
wielosensorowy system do 
wykrywania i neutralizacji dronów



Koncepcja

• Skuteczna ochrona
 Dowolnego obiektu
 W każdych warunkach pogodowych
 1000 m zasięgu (wielkość drona)
 System skalowalny 

• Wielosensorowy system :
❖ System radarowy
❖ Macierz akustyczna
❖ System kamery wizyjnej
❖ Dron przechwytujący



Działanie systemu
System obejmujący 3 moduły –sensorowe , oraz drona/drony przechwytujące . System chroni 
zdefiniowany obszar, wykrywa obiekty UAV i powiadamia operatorów  poprzez dedykowaną 
aplikację – sms, email, informacja systemowa pozwala podjąć decyzję o neutralizacji obiektu .



Sensor radarowy – własna, unikatowa technologia

• 10 GHz TRX front-end w technologii SiGe BiCMOS, zamontowany w obudowę typu QFN

• Pełna funkcjonalność układu nadawczo-odbiorczego 
radaru FMCW na pasmo 10 GHz w jednym układzie 
scalonym

• Pierwszy na świecie tego typu układ krzemowy, 
komercyjnie dostępny, zredukowany pobór mocy

• Działanie w paśmie nielicencjonowanym, 10.5 – 10.6 
GHz, zgodność z normą EN-300-440

• Własna technologia = kontrola parametrów i kosztów



• Własny projekt sensora, zaprezentowany 
na targach MSPO 2015, przetestowany w 
warunkach polowych

• Anteny, różne konfiguracje

• Opcja elektronicznego skanowania 
przestrzeni

• Zaawansowane algorytmy detekcji i 
śledzenia drona

• Zminimalizowane fałszywe alarmy, 
skuteczne odróżnianie ptaków od dronów 

Sensor radarowy 



Sensor akustyczny – unikatowa technologia APS

Sensor 

• Macierz mikrofonów

• Skanowanie przestrzeni w 
poszukiwaniu źródeł dźwięku

• Zaawansowane algorytmy beam-
formingu i uczenia maszynowego 
wykrywają, lokalizują, identyfikują i 
śledzą wyłącznie drony

• Przetestowany w warunkach 
polowych, niezawodne działanie



Sensor wizyjny – własne realizacje

Zaawansowana kamera typu PTZ 
pozwala na śledzenia drona w   
przestrzeni wizyjnej z odległości 
500 - 1000 m
Dedykowane algorytmy 
przetwarzania obrazu.



Oprogramowanie



Realizacja systemu

• Wersja stacjonarna – maszt z 
zamontowanymi radarami, 
macierzą mikrofonową i 
kamerami wizyjnymi

• Wersja mobilna – pojedynczy 
radar, kamera wizyjna i macierz 
mikrofonowa; montaż na 
trójnogu, zasilanie z agregatu lub 
akumulatorów



Wersja masztowa      Wersja mobilna



Wersja mobilna 
SAMOCHÓD DOWODZENIA i ŁĄCZNOŚCI
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Funkcjonalności
SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA DRONÓW NA   

PLATFORMACH B.S.L.

- system wizyjnego wspomagania i automatyzacji akcji 
przechwycenia - dzięki zaawansowanym algorytmom obróbki 
obrazu Computer Vision

- zakłócanie sygnałów sterowania i GPS drona przechwytywanego
- podgląd obrazu z kamery drona w panelu operatora
- transmisja kluczowych parametrów drona do panelu operatora
- możliwość holowania przechwyconego drona na lince w miejsce 
wybrane przez operatora

- możliwość bezpiecznego opuszczenia drona przechwyconego na 
spadochronie

- system wielokrotnego użytku – wymiana wyrzutnika i 
spadochronu



ZAGROŻENIA Z WYKORZYSTANIEM 
SYSTEMÓW OPARTYCH NA 

PLATFORMACH B.S.L.





Od kilkunastu miesięcy toczy się śledztwo 
dotyczące zrzucenia "ładunku 
wybuchowego" na terenie 8. Bazy 
Lotnictwa Transportowego w 
podkrakowskich Balicach.
Dron zrzucił na  teren płonącą flarę, 
która spowodowała  wybuch.



Nowy sposób terrorystów na
mordowanie

Bojownicy tzw. Państwa Islamskiego (IS)

wykorzystują  uzbrojone drony do atakowania sił koalicji w Syrii.

W ataku uzbrojonego drona, do którego doszło 

2 października zginęło dwóch żołnierzy francuskich wojsk 

specjalnych oraz dwóch kurdyjskich Peszmergów. 

Jak podaje CNN, dron był wyposażony "w pewnego rodzaju 

materiały wybuchowe". Urządzenie, które wykorzystano 

do ataku to prawdopodobnie "łatwo dostępny, chiński model".

Źródło .: CNN , WPROST



Wdrożenia i demonstracje

• Stadion miejski, Gdynia VI 2016

• Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz, VI 2016

• Służby i jednostki policji w Niemczech, Duisburg, VI 2016

• Port lotniczy Łódź, VII 2016

• Prezentacja dla Ministerstwa Obrony Narodowej Ukrainy VII 2016

• Centrum Szkolenia  Policji w Legionowie IX 2016

• Filmy z wdrożeń i demonstracji: SafeSky Drone Protection System





Dziękuje za uwagę


