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UrbanLock – system geolokalizacji i śledzenia dronów oraz ich operatorów 
 

Opis zagrożeń: 

Ponieważ drony stają się szybsze, mniejsze, tańsze i bardziej śmiercionośne, z możliwością przenoszenia 

ładunków niebezpiecznych, konieczne jest zastosowanie środków zaradczych zapewniających 

bezpieczeństwo publiczne. Drony stanowią szeroki wachlarz zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i 

bezpieczeństwa narodowego. Prometheus S.A. konkluduje, że technologia dronów stale się rozwija, 

tworząc nowe i bardziej istotne wyzwania, takie jak roje dronów korzystające z wstępnie 

zaprogramowanych platform powietrznych. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na środki zaradcze, 

zespół firmy SKYLOCK, reprezentowanej przez Prometheus S.A. na terenie Polski, opracował elastyczne, 

wielowarstwowe rozwiązanie antydronowe. Zapewnia ono niestandardowe rozwiązanie spełniające 

wymagania taktyczne każdego obiektu, od lotnisk i infrastruktury krytycznej po siedziby rządu czy grup 

żołnierzy oraz baz wojskowych.   

 

O systemie „UrbanLock”: 

UrbanLock to 100% pasywne rozwiązanie do przechwytywania fal radiowych, które wykrywa, 

geolokalizuje i śledzi gotowe komercyjne drony na niskich wysokościach, a UrbanLock może również 

geolokalizować operatora drona z wysoką dokładnością nawet w terenie zurbanizowanym. UrbanLock 

wykazuje niezwykle wysoką czułość wykrywania i dokładność geolokalizacji, nawet w złożonych i silnie 

hałasujących środowiskach, przy efektywnym braku fałszywych alarmów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Konfiguracja systemu: 

4-6 czujników w standardzie, 1 zestaw systemu centralnego dowodzenia i kontroli. 

Częstotliwości objęte zakresem obsługi: 

Wszystkie główne pasma częstotliwości ISM: 2,4 GHz, 5,8 GHz, 900 MHz, 433 MHz 

Dodatkowa częstotliwość pasma pomiędzy 706000 MHz mogą być dodane na życzenie klienta 
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Standardowe zakresy operacyjne (wykrywania i geolokalizacji): 

Miejski - do 4 km 

Obszary wiejskie - do 6 km. 

Zakresy zależą od zastosowania i częstotliwości radiowej - zależne od środowiska. Prawidłowe 

rozmieszczenie systemu znacznie zwiększy zakresy. 

Dokładność lokalizacji: 

Dokładna lokalizacja (<50 m) nawet w środowisku miejskim dla drona i operatora. Prawdopodobieństwo 

przechwycenia / wykrycia wynosi ponad 95% (zwykle ponad 99%) dla większości komercyjnych dronów, 

z minimalnymi (efektywnie-zerowymi) fałszywymi alarmami. 

 

• Wymiary czujnika: (dł. X szer. X wys.) 560 mm x 410 mm x 190 mm 

• Masa czujnika: Obudowa czujnika - 13,75 kg Kabel RF - 2 kg Pudełko RF - 3,4 kg 

• Stopień ochrony: IP65 

• Temperatura pracy: –10 ° C do + 50 ° C 

• Wilgotność robocza: 95% 

• Pobór mocy czujnika: Średnio 75 W, maks. 220 W 

• Zewnętrzne źródło zasilania: Standardowe gniazdo zasilania - 110 ~ 220 VAC 

• Infrastruktura komunikacyjna: Przewodowe, mobilne, łącza prywatne (Ethernet) 

• Łączność między czujnikiem a centrum dowodzenia: Standardowy serwer COTS 

• Minimalne specyfikacje: i7-7000, 16 GB RAM, 500 GB SDD, Ubuntu OS 

 
      

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU: 

• W pełni kompatybilny z gęstymi środowiskami miejskimi. 

• Wysoka dokładność, wykrywanie i geolokalizacja z dużej odległości. 

• Nienadający, w pełni pasywny tryb pracy – bez zakłócania czy emisji. 

• Wysoka ilość wykrytych celów bez fałszywych alarmów. 

• Stałe instalacje lub wdrożenia mobilne. 

• Śledzenie licznych obiektów i rojów. 
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