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Projekt  ALADDIN

Konsorcjum  ALADDIN

Sesja zbierania danych ATLAS

ALADDIN pokaz i warsztaty

Powiązane wydarzenia

Drogi Czytelniku,

Witamy w pierwszym wydaniu biuletynu projektu ALADDIN.

Wiele się wydarzyło od rozpoczęcia projektu we wrześniu 2017 r. z zamiarem opracowania 
innowacyjnej platformy do zwalczania szkodliwych dronów latających nad obszarami o 
ograniczonym dostępie.

Zespół projektowy przygotowuje obecnie pilotażowy eksperyment pierwszej wersji 
systemu: wersja beta zostanie zaprezentowana w Hiszpanii na początku lutego 2019 r. 
Będzie to dobra okazja, aby zademonstrować zestaw czujników i środków neutralizacji, a 
także innowacyjne techniki, takie jak moduły filtrowania i głębokiego uczenia się, algorytmy 
fuzji i urządzenia wirtualnej rzeczywistości.

W oparciu o wyniki i wnioski wyciągnięte na temat oceny tego projektu pilotażowego, 
koncepcja operacyjna i projekt systemu zostaną ulepszone, w celu opracowania i 
dostarczenia ostatecznej wersji, która zostanie przetestowana w Grecji w czerwcu 2020 r.

Ten biuletyn zapewnia przegląd informacji o projekcie, jego działaniach i wydarzeniach.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie? Przeczytaj ten biuletyn. Chcesz się zaangażować? 
Zajrzyj do grupy Counter-Drone zarządzanej przez ALADDIN i do sekcji dotyczących pracy 
Zewnętrznego Komitetu Doradczego.

Czekamy na Ciebie na pokładzie tego projektu.

Koordynator projektu

POWITANIE
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PROJEKT  ALADDIN

Konkurs H2020: SEC-12-FCT-2016-2017 – 
Podtemat 2: Wykrywanie i neutralizacja groźnych/
podejrzanych lekkich dronów/BSP nad obszarami 
zastrzeżonymi i angażowanie operatorów infrastruktury 
krytycznej.

Nazwa projektu: ALADDIN - Advanced hoListic Adverse 
Drone Detection, Identification and Neutralization

Data rozpoczęcia: 1 września 2017

Czas trwania: 36 miesięcy 

Koordynator: Diginext (DXT)

Liczba partnerów: 18 partnerów

Koncepcja: Projekt ALADDIN obejmuje zbadanie, zaprojektowanie, opracowanie i ewaluację, w serii komplementar-
nych 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. 

Cele projektu:
• Opracowanie systemu anty-dronowego o poszerzonej skuteczności w detekcji i neutralizacji
• Uwzględnienie ograniczeń operacyjnych
• Wzmocnienie bezpieczeństwa i dostarczenie narzędzi wsparcia operacyjnego dla organów ścigania

Spotkania ALADDIN: 
Od czasu spotkania otwierającego we wrześniu 2017 r. miały miejsce dwa spotkania plenarne: w lutym 2018 r. 
sfinalizowano definicję systemu i rozpoczęto fazę opracowywania wersji beta, a w październiku 2018 r. dokonano oceny 
postępów i przygotowano pilotażowy eksperyment.

Warsztaty dla użytkowników końcowych przeprowadzone w Wielkiej Brytanii w listopadzie 2017 r. w celu uzyskania 
wymagań operacyjnych i koncepcji operacji. Kolejne warsztaty będą organizowane w trakcie projektu.

Drugie spotkanie plenarne w Brukseli , Belgia (październik 2018)Spotkanie rozpoczynające w Paryżu,  Francja (wrzesień 2017)
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Członkowie konsorcjum ALADDIN 

Diginext (DXT) / FRANCIA 
www.diginext.fr

Centre for Research and Technology  
Hellas (CERTH) / GRECIA 
www.certh.gr

Fraunhofer / GERMANIA  
www.fraunhofer.de

Przemyslowy Instytut Automatyki I  
Pomiarow (PIAP) / POLONIA - https://piap.pl/

Vrije Universiteit Brussel (VUB) / BELGIO  
www.vub.ac.be/en

CS Systèmes d’Information (CS) / FRANCIA  
www.c-s.fr

Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. (IDS) / ITALIA  
www.idscorporation.com

SIRC / POLONIA  
https://si-research.eu/

MC2-Technologies (MC2) / FRANCIA 
www.mc2-technologies.com

HGH Infrared Systems (HGH) / FRANCIA  
www.hgh-infrared.com

Center for Advanced Aerospace  
Technologies(FADA-CATEC) / SPAGNA  
http://www.catec.aero/en

Center for Security Studies (KEMEA) / GRECIA  
http://www.kemea.gr/en

ACCIONA Construcción (ACCIONA) / SPAGNA  
www.acciona-construccion.com

Ministère de l’Intérieur Français (MIF)  
/ FRANCIA - www.interieur.gouv.fr

Home Office Centre for Applied Science  
and Technology (CAST-DSTL) / REGNO UNITO  
www.homeoffice.gov.uk/cast

Polícia Judiciária (PJ) / PORTOGALLO  
www.policiajudiciaria.pt

Ministero dell’Interno – Polizia di Stato (MIPS) / ITALIA  
https://www.poliziadistato.it/

Ayuntamiento De Madrid (ADM) / SPAGNA  
www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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W maju 2018 r. zespół techniczny ALADDIN przeprowadził kampanię rejestracji danych w siedzibie ATLAS. ATLAS 
(Laboratorium Ruchu Lotniczego dla Zaawansowanych Systemów Bezzałogowych) to Centrum Lotów Testowych 
zlokalizowane w Villacarrillo (Jaen, Hiszpania) obsługiwane przez partnera ALADDIN FADA-CATEC. Centrum ATLAS 
oferuje międzynarodowej społeczności lotniczej lotnisko, wyposażone w doskonałe zaplecze technologiczne i 
naukowe, a także przestrzeń powietrzną, idealnie przystosowaną do rozwoju lotów eksperymentalnych z lekkim i 
taktycznym systemem bezzałogowych samolotów (UAS) lub zdalnie sterowanych systemów samolotowych (RPAS). 
Z segregowaną przestrzenią powietrzną do 5000 stóp wysokości, o powierzchni 1000 kilometrów kwadratowych, 
dostępną wraz z głównym pasem startowym o długości 600 metrów i dodatkowym o długości 400 metrów, jest ono 
specjalnie zaprojektowane do lekkich i małych operacji UAS / RPAS.

Dane zostały przechwycone przez arsenał czujników ALADDINA. Konkretnie, radar dalekiego zasięgu 2D opracowany 
przez IDS, dwie kamery na podczerwień opracowane przez HGH, jedną kamerę PTZ i jedną cyfrową kamerę optyczną 
opracowaną przez PIAP, a także trzy ośmiokanałowe matryce mikrofonowe opracowane przez IDMT.

Zespół ALADDIN w hangarze Centrum Testowego ATLAS (Hiszpania)

Drony Arsenał czujników ALADDIN

DJI Phantom 4 Parrot Disco Radar 2D Kamera IR Matryce mikrofonowe Kamera PTZ
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DEMONSTRACJA I WARSZTAT ALADDIN

Czujniki ALADDIN zostały rozmieszczone w celu przechwytywania wielokrotnych lotów dronowych, do których 
wykorzystano DJI Phantom 4 i Parrot Disco. Celem tej kampanii było stworzenie zbioru danych, który będzie wspierał 
trening metod głębokiego uczenia się, w celu stworzenia klasyfikatora i detektora dla każdej z różnych możliwości 
czujnika, a także wieloczujnikowej fuzji informacji. Plany lotu zostały zaprojektowane zgodnie ze scenariuszami 
zagrożenia, opracowanymi przez użytkowników końcowych i obejmowały dwa główne przypadki:

1. Dron podchodzący z daleka.

2. Dron stojący w pobliżu (uziemiony), startujący i atakujący chroniony cel.

Powstały zbiór danych obejmuje 26 sesji, wykonanych z trzech odrębnych miejsc operacji wokół centrum ATLAS. 
Dostarczony zestaw danych zawiera pięć różnych metod. Każda modalność ma swoje własne unikalne cechy, co 
oznacza, że do przechowywania przechwyconych danych wykorzystywane są różne formaty plików. Łączny rozmiar 
zbioru danych wynosi 1,1 TB danych i obejmuje około 5 godzin czasu lotu. Ogólnie rzecz biorąc, różnorodność 
przechwyconych danych pomoże w opracowaniu solidnych metod głębokiego uczenia się, które zapewnią najlepszą 
identyfikację zagrożeń.

Pierwsze ćwiczenia pilotażowe zostaną przeprowadzone w celu oceny i zademonstrowania pierwszej wersji platformy 
ALADDIN (wersja beta). Jako reprezentatywny przypadek użycia “w otwartym polu”, eksperymenty te będą miały 
miejsce na lotnisku i w centrum lotów testowych ATLAS, w Villacarrillo, Jaen, Hiszpania, w okresie styczeń-luty 2019 r.

Program obejmuje dwa tygodnie intensywnej aktywności:

•  21 - 25 stycznia: testy integracyjne zastrzeżone dla partnerów technicznych konsorcjum ALADDIN;

•  4-8 lutego: warsztaty i pokazy otwarte dla uczestników zewnętrznych.

W pierwszym tygodniu partnerzy techniczni przeprowadzą testy integracyjne wszystkich podsystemów ALADDIN. 
Drugi tydzień obejmie warsztaty i szkolenia z prawdziwymi testami demonstracyjnymi dla organów ścigania (LEA) 
oraz użytkowników końcowych systemów ALADDIN. 7. lutego odbędzie się pokaz, którego celem będzie prezentacja 
technologii ALADDIN zewnętrznym użytkownikom końcowym i innym zainteresowanym osobom (władzom lotniczym, 
dostawcom powietrznych usług nawigacyjnych, służbom bezpieczeństwa itp.), którzy zostaną zaproszeni na to 
wydarzenie. 

W drugim tygodniu na platformie ALADDIN zostanie przeszkolona szeroka reprezentacja użytkowników końcowych, 
członków grupy ALADDIN User Group (AUG). Zewnętrzni interesariusze projektu ALADDIN, zainteresowani uczestnictwem 
w wydarzeniu, mogą dołączyć do społeczności użytkowników końcowych spoza konsorcjum – Zewnętrznego Komitetu 
Doradczego (EAB). Oba ciała (AUG i EAB) pozostaną otwarte dla nowych członków przez cały czas trwania projektu i po 
akceptacji przez Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa ALADDIN.

ALADDIN osiąga pierwszą krytyczną fazę projektu (wersja beta), a tym samym szukamy przydatnych informacji 
zwrotnych i skutecznych propozycji, aby przejść dalej.

Dlatego też konsorcjum ALADDIN chciałoby zaprosić potencjalnych i/lub obecnych członków EAB do dołączenia do nas 
podczas warsztatów i demonstracji w Hiszpanii.

Mamy nadzieję, że możesz wziąć udział w naszej pierwszej demonstracji w lutym 2019 r. i być świadkiem interaktywnego 
pokazu pilotażowego. Ten interaktywny warsztat będzie okazją dla każdego członka EAB do zapoznania się z 
technologicznymi innowacjami systemu ALADDIN i pomoże konsorcjum projektu zademonstrować dotychczasowe 
postępy i zebrać Twoją opinię. Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do nas lub potrzebujesz dodatkowych informacji, 
skontaktuj się z nami poprzez e-mail (info@aladdin2020.eu).

BIU
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Ale czym właściwie jest zewnętrzny komitet doradczy?

Zewnętrzny Komitet Doradczy (External Advisory Board - EAB) to grupa specjalistów się 
w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego, ochrony infrastruktury krytycznej i niezależnych 
organów ds. telekomunikacji reprezentujących państwa oraz UE, mająca możliwość 
zmaksymalizowania wpływu na opracowania rozwiązań w projekcie na wszystkich 
poziomach, tak, aby ułatwić i rozszerzyć współpracę z interesariuszami. EAB umożliwia 
konsorcjum uzyskanie niezależnego spojrzenia z zewnątrz, umożliwiając jednocześnie 
elastyczność składu.
Rolą EAB jest zagwarantowanie, że rozwiązanie ALADDIN:

• mieści się w odpowiednich politykach UE i krajowych,
•  jest zintegrowane z istniejącym systemem lotniczym w bezpieczny i proporcjonalny 

sposób,
•  jest zgodne z obowiązującymi unijnymi i krajowymi ramami prawnymi dotyczącymi 

bezpieczeństwa lotniczego, operacji dronowych oraz ochrony infrastruktury krytycznej 
i wrażliwej,

• zapewnia bezpieczeństwo obywateli UE oraz ochronę środowiska.

Miejsce:

Centrum lotów testowych ATLAS, Camino de Herrera, s / n 23300 
Villacarrillo (Jaén, Hiszpania).

https://goo.gl/maps/pAowwZXUBvP2

Agenda:
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Poniedziałek 4 Konfiguracja sprzętu i warsztaty
Wtorek 5 Warsztaty i szkolenia dla służb

Środa 6
Warsztaty i szkolenia dla służb
Przygotowanie DEMO DAY

Czwartek 7 DEMO DAY
Piątek 8 Ocena ALADDIN i podsumowanie
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POWIĄZANE WYDARZENIA

ICUAS’19 - The 2019 International 
Conference on Unmanned Aircraft 

Systems, 11–14 Giugno 2019, 
Atlanta, GA, USA. 

http://www.uasconferences.com/

Security Research Event  
(SRE 2018), 5-6 Dicembre 2018, 

SQUARE - Bruxelles, Belgio.

https://www.sre2018.eu/

SIAE 53rd International Paris 
Air Show, 17-23 Giugno 2019, 

Aéroport Paris-le Bourget, Francia.

https://www.siae.fr/

Możesz zaangażować się w działania ALADDIN, dołączając do grupy LinkedIn Counter-
Drone zarządzanej przez Aladdin (CDGMBA). Ta profesjonalna grupa powstała w celu 
wymiany na technologiach antydronowych, anty-UAV. Ta grupa skupia ludzi, którzy pracują 
nad ograniczeniem szkodliwego użycia dronów / UAV poprzez badania, ustawodawstwo, 
edukację, rozwój i szkolenia. Ta grupa to ZARZĄDZANA GRUPA, z uczestnikami tylko 
za zaproszeniem. Wyślij nam wiadomość e-mail (na adres info@aladdin2020.eu lub 
przez formularz kontaktowy ALADDIN https://aladdin2020.eu/contact-us/), jeśli jesteś 
zainteresowany dołączeniem do CDGMBA.

Kontakt:

 Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ALADDIN: https://aladdin2020.eu/

  

 Wyślij do nas e-mail na adres info@aladdin2020.eu 

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

  Dołącz do grupy LinkedIn: Counter-Drone group managed by Aladdin
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