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Fakty & Liczby
5D-AeroSafe - „5 usług realizowanych przez drony, w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotnisk i
nawodnych pasów startowych”
MG-2-8-2019 – Innowacyjne zastosowania dronów w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie
Numer umowy o udzielenie dotacji: 861635

Całkowity budżet projektu: € 3 799 911,25
Dofinansowanie KE: € 3 497 475
Przedział czasowy: 01.06.2020 – 31.05.32023
Konsorcjum: 10 partnerów z 6 krajów członkowskich (3 jednostki naukowo-badawcze, 1 uniwersytet, 3
MŚP oraz 3 użytkowników końcowych)
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Konsorcjum
Airbus Defence and Space (Koordynator)
Future Intelligence Ltd.
Ecole Nationale de l’Aviation Civile
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Vicomtech

Hellenic Mediterranean University
Ferrovial Corporacion SA
Greek Water Airports
AirMap Deutschland GmbH

Eurocontrol
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Cel projektu
Problem:
Zatory w przestrzeni powietrznej i opóźnienia lotów, w tym:
• Zakłócone działanie linii lotniczych i lotnisk.
• Niedogodności dla pasażerów.
• Straty finansowych dla linii lotniczych, lotnisk i władz
lotniczych.
• Położenie nacisku na aspekty dotyczące bezpieczeństwa.

Potrzeba:
•
•

Utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony zaangażowanych
interesariuszy jako priorytet.
Bardziej wydajne usługi transportu lotniczego i dostępnych
zasobów.

Rozwiązanie:
• Zaproponowanie odpowiednich usług z wykorzystaniem
dronów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ruchu lotniczego
oraz zarządzania portami lotniczymi.
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Zakres projektu
Głównym celem projektu 5D-AeroSafe jest opracowanie
rozwiązania zapewniającego bezpieczną i wydajną integrację Bezzałogowych Systemów Latających w
codziennych operacjach na lotniskach i nawodnych pasach startowych,
które umożliwią:
• Przeprowadzanie inspekcji w locie, np. inspekcje i kalibracje systemów komunikacji, nawigacji i
nadzoru (CNS), oraz pomoce wizualne przy lądowaniu,
• Ochronę lotniskowych stref zastrzeżonych,
• Inspekcję pasów startowych i dróg kołowania (oraz nawodnych pasów startowych) aby wykryć obce
obiekty lub wszelkie inne zagrożenia dla ruchu statków powietrznych na ziemi (lub powierzchni wody)
Koncepcja ta pozwoli na płynne działanie i integrację bezzałogowych systemów powietrznych z systemami
ATM poprzez współpracę z systemami UTM, zwiększając wzajemną świadomość sytuacyjną.
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Koncepcja projektu 5D-AeroSafe
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Wyzwania projektowe
Projekt 5D-AeroSafe zbada i wdroży rozwiązania oparte na wykorzystaniu Bezzałogowysh Systemów
Latających, aby usprawnić rozwiązania stosowane na lotniskach w zakresie:
• Kalibracja czujników: w ramach projektu opracowany zostanie czujnik, który zostanie osadzony na
Bezzałogowej Platformie Latającej (UAV), w celu zastąpienia kalibracji pilotowanym statkiem
powietrznym, co jest obecnie droższe ze względu na konieczność angażowania dużych, maszyn oraz
ich pilotów.
• Ochrona platformy: UAV wyposażone w kamery będą sprawdzać pasy startowe i drogi
kołowania/nawodne pasy startowe, w celu wykrycia anomalii (FOD lub usterek), które mogą
powodować problemy w ruchu statku powietrznego, co pozwoli zastąpić inspekcję prowadzoną przez
zespoły używające samochodów, to także obecnie jest dłuższe i droższe.
• Bezpieczeństwo platformy: podobnie, system będzie szukał nietypowych zachowań osób lub pojazdów
na terenie lotniska i w jego pobliżu.
06.03.2021
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Rezultaty projektu
Platforma zbudowana jako część
systemu UTM
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowanymi
usługami i procedurami opisanymi w ramach U-Space
oraz wymaganiami zaangażowanych interesariuszy, a
także w oparciu o opracowanie odpowiednich
funkcji, projekt 5D-AeroSafe przygotuje portal
aplikacyjny oraz zestaw narzędzi z API i pakiety
gotowe do wdrożenia rozwiązania, zapewniając tym
samym rozwiązanie obejmujące „5 wymiarów”
projektu.
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Rezultaty projektu
Bezzałogowe Statki Powietrzne będą działać w obszarze, w którym potencjalne konflikty są liczne,
dlatego system opracowany w projekcie 5D-AeroSafe zadba o bezpieczną integrację z ATM oraz
ruchem naziemnym poprzez zintegrowanie następujących elementów systemu:
• Główna Naziemna Stacji Kontroli (GGCS), która będzie zarządzać wszystkimi misjami UAV poprzez
integrację odpowiednich naziemnych stacji kontroli. Misje otrzymane z wieży będą przydzielane
poszczególnym platformom bezzałogowym, wraz ze wstępnym przygotowaniem misji, która zostanie
zakończona na poziomie GCS. Z drugiej strony dane otrzymane z UAV będą wykorzystywane na
poziomie GCS i GGCS do wysyłania raportu z misji do wieży.
• Platforma 5D-AeroSafe będzie zarządzać misjami UAV (UTM).
• Płynna koordynacja UTM / ATM dla niesegregowanej przestrzeni powietrznej.
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Wyzwania techniczne
• Opracowanie czujnika kalibracji, który można zintegrować z UAV użytymi w
projekcie.
• Przystosowanie UAV do realizacji misji.
• Opracowanie GGCS zdolnego do zarządzania misjami.
• Opracowanie platformy UTM do obsługi portów lotniczych.
• Integracja UTM i ATM poprzez połączenie ze starszymi systemami lotniska.
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CONOPS
Opracowanie przypadków użycia i zdefiniowanie scenariuszy dla pilotów, tworząc koncepcję operacji
systemu (CONOPS), w tym:
• Określenie listy wymagań i powiązanych wskaźników KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności) dla
rozwiązania 5D-AeroSafe z perspektywy użytkowników.
• Zbadanie zgodności z odpowiednimi ramami regulacyjnymi (Załącznik 10 ICAO, ΙCAO Doc 8071, NPA 201705) i ich zastosowanie do powstałego systemu oraz zbadanie potencjalnych aspektów etycznych /
prawnych wdrażania UTMS na lotniskach.
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Harmonogram projektu
Faza

Pakiet roboczy (WP)

Faza 0 – Planowanie, Zarządzanie

WP1- Zarządzanie projektami i zarządzanie prawami własności
intelektualnej

31 Maj 2023

WP2- Koncepcja Działania i Ramy Prawne

28 Lut 2021

WP3 -Adaptacja i implementacja sprzętu UAV oraz ładunku
WP4- Analiza wideo i analiza inspekcji CNS (Komunikacja,
nawigacja, nadzór)

30 List 2022

WP5- Kluczowy rozwój platformy 5D-AeroSafe
WP6- Definicja architektury 5D-AeroSafe, Integracja i pokazy
pilotażowe systemu.
WP7- Zarządzanie innowacją i działania związane z
wykorzystaniem rezultatów projektu

28 Lut 2023

Faza 1- Wymagania, Regulacje,
Koncepcja działania:

Faza 2- Rozwój i Testowanie

Faza 3- Demonstracja i Walidacja
Faza 4- Działania związane z
upowszechnianiem i komunikacją,
Zarządzanie innowacjami i Działania
eksploatacyjne
06.03.2021

Szacowany
Termin

28 Lut 2022

31 Maj 2023
31 Maj 2023

WP8- Działania w zakresie rozpowszechniania i komunikacji oraz
30 Kwi 2023
zarządzanie Komitetem Doradczym Użytkowników
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SESAR U-space

ATM & Stare Systemy

WP2 – Koncepcja Działania i Ramy prawne

WP6- Definicja architektury 5D-AeroSafe, integracja i akcje
pilotażowe

WP3 – Adaptacja i
implementacja sprzętu AUV

WP4 – Analiza wideo i
analiza inspekcji CNS

Podejście
oparte na
potrzebach
użytkownik
a

WP5 – Rozwój platformy
5D-AeroSafe

WP8 – Działania w zakresie
rozpowszechniania i komunikacji oraz
zarządzanie Komitetem Doradczym
Użytkowników

WP1 – Zarządzanie projektami i
zarządzanie prawami własności
intelektualnej

Ramy prawne

WP7 – Zarządzanie innowacjami i
działania związane z wykorzystaniem
rezultatów projektu

5D-AeroSafe Struktura Planu Prac
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Odwiedź nas: www.5d-aerosafe.eu
Kontakt: info@5d-aerosafe.eu
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