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ALADDIN w punkcie zwrotnym
Ekscytujące demo wersji Beta ALADDIN
Najważniejsze wydarzenia - perspektywa 
techniczna
Najważniejsze wydarzenia - punkt widzenia 
użytkowników końcowych
Szkolenie dla użytkowników końcowych

Następne kamienie milowe i wydarzenia 
ALADDIN

Drogi Czytelniku,

ALADDIN osiągnął punkt zwrotny (M18), oznaczony wypełnionym działaniami kalendarzem:

•      Pełen pracy tydzień integracji pod koniec stycznia,

•      Szkolenie użytkowników końcowych z wersji Beta ALADDIN w pierwszym tygodniu lutego

•      Udany dzień DEMO 7 lutego

O szczegółach wszystkich tych działań możesz przeczytać w niniejszym drugim wydaniu 
biuletynu. Oznacza to zakończenie rozwoju wersji Beta platformy ALADDIN.

To przełomowe osiągnięcie uruchamia również przygotowanie ostatecznej wersji systemu.

Przed okresem letnim zaplanowano warsztaty, w celu przeglądu wymagań operacyjnych i 
specyfikacji funkcjonalnych. Przyniosą one informacje o ostatecznym projekcie systemu i 
celach dotyczących wydajności. Obecnie zespół projektowy przygotowuje się do pierwszego 
przeglądu z Oficerem Komisji Europejskiej ds. Projektów.

Ciesz się lekturą i bądź na bieżąco z wydarzeniami w projekcie, dzięki wydarzeniom 
opublikowanym na stronie internetowej.

Koordynator projektu

ALADDIN W PUNKCIE ZWROTNYM 
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EKSCYTUJĄCE DEMO WERSJI ALADDIN BETA

Niedawno przeprowadzone pierwsze ćwiczenia pilotażowe, pozwoliły ocenić i zademonstrować wersję Beta platformy 
ALADDIN. Reprezentatywne eksperymenty przypadków użycia w terenie otwartym miały miejsce na lotnisku i centrum 
lotów testowych ATLAS, w pobliżu Villacarrillo, w Hiszpanii. Program obejmował dwa tygodnie intensywnej aktywności: 

•      21–25 / 01/2019: testy integracyjne ograniczone do partnerów technicznych konsorcjum ALADDIN;
•      04–08 / 02/2019: szkolenie użytkowników końcowych i demonstracja otwarta dla uczestników zewnętrznych.

W czwartek 7 lutego odbyło się bardzo udane demo w centrum ATLAS należacym do partnera FADA-CATEC. Wzięło 
w nim udział prawie 80 osób. Byli bardzo zainteresowani, sądząc po pytaniach związanych z systemem antydronowym 
(zarówno pytania formalne, jak i nieformalne dyskusje w ciągu dnia). Duży ekran wyświetlał naprzemiennie lub 
jednocześnie ekran poleceń i sterowania ALADDIN (C2) z lokalną sytuacją operacyjną, widokami w podczerwieni lub 
kamerami: dało to prezentacji bardzo dynamiczny aspekt. W dyskusjach zaproszeni goście wyrażali swoje zadowolenie 
z udziału.
Plany lotów dronów zostały zaprojektowane zgodnie z trzema głównymi przypadkami (scenariusze) i obejmowały 
zarówno loty dzienne, jak i nocne:

1.      Dron podchodzący z daleka.
2.      Dron stojący w pobliżu (uziemiony), startujący i atakujący chronioną przestrzeń powietrzną.
3.      Rój dronów lecących w szyku i wykonujących skoordynowany atak.
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Testy z pojedynczym dronem (DJI Phantom 4 i Matrice 600) i rojem dronów
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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

 KONSORCJUM ALADDIN

Członkowie konsorcjum ALADDIN 
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA - PERSPEKTYWA TECHNICZNA

Dwutygodniowy okres integracji i testów umożliwił zespołowi technicznemu ALADDIN ocenę ich osiągnięć w bieżącej 
wersji BETA systemu kontradronowego ALADDIN, przedstawionego na poniższym schemacie. Ocena techniczna była 
przydatna do zidentyfikowania wszelkich problemów – w zakresie integracji, możliwości/łączności i funkcjonalności – 
które należy uwzględnić w ostatecznej wersji ALADDIN.

Ponadto wydarzenie to obejmowało obszerną sesję rejestrowania danych, przydatną do ulepszania różnych algorytmów 
przetwarzania danych dla każdej modalności czujnika, a także do szkolenia odpornych multimodalnych klasyfikatorów i 
metodologii głębokiego uczenia się i fuzji danych.

Po raz pierwszy dane z różnych modalności czujników zostały jednocześnie zebrane, w eksperymentach polowych z 
dronami latającymi zgodnie z 3 scenariuszami zagrożeń, ustalonymi przez użytkowników końcowych, w tym z nocnym 
lotem (co wymagało zezwolenia władz hiszpańskich).

Wynikowy zestaw danych zawiera cztery różne modalności czujników (radar 2D z IDS, radar 3D z SIRC, obrazy 
panoramiczne w podczerwieni przez 2 kamery z HGH i kamerę wideo PTZ z PIAP), każdego z własną unikalną 
charakterystyką i formatami plików. Podsumowując, różnorodność zebranych danych pozwoli osiągnąć poprawną 
identyfikację i klasyfikację zagrożeń poprzez C2 dostarczone przez firmę CS. Innowacyjne technologie głębokiego 
uczenia się maszynowego firmy CERTH będą zintefrowane z końcowym wydaniem systemu ALADDIN planowanym na 
sierpień 2020 roku.

Menadżer techniczny ALADDIN

WERSJA BETA

PODSYSTEM NEUTRALIZACJIPODSYSTEM 
STEROWANIA I 

KONTROLI

PODSYSTEM WYKRYWANIA, KLASYFIKACJI I LOKALIZACJI

Komponent 
zagłuszania

Fuzja prosta

Rdzeń C2 & APIs

Komponent 
interoperacyjności

Komponent fuzji 
Deep Learning

Komponent 
Human  

Interface

Tryb 
radaru 2D

Tryb 
radaru 3D

Tryb 
optyczny

Tryb  
termiczny

Tryb  
akustyczny

DL  
Optroniczny

DL  
Termiczny

T5.1: Zdolność radarowa T5.2: Zdolność optyczna/termiczna

T5.4 : Unimodalnly
Deep Learning

Własciwości DL Rezultaty

T5.3: Zdolnośc 
akustyczna
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Pierwsze ćwiczenia pilotażowe zostały ukończone satysfakcjonująco dla użytkowników końcowych. Lotnisko ATLAS 
w Hiszpanii pozwoliło nam ocenić wersję Beta platformy ALADDIN w przypadku „otwartego pola”, odnoszącego się 
do takich scenariuszy, jak ochrona infrastruktury krytycznej. Po interesującej sesji teoretycznej, szkolenie praktyczne i 
demonstracja w centrum ATLAS pozwoliły nam ocenić różne komponenty ALADDIN i ich potencjał. Radar 2D pokazał 
swoją skuteczność w wykrywaniu i śledzeniu rojów dronów (w tym w nocy). Możliwość odróżnienia ptaków od dronów 
byłaby nieoceniona dla użytkowników końcowych. Radar 3D zapewnił dane o wzroście zbliżajacego się zagrożenia, 
które jest użyteczną informacją, umożliwiającą skierowanie czujników potwierdzających (np. kamery optycznej z 
ruchomym pochyleniem i zoomem) lub kierunkowych środków zaradczych na cel.
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Systemy panoramiczne na podczerwień uzupełniły listę 
obecnych czujników, zapewniając kompletną ocenę 
technologii wykrywania, prezentowanych w dniach 
treningowych.

Kluczowym aspektem efektywnego systemu anty-dronowego 
jest zdolność C2 do obsługi wielu sensorów. Poprzez fuzję 
informacji z różnych źródeł, algorytmy sztucznej inteligencji i 
głębokiego uczenia maszynowego pozwalają na poprawienie 
dokładności detekcji w każdych warunkach. Wszechstronność 
w zakresie operacji w dzień i w nocy (zdjęcie obok) została 
zaprezentowana w trakcie ćwiczeń.

Wśród testowanych systemów, komponent rzeczywistości mieszanej z urządzeniem HoloLens pokazał nam nowy 
sposób wyświetlania aktywności drona na chronionym terenie. Po pełnym zintegrowaniu z platformą ALADDIN, to 
rozwiązanie pozwoli użytkownikowi na wizualizację w rzeczywistości rozszerzonej informacji zebranych przez różne 
czujniki, rozmieszczone na danym terytorium.

Wizualizacja potencjalnego zagrożenia za pomocą 
rozszerzonej rzeczywistości może ułatwić działania 
użytkownikom końcowym, zwłaszcza gdy warunki 
widoczności są ograniczone przez mgłę, światło itp.

Funkcja makiety 3D zwiększy świadomość sytuacyjną, 
wyświetlając na mapie 3D aktualną pozycję zagrożenia 
i jego ścieżkę lub pozycję i obszar zasięgu różnych 
modalności czujnika. 

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie testem średniookresowym, oczekiwania użytkowników końcowych dotyczące 
końcowego testu, zaplanowanego na przyszły rok 2020, są teraz bardzo wysokie!

Użytkownicy końcowi i organy ścigania w projekcie ALADDIN
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SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

Dwa tygodnie przed szkoleniem praktycznym, platforma e-learningowa (https://elearning.aladdin2020.eu/) była 
otwarta dla uczestników, którzy mogli odbyć szkolenie w zakresie teoretycznych aspektów wdrażania systemu. 
Uczestnicy otrzymali unikalną nazwę użytkownika i hasło, umożliwiające dostęp do czterech modułów kursu (ogólne 
koncepcje UAS, technologie i aplikacje, analiza i ocena zagrożeń, normy i przepisy). Kurs został zakończony  testem 
ewaluacyjnym. Materiał szkoleniowy ALADDIN obejmował zarówno używane czujniki, jak i prawa fizyki, które stanowią 
podstawę ich działania. Uczestnicy z pozytywną oceną, wraz z wynikami testu ewaluacyjnego, potwierdzili, że e-kurs 
był skuteczny, osiągnął swoje cele i był przyjemnym doświadczeniem.

W drugim tygodniu przeszkolono szeroką grupę użytkowników końcowych (członków Grupy Użytkowników ALADDIN 
(AUG)) w zakresie korzystania z platformy ALADDIN. To praktyczne szkolenie trwało dwa dni i obejmowało pięć modułów 
(koncepcja operacji, opis platformy ALADDIN, neutralizacja, sterowanie i kontrola, wykrywanie/klasyfikacja/lokalizacja).

Podczas drugiej części szkolenia uczniowie zostali najpierw przeszkoleni w klasie, później przeprowadzono szkolenie 
symulacyjne za pomocą urządzenia HoloLens, a następnie szkolenie w terenie, gdzie uczestnicy zobaczyli różne 
elementy systemu ALADDIN w akcji i dowiedzieli się, jak funkcjonuje każdy z nich. Wynik ogólnej oceny szkolenia 
wskazywał, że cała procedura szkoleniowa przebiegła bardzo dobrze. Szkolenia były skuteczne, a uczestnicy byli 
bardzo zadowoleni z materiałów do nauki i trenerów. Uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia, a trenerzy certyfikat 
uczestnictwa.

Oficer szkoleniowy ALADDIN
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Szkolenie w klasie Praktyczne szkolenie (wirtualna rzeczywistość z HoloLens)

Szkolenia w terenie w centrum testowym ATLAS: rozstawione sensory i centrum sterowania.
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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.

Możesz zaangażować się w działania ALADDIN, dołączając do Zewnętrznej Rady Doradczej 
(EAB) i grupy LinkedIn Counter-Drone zarządzanej przez Aladdin (CDGMBA), 
profesjonalna 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 EAB lub CDGMBA.

Numer 1 Biuletynu jest dostępny na stronie: https://aladdin2020.eu/media/

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

ICUAS’19 - The 2019 International 
Conference on Unmanned Aircraft 

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

http://www.uasconferences.com/

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

Aéroport Paris-le Bourget, Francia.  

https://www.siae.fr/

NASTĘPNE KAMIENIE MILOWE I WYDARZENIA ALADDIN

Projekt wkracza obecnie w drugi cykl rozwoju, który doprowadzi do wyprodukowania ostatecznej wersji systemu, 
jaka zostanie zaprezentowana w Atenach w Grecji w maju 2020 r. Wiosną 2019 r. odbędą się warsztaty poświęcone 
przeglądowi wymagań, koncepcji operacyjnych i specyfikacji funkcjonalnych. Wyniki pozwolą opracować ostateczną 
wersję systemu. Druga sesja przechwytywania danych zostanie zorganizowana we wrześniu w Grecji, w celu zebrania 
zestawów danych potrzebnych do szkolenia modułów głębokiego uczenia się i przygotowania eksperymentów 
pilotażowych. Wreszcie podczas eksperymentów dotyczących integracji i pilotażu w maju 2020 r. zostaną 
zademonstrowane pełne możliwości systemu.


