemu do wykrywania, lokalizowania, 
klasyfikowania i neutralizowania podejrzanych i potencjalnie 
licznych lekkich dronów na obszarach o ograniczonym dostępie.

Docelowi odbiorcy
>  Organy ścigania 

-   Policja

-   Straż Graniczna

-   Straż Nabrzeża

>  Opeartorzy i planerzy 
infrastruktury krytycznej

-    Obiekty rządowe/państwowe 
(parlamenty, ministerstwa, 
więzienia, etc.)

-    Transport (lotniska, koleje, 
porty, drogi, …)

-    Energia i środowisko 
(elektryczność, gaz, woda, 
energia atomowa etc.)

-   Wydarzenia i obiekty sportowe

-   Służba zdrowia i ratunkowa

-   Usługi finansowe

-    Technologie informacyjne i 
komunikacyjne

Projekt ALADDIN obejmuje zbadanie, zaprojektowanie, opracowanie i ewaluację, 
w serii komplementarnych pilotaży, systemu zwalczania BSP, jako kompletnego 
rozwiązania dla problemu rosnącego zagrożenia BSP, bazując na najnowocześniejszym 
systemie i wzmacniając go, poprzez rozwój różnych technologii i funkcjonalności.
ALADDIN zastosuje holistyczną i silnie skoncentrowaną na użytkowniku metodologię, 
obejmującą dużą liczbę organów ścigania i operatorów infrastruktury krytycznej, 
a także zewnętrzną radę doradczą, zapewniającą różnorodność użytkowników 
końcowych, ponieważ wszyscy oni doświadczają różnego rodzaju zagrożeń i działają 
w obszarach różnych ram regulacyjnych.
Ta różnorodność jest ważna dla ukształtowania ogólnounijnych specyfikacji systemu 
i innowacyjnych programów szkoleniowych, które zostaną zrealizowane, aby dzielić 
się zdobytą wiedzą i zwiększać świadomość.
W ramach projektu wszystkie regulacje, elementy społeczne, etyczne i prawne 
będą dokładnie i stale badane poprzez ocenę skutków i wpływu, a jej wyniki będą 
monitorowane w trakcie trwania projektu.

Projekt ten otrzymał finansowanie 
z programu badań i innowacji Unii 
Europejskiej Horyzont 2020 w ramach 
umowy o dotację nr 740859.
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Konsorcjum

Projekt ALADDIN

Arsenał czujników ALADDIN składa się z zestawu wyspecjalizowanych, innowacyjnych i unikalnych technologii, a także znanych i 
standardowych sensorów wykorzystywanych do wykrywania i lokalizacji BSP:

1) Radary sparowane 2D/3D; 
2) Innowacyjne optyczne i termowizyjne obrazowanie panoramiczne; 
3) Indywidualnie zaprojektowane czujniki akustyczne.

ALADDIN przebada i zaoferuje zestaw efektów neutralizacji (zagłuszanie, fizyczne i hakowanie).
Funkcje wykrywania i przeciwdziałania będą obsługiwane za pomocą zaawansowanego systemu dowodzenia i kontroli (C2). 
Aby poprawić wykrywanie i dokładność klasyfikacji, C2 będzie łączyć dane uzyskane ze wszystkich czujników za pomocą 
najnowocześniejszych technik głębokiego uczenia się. Wydajność operatora poprawi się dzięki nowatorskiemu interfejsowi mieszanej 
rzeczywistości z kartograficznymi elementami 3D i elementami sytuacyjnymi, a uzupełni je wsparcie operacji, takie jak śledztwo i 
szkolenia.
.

aladdin2020.eu

>  Konsorcjum 18 partnerów, obejmujące 
12 partnerów technicznych i 6 instytucji 
organów ścigania

-    Koordynowane przez DIGINEXT 
(Francja)

>  Przyznanie grantu w sierpniu 2017

-    Umowa o dofinansowanie nr 740859

>  Okres realizacji – 3 lata

-    Wrzesień 2017 => sierpień 2020

>  2 cykle / iteracje

-    Wersja Beta – M18 – luty 2019

-    Wersja końcowa – M36 – sierpień 
2020

>  Eksperymenty w prawdziwym środowisku

-    Otwarta przestrzeń i obszar miejski

Członkowie konsorcjum ALADDIN

Szkolenia ALADDIN

ALADDIN oferuje innowacyjne programy szkoleniowe, które działają jako narzędzie samokształcenia. Celem jest, aby użytkownicy 
ALADDIN mieli całościowy obraz wszystkich aspektów zagrożeń UAV i byli całkowicie niezależni w korzystaniu z systemu. Główne 
cele szkolenia ALADDIN to:
> Zwiększenie świadomości i dzielenie się wiedzą 
>Skuteczne działanie i wykorzystywanie platformy ALADDIN

Szkolenie zostanie podzielone na część teoretyczną (e-learning, nauka w klasie) i praktyczną (symulacja, szkolenie w terenie). Treść 
szkolenia będzie wciągająca, adaptacyjna i interaktywna dla uczestników.

Aby rozpocząć szkolenie, odwiedź nas na  elearning.aladdin2020.eu i poproś o dostęp przez e-mail na adres info@aladdin2020.eu.


