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…wraz z upowszechnieniem dronów, wzrosło także ryzyko
zdarzeń, w tym incydentów i wypadków lotniczych w
pobliżu lotnisk.

Czy wiecie, że…
… tylko w 2016 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego odnotował
20 zdarzeń z udziałem UAV, z czego 6 w CTR: EPWR, EPLL,
EPLB, EPBY, EPWA, EPKK. Do listopada 2017 r.
odnotowano tylko jeden incydent z udziałem UAV, ale
nie w obrębie CTR. Dla porównania, amerykański nadzór
lotniczy FAA informował w 2016 r., iż co miesiąc
otrzymywał ponad 100 skarg od pilotów i przedstawicieli
lotnisk na drony, które znajdowały się za blisko portu
lotniczego lub samolotu

służby lotniskowe - personel lotniska lub jednostki
organizacyjne utworzone przez zarządzającego
lotniskiem, których zadania są związane z takimi
operacjami na lotnisku, jak start lub lądowanie
statku powietrznego. Za początek operacji uważa
się uruchomienie silnika albo silników, a za
zakończenie wyłączenie silnika albo silników.
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Wybrane możliwości wykorzystania BSP dla wsparcia portu
lotniczego

Wsparcie służb
mundurowych
(zarządzania
kryzysowego)

BSP + kamera o dużej rozdzielczości (4K) z transmisją bezprzewodową:
innowacyjne technologie
w tym drony
-Umożliwienie natychmiastowego zobrazowania sytuacji w wybranej strefie z
perspektywy 50, 100, 150 metrów (i więcej) – widoczność całej okolicy na ekranie
w dowolnym miejscu (centrum zarządzania kryzysowego);
-Dostęp do terenów trudnodostępnych (wraz ładunkiem) – powodzie, tereny podmokłe, lasy,
zarośla, jeziora, ogródki działkowe;
-Monitorowanie źródeł i kierunku rozprzestrzeniania się pożaru oraz otoczenia (ćwiczenia
katastrofy lotniczej, zbiorniki, pojazdy, ludzie);
-Monitorowanie stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych i zalewów;
-Fotogrametria, tworzenie numerycznych map terenu oraz kontrola stanu faktycznego
zabudowań – sprawdzenie zgodności z projektami budowlanymi. Ewidencja gruntów i
budynków.
BSP + kamera z powiększeniem x36 z bezprzewodową transmisją obrazu:
-Możliwość działania z dużej odległości, możliwość odczytania tablic rejestracyjnych,
rozpoznanie osób;
BSP + kamera termowizyjna:
-Detekcja osób i pojazdów nocą w tym na terenach zalesionych;
-Wykorzystanie termowizji w warunkach zimowych (poszukiwanie osób, zamieszkałych
nieużytków, wykrywanie źródeł utraty ciepła), detekcja uszkodzeń sieci ciepłowniczych;
-Detekcja uszkodzeń sieci energetycznych, uszkodzenia kominów;

Lataliśmy dla:
- KMP w Bielsku-Białej (akcja poszukiwawczo-ratownicza)
- Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w
Katowicach;
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach;
- V Komisariatu Policji w Nikiszowcu;
- Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach;
- Urzędu Transportu Kolejowego;
- Wydziału Transportu – monitorowanie natężenia ruchu autostrada A4;
Badania własne: loty nocą z termowizją, nad zbiornikami wodnymi;
Badania własne: w terenie kolejowym – Ligota, Katowice, Mikołów;
Szczebrzeszyn i Zamość;
Wykonaliśmy wiele lotów próbnych, testów oprogramowania oraz sprzętu.
Znamy mocne i słabe strony platform bezzałogowych statków powietrznych.
Posiadamy stosowne uprawnienia i zezwolenia na wykonywanie zadań w polskiej
przestrzeni powietrznej. Prowadzimy szkolenia i badania.

Działania RPAS TEAM w zakresie lotów BSP dla Służb Porządku Publicznego, lotnisk
oraz innych jednostek:
• 2015.12.11 – Międzynarodowy Port Lotniczego Katowice w Pyrzowicach;
• 2015.12.07 – Nagrania 3D Wydział Transportu Politechnika Śląska;
• 2015.12.27 – Loty w terenie kolejowym i analiza możliwości wykorzystania
dronów w tym rodzaju transportu;
• 2016.01.19 – Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach;
• 2016.01.21 – Pokaz dla kilku Służb Porządku Publicznego – Katowice;
• 2016.01.22 – Wydziału Transportu – testy monitorowania natężenia ruchu autostrada A4;
• 2016.02.02 – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach;
• 2016.02.08 – V Komisariatu Policji w Nikiszowcu;
• 2016.02.18 – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach – lot wraz
z badaniem skuteczności systemu detekcji dronów;
• 2016.02.19 – Jaworzno – Pokaz dla Prezydent Miasta i Służb Mundurowych;
• 2016.03.21 – Lot testowy w strefie o znaczeniu strategicznym;
• 2016.04.06 – KMP w Bielsku-Białej (akcja poszukiwawczo-ratownicza);
• 2016.04.12 – Pokaz dla służb mundurowych - Międzynarodowa Konferencja
„Miejsce zdarzenia” Warszawa;

• 2016.04.19 – MPL Katowice w Pyrzowicach – ćwiczenia ze służbami
antyterrorystycznymi; przechwytywanie drona
• 2016.04.20 – Wywiad dla słowackiej telewizji TVJOJ na temat dronów
https://www.facebook.com/PeterDzurillaTVJOJ/videos/1043551465725703/
• 2016.04.26 – Jastrzębie Zdrój – lot testowy – Państwowa Straż Pożarna i inne
Służby Mundurowe;
• 2016.05.05 – Testy lotów prewencyjnych w obszarze przejść dla pieszych z KW
Policji w Katowicach;
• 2016.05.15 – pokaz drona dla TVP3 Katowice („Głos regionów”) wraz z policją i
władzami Wydziału Transportu, Spodek-Katowice;
• 2016.05.19 – udział w audycji „Każdemu damy radę” w Radiu Katowice,
• 2016.06.05 – Dzień Dziecka z harcerzami, pokaz, Tarnowskie Góry;
• 2016.06.18 – "Parada Robotów – Droniada”, poszukiwanie zaginionej osoby,
Kraków;
• 2016.06.23 – ćwiczeniach akcji kryzysowej "LAS 2016" ze strażą pożarną”,
Jastrzębie Zdrój;
• 2016.07.05 – MPL Katowice w Pyrzowicach – ćwiczenia ze służbami, samozapłon
tajemniczej przesyłki - „Incydent CBRNe”
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Dzięki wykorzystaniu drona inspekcja,
która zwykle trwa około dwóch godzin,
zajęła tylko 15 minut.

• Inspekcje wizyjne i termowizyjne
dowolnych obiektów
budowlanych: budynków,
mostów, zbiorników, kominów
przemysłowych (również o
znacznej wysokości) z
możliwością zapisu filmu lub
danych radiometrycznych.
Z możliwością zastosowania
czujników parametrów
środowiskowych oraz skażeń.
• Dokumentowanie postępów
budowy w określonych
odstępach czasu.
• Opracowanie mapy terenu.
• Opracowanie ortofotomapy
• Monitoring inwestycji
drogowych i kolejowych.
• Inspekcja stanu nawierzchni dróg
i otoczenia.

Lotniskowy UAV może także
służyć Lotniskowej Służbie
Ratowniczo-Gaśniczej
(monitoring i rejestrowanie
miejsc wypadków), służbom
utrzymania lotniska, działom
eksploatacji czy infrastruktury
(monitoring i inspekcje
budynków, urządzeń,
nawierzchni, dróg, instalacji),
działom służby operacyjnej czy
działom służby dyżurnej (lepsze
zobrazowanie sytuacji
operacyjnej).

Podjęte badania, testy i analizy wykazały, że:
- UAV może stanowić użyteczny element zarządzania
bezpieczeństwem na lotnisku jako innowacyjne narzędzie do
monitorowania stanu technicznego samolotów, sprzętu i
infrastruktury portu lotniczego, patrolowania ogrodzenia,
wykrywania innych bezzałogowych statków powietrznych i
zapobiegania kolizjom z ptakami,
- UAV może poprawić bezpieczeństwo startów i lądowań
poprzez wykrywanie potencjalnych zagrożeń,
- dostępne systemy detekcji dronów oparte są o radary
aktywne i pasywne wykrywające sygnały radiowe
emitowane przez aparaturę, kontrolery,

- istotne jest rozmieszczenie lądowisk dla BSP należących do służb
lotniskowych ( co najmniej trzy, choć zależy to również od wielkości
lotniska i strefy, którą operator chce monitorować),
- kluczowe parametry dla BSP służb lotniskowych to: prędkość lotu,
rozdzielczość kamery, szybkość startu (od momentu włączenia
aparatury do poderwania BSP), odporność na niekorzystne warunki
atmosferyczne,
- konieczne jest opracowanie programów szkolenia UAVO
dostosowanych do wymagań i potrzeb służb lotniskowych ,
- zapewnienie przesyłu obrazu z lotniskowego UAV do jednostek i służb
odpowiedzialnych w porcie lotniczym za bezpieczeństwo i ochronę,
np.: Straż Ochrony Lotniska, Straż Graniczna, Lotniskowa Służba
Ratowniczo-Gaśnicza, działy służby dyżurnej czy operacyjnej, policja,
Służba Celna.
- konieczne jest zintegrowanie lotniskowych UAV z pracą sztabu
kryzysowego.
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Zamiast podsumowania… propozycje
• Utworzenie ośrodka szkolenia
lotniczego
- safety management system (SMS),
audytorzy, czynnik ludzki, ochrona
lotnictwa cywilnego,
- operatorów UAV,
- personelu operacyjnego - w
szkołach technicznych funkcjonuje
specjalność „technik lotniskowych
służb operacyjnych”, za 2 lata na
rynku pojawią się pierwsi absolwenci
tego zawodu,
• certyfikacja UAV,
• Wspólne projekty badawcze,
• ćwiczenia i sprawdzenie możliwości
UAV w pracy operacyjnej lotniska

Zapraszamy do współpracy!
Dziękujemy za uwagę!
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego
Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice

✈ rfellner@wp.pl, tel. 667-914-390
✈ www: http://www.ckkl.2ap.pl/

✈ Facebook: https://www.facebook.com/CentrumLotnictwaPolSl/

