MANAGING AIRSPACE
SAFE AND SECURE
MANAGING FLIGHTS
SAFE AND EFFICIENT
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Veilige en efficiënte integratie van drones in het luchtruim
Met de focus op veilig luchtverkeer bouwt SkeyDrone aan een compleet portfolio van diensten en producten
om onbemand luchtverkeer mogelijk te maken.
Met oplossingen voor zowel beheerders van geo-zones en kritieke infrastructuren als operatoren van drones,
leveren we de bouwstenen voor een veilige en efficiënte integratie van drones in het luchtruim.
SkeyDrone is hiermee een complete service provider binnen het drone landschap.

Dochter van luchtverkeersleider:
De uitdagingen en opportuniteiten die onbemand luchtverkeer
met zich mee brengen zijn voor luchtverkeersleiders wereldwijd dé
drijfveer om een actieve rol te spelen in de veilige uitbouw van het
drone eco-systeem.
SkeyDrone werd in 2020 opgericht als dochteronderneming van
de Belgische luchtverkeersleider skeyes. Het resultaat van een
duidelijke visie en ambitie om een proactieve en katalyserende rol
te blijven spelen in het Belgische drone ecosysteem.
SkeyDrone zal een voortrekkersrol spelen in de voorbereiding en
implementatie van U-space in België, met als doelstelling om één
van de eerste U-space service providers te worden in Europa.
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Air traffic management zit in ons DNA
•

Dochteronderneming van skeyes

•

Een kenniscentrum en autoriteit in “Unmanned Traffic Management”

Leading by Excellence
•

Gedreven door de ambitie om een veilig, beveiligd en efficient luchtruim te
creëren voor onbemand luchtverkeer

•

Implementering van drone oplossingen in één van Europa’s meest complexe
delen van het luchtruim

Actief in R&D projecten and demonstraties
•

SkeyDrone effent het pad voor het toekomstige U-space door de ontwikkeling en
demonstraties van innovatieve concepten en oplossingen

•

Gerespecteerd partner in tal van Europese projecten op gebied van “Urban Air Mobility”

Een marktklare oplossing voor uw noden
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Gevaren en risico’s verbonden aan de
verantwoordelijkheid horende bij het
beheren van luchtruim
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Luchtvaart komt met inherente risico’s.
Dit geldt ook voor de onbemande
vluchten waarbij tal van nieuwe en
onervaren luchtruimgebruikers actief
zijn. Noodzakelijk dus om de risico’s
hieraan verbonden tot een minimum te
herleiden.

grond veiligheidsrisico

lucht veiligheidsrisico

ongewenste indringers

kennisdiefstal

continuiteitsrisico

privacy schending
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Daarom werd SkeyDrone opgericht
Een brede waaier aan producten en oplossingen om
veilige en betrouwbare droneoperaties mogelijk te maken
SkeyDrone biedt een ruim dienstenpakket
aan met modulaire en geïntegreerde oplossingenv oor het beheren van luchtruim,
voor geo-zone beheerders (bv. havens,
nucleaire installaties en penitentiaire instellingen), beheerders van kritische installaties
en sites (bv. industriële complexen en massa events) en tevens voor locale autoriteiten
(bv. steden en gemeenten, en hulpdiensten,
met de focus op veiligheid en beveiliging.

SkeyDrone biedt oplossingen op maat in functie van de specifieke risicocontext van de klant.
Onze Sterktes
• Conform met de EU- en nationale drone regelgeving en luchtvaartstandaarden.
OPERATOR/PILOT
PORTAL & APP

• We verkopen geen producten, maar oplossingen op maat van uw risico’s
(basis = risico assessment)

REMOTE ID

• Naadloze integratie van UTM software en drone detectie technologiën
MONITOR & CONTROL

MO

MULTIPLE ZONES

SENSOR om DETECT
• Ontwerp van oplossingen op maat, dienst na-verkoop & onderhoudsdiensten
FUSION
FLIGHT AUTHORIZATIONS

uw detectiesysteem “future proof” te houden

AIRSP
& CO

MONITORING & CONTROL
OPTIONAL : NON-COOPERATIVE DRONE DETECTION

• We bieden ‘drone detection as-a-service’ oplossingen als alternatief voor de
National
geo-zone
repository

meer traditionele systeemaankopen

OPLOSSING TYPE 1:
GEOZONE MANAGERS (ex Airport, SeaPort)

R-ID RECIEVER

AUTHORIZE

OPLOSSING TYPE 2:
LARGE INFRASTRUCTURE (ex Industrial hubs)

RF

RADAR

CAMERA

OPLOSSING TYPE 3:
EVENTS (ex Music Festival)

OPERATOR/PILOT
OPERATOR/PILOT
PORTAL & APP
PORTAL & APP

REMOTE ID REMOTE ID

REMOTE ID REMOTE ID

R-ID RECIEVERR-ID RECIEVER

REMOTE ID

R-ID RECIEVERR-ID RECIEVER

R-ID RECIEVER

AUTHORIZE
AUTHORIZE
MONITORMONITOR
& CONTROL
& CONTROL
FLIGHT AUTHORIZATIONS
FLIGHT AUTHORIZATIONS
MONITORINGMONITORING
& CONTROL & CONTROL

MONITORMONITOR
& CONTROL
& CONTROL

MULTIPLE ZONES
MULTIPLE ZONES

SENSOR
FUSION

SENSOR
DETECT
FUSION

DETECT

AIRSPACE MONITORING
AIRSPACE MONITORING
& CONTROL & CONTROL

OPTIONAL : NON-COOPERATIVE
DRONE DETECTION
OPTIONAL : NON-COOPERATIVE
DRONE DETECTION

National
geo-zone
repository
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National
geo-zone
repository

RF

RF
RADAR

RADAR
CAMERA

CAMERA

MONITOR & CONTROL

MULTIPLE ZONES
MULTIPLE ZONES

SENSOR
FUSION

SENSOR
DETECT
FUSION

DETECT

AIRSPACE MONITORING
& CONTROL

NON-COOPERATIVE
DRONE DETECTION
NON-COOPERATIVE
DRONE DETECTION

GEO-ZONE GEO-ZONE
FLIGHT AUTHORIZATIONS
FLIGHT AUTHORIZATIONS
RF
(in case of overlapping
(in case of geo-zones)
overlapping geo-zones)

RF
RADAR

RADAR
CAMERA

CAMERA

SENSOR
FUSION

MOBILE,
TEMPORARY INSTALLATION

DETECT

NON-COOPERATIVE DRONE DETECTION

GEO-ZONE
FLIGHT AUTHORIZATIONS
(in case of overlapping geo-zones)

RF

RADAR

CAMERA

GEOFLIGH
(in ca

PLANNING
(PLANNER)

• Software producten
PLANNER
FLY
GREENLIGHT
CONTROL
ADMIN PORTAL
• Drone detectie producten
Coöperatieve detectie
Remote ID hook-on device
Remote ID ontvangers
Non-coöperatieve detectie
Radar
RF detectie
EO/IR systemen
Multi-sensor datafusie

PLANNING
(PLANNER)

PRE-FLIGHT APPROVAL
(GREENLIGHT)

UAV
OPERATIONS
MANAGEMENT
(UOM)

VISUALISATION
(CONTROL)

INFLIGHT APPROVAL
& COORDINATION
(FLY)
DETECT
REMOTE ID (cooperative /
ON DRONE non-cooperative)
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4geweldige
redenen

om te kiezen
voor SkeyDrone
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#1

Beheer jouw Geo-zone
Uw lokaal luchtruim valt onder uw bevoegdheid als
‘geo-zone manager’. Om mogelijke risico’s te beperken is het nodig om zelf vluchttoelatingen te geven
en mogelijke intrusies in uw gebied op te merken en
desgewenst te kunnen reageren. Uiteraard is dit voor
beheerders van gecontroleerd luchtruim (ANSP’s) van
levensbelang, maar ook andere afgelijnde gebieden
of UAS geo-zones hebben nood aan onze diensten om
zelf de verantwoordelijkheid op te nemen om de veiligheid en bescherming van hun gebied te verzekeren.
Hierdoor worden professionele drone operaties gefaciliteerd én beheerst men alle risico’s.

#3

#2

Veilig events
organiseren
Tijdelijke events kunnen een nachtmerrie zijn voor
organisatoren. De logistieke operatie, meteorologische
omstandigheden, gezondheidsrisico’s en andere
uitdagingen zijn haast niet te overzien. De toepassing
van drones bieden hierbij zeker soelaas, maar brengen
ook risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee.
Denken we maar aan milieu-impact en de impact voor
omwonenden. Voor de organisatoren is het belangrijk
om deze operaties vlot en veilig te laten verlopen, en op
elk ogenblik een overzicht van de droneactiviteiten te
hebben. SkeyDrone biedt zowel oplossingen op maat
voor monitoring en controle als voor performante detectiesystemen.

Bescherm kritische installaties
Vaak worden drones op industriële terreinen ingezet om inspecties
van installaties te doen of data te verzamelen. De toepassingsmogelijkheden zijn uitgebreid, en bieden tal van nieuwe opportuniteiten. Met deze nieuwe technologiën duiken ook nieuwe gevaren
en uitdagingen op.
Er is dus een noodzaak om deze drone operaties in eigen beheer
te autoriseren, controleren en afhankelijk van het risicoprofiel ook
in te zetten op drone detectie en protectie. Zelfs indien u niet de
beheerder bent van uw grondgebied kan het opportuun zijn om
drones boven uw grondgebied te detecteren en te monitoren om
risco analyses te maken en desgewenst in te grijpen.

#4

Grote infrastructuren
overzien
Droneoperaties in een omvangrijk gebied toelaten en
controleren behoren tot het dienstenpakket van
SkeyDrone. Met onze expertise uit de bemande luchtvaart,
bieden we een software platform aan dat niet enkel de
operationele acties ondersteunt, maar tevens de beheerder in staat stelt om vluchten te autoriseren, en van op
afstand op te volgen. Door middel van het digitale platform controleer je alle stappen binnen de vluchtautorisatie,
visualisatie en detectie van drone verkeer op en boven uw
infrastructuur.
Het SkeyDrone platform biedt niet enkel voor eigen drone
operaties een beheerstool, maar biedt tevens de mogelijkheid om binnen uw verantwoordelijk domein alle “friend or
foe” vluchten te detecteren en te monitoren.
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Reden

#5

Efficientere
Drone
operaties
Professionele droneoperatoren en piloten worden door
de SkeyDrone software begeleid doorheen gans het
vluchtproces. Van vluchtplanning over vluchtautorisatie
tot het real time monitoren en deconflicteren van de
vlucht.
We assisteren je bovendien bij het opstellen van een
operationele risicoanalyse (SORA) en het implementeren van doeltreffende risicomitigatiemaatregelen in
geval van complexere operaties (zoals beyond visual
line of sight (BVLOS) vluchten).
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• Hoe informeer ik de drone piloot?
• Hoe kan ik vluchten autoriseren?
• Waar mag ik vliegen?
• Hoe kan ik mijn vloot en vluchten beheren?
• Hoe krijg ik de nodige vluchtautorisaties?
• Hoe kan ik veilig mijn vlucht uitvoeren?

• Hoe kan ik mijn luchtruim beschermen
en monitoren?
• Hoe bepaal ik of een vlucht geen
veiligheidsrisico inhoudt?

De brug slaan tussen piloot en Geo-zone
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Autorisatie
van drone vluchten
in luchtruim gecontroleerd door skeyes
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De recentste Europese drone regelgeving heeft het beheer
van het luchtruim grondig gewijzigd. De Belgische nationale
luchtverkeersleider, skeyes en de mensen van SkeyDrone
hadden dit moment reeds geruime tijd gepland en namen
hierbij hun rol op in dit nieuwe luchtvaarttijdperk; het garant
staan voor veilig luchtverkeer van alle aard. De nieuwe
Europese regelgeving kwam in voege vanaf 31 december
2020. Deze bepalingen legden de basis voor het gebruik
van drones in verschillende types van luchtruim, het meest
opgemerkte uiteraard voor drone vluchten op lage hoogtes.

ONZE SOFTWARE OPLOSSING, DIE EEN AANTAL
UNIEKE FUNCTIES HEEFT,
ZAL GEBRUIKT WORDEN IN
MINSTENS 6 VERSCHILLENDE GEO-ZONES IN BELGIË

Het basis principe van de nieuwe wetgeving is dat drones
in het volledige luchtruim kunnen vliegen met uitzonderling
van “UAS” geo-zones. Zo werden er bijvoorbeeld rond de
belangrijkste luchthavens zones afgebakend die toegang
tot het luchtruim in deze zones beperken of verbieden, om
veilig bemandluchtverkeer te garanderen.
Samen met het in voege brengen van deze nieuwe regels,
heeft skeyes ook van deze gelegenheid gebruik gemaakt
om hun geozone op te splitsen in verschillende gebieden.
Met minder beperkingen voor drone gebruikers in de gebieden die zich verder van de luchthaven bevinden.
SkeyDrone ontwikkelde hiervoor een specifiek digitaal platform genaamd “Drone Srervice Application” dat toegang
verleent binnen deze welomlijnde gebieden. Deze tool is
een eerste stap naar de implementering van de zogenaamde U-space en opent het pad voor de verdere uitbouw en
aanbieding van diensten (U-space service providers, USSPs)
Hendrik-Jan Van Der Gucht, Managing Director SkeyDrone:
“Dankzij de nauwe samenwerking met de operationele experten van skeyes zijn we erin geslaagd
deze uitdaging tot een goed einde te brengen.
Onze software oplossing bevat een aantal unieke
eigenschappen en functies en zal in ten minste 6
verschillende Geo-zones in België gebruikt worden.
Dankzij de integratie van onze software met de
technologie van industriële partners, kunnen we
een van de eerste U-space service providers in Europa worden.”

De mobiele applicatie “SkeyDrone FLY”
voor drone operatoren is slechts één van
de 5 modules in de complete autorisatieen vluchtbegeleidingscyclus.
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Op zoek naar het
juiste evenwicht
tussen bescherming tegen
drones en het gebruik van
drones op Brussels Airport

THREATH
LEVEL 7

Counter measures ,
Counter Kinetic / non-Kinetic
Unclassified RF UAV Visualisation and tracking off unregistered RF UAV
EO/IR
Camera Systems
Radar

Remote ID - Cooperative
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DRONE RISK
MITIGATION
PYRAMID

Unmanned Traffic Management
Mission-critical Service Provider

Visualisation and classification of UAV
Visualisation and tracking off unregistered RF UAV

Visualisation & tracking of all registered UAV
Registration & coordination of all scheduled UAV's
Telecom - Energy - AI experts
[ NATO/NVO clearance ]

6
5
4
3
2
1

Brussels Airport en skeyes onderzoeken het operationele gebruik
van drones op en rond de luchthaven aan de hand van verschillende demonstraties. SkeyDrone samen met een aantal technologiepartners werkten een aantal scenario’s uit die aantonen hoe je
drone operaties op een veilige en efficiënte manier kan beheren,
en hoe je een dergelijke site kan beschermen tegen “safety en
security” risico’s die gepaard gaan met drone operaties op en in
de nabijheid van een luchthaven. De opgedane ervaring wordt
gebruikt om het luchtruim voor te bereiden op een veilige integratie van onbemande en autonome vluchten samen het
bestaand bemande luchtverkeer.
Aan deze demonstraties ging een lange voorbereiding vooraf. Zo
mocht het vliegverkeer op geen enkel moment in gevaar komen,
en werden de activiteiten op en rond de landingsbanen tot een

vluchten uitgevoerd in de nabijheid van de luchthaven om zgn. clueless,
careless en criminal droneoperaties te simuleren. Dit alles liet toe om het
nut en de voordelen van een geïntegreerd drone verkeersbeheerssysteem te demonstreren.

“AAN DE HAND VAN EEN
AANTAL REALISTISCHE
SCENARIO’S WERD DE
INZETBAARHEID VAN
DRONES AANGETOOND”

1/ Perimeter controle
Een eerste operationele use case ging over het bewaken van de luchthaven. Veiligheidsagenten die de luchthaven perimeter bewaken hebben
altijd maar zicht op een beperkt deel van het terrein. Met de hulp van drones kan een veel grotere oppervlakte gecontroleerd worden. Bij incidenten
kan een drone ook veel sneller ter plaatse zal zijn dan een patrouille. Een
plausibel scenario hiervoor is het betrappen van een indringer op het
terrein.
Ook de aanwezigheid van dieren
op het luchthavengebied houdt gevaSENSOR
ren in zich. Door drones in te zetten
is de verantwoordelijke dienst sneller te
FUSION
plaatste om de nodige acties te ondernemen en kan de dierenpopulatie
beter in kaart gebracht worden.
2/ Meerwaarde voor hulpdiensten
In een afgelegen
hoek van het luchthavengebied werd een crashsite
SENSOR
nagebootst met
een
FUSION vliegtuigromp om het nut van droneopnames voor
de hulpdiensten aan te tonen. Door de snelle inzetbaarheid van drones
en het feit dat drones vlak boven de ramplocatie kunnen hangen, kunnen de hulpverleners een snellere en betere inschatting maken van het
incident.

DRONE DETECTIE-EN
BESCHERMINGSSYSTEMEN
RF scannen:
Radio Frequentie detector

Radar detectie

Camera bewaking

SENSOR
3/ Drone detectie en protectie
FUSION

minimum herleid. De door SkeyDrone ontwikkelde software DSA
(Drone service Application), die drone-vlucht autorisaties mogelijk
maakt binnen de geo-zone van de luchthaven, werd gekoppeld
aan de nieuwste detectiesystemen, die toelaten om zowel coöperatieve als niet-coöperatieve drones te detecteren.”

Een belangrijk element in het garanderen van veiligheid is het detecteren
van niet-geautoriseerde drone vluchten en het monitoren van
geautoriseerde vluchten. Naast de door SkeyDrone ontwikkelde autorisatie
software voor drones, door skeyes op de markt gebracht als DSA (Drone
Service Application), werd ook detectieapparatuur in stelling gebracht om
“vriendelijke” en “vijandige” drones te onderscheiden en desgewenst te
SENSOR
onderscheppen.

FUSION

Remote ID
hook-on device:
delen van locatie- en
identificatiedata met

Hoe drones helpen om luchthavens
(nog) veiliger te maken?

Hendrik-Jan Van Der Gucht, Managing Director SkeyDrone:

De uitgevoerde dronevluchten toonden de voordelen van
dronevluchten bij perimeter bewaking, beveiliging tegen indringers
en een verhoogde efficiëntie in de noodhulpverlening. Aan de
hand van een aantal realistische scenario’s werd de inzetbaarheid van drones aangetoond. Daarnaast werden diverse andere

System Traffic Management) aan de werkelijkheid te toetsen.

“Deze demonstratie op het luchthavengebied is de beste voorbereiding om onze diensten van UTM (Unmanned Aircraft

SENSOR
FUSION

De hoge veiligheidseisen binnen de bemande luchtvaart is ook

autoriteiten
Remote-ID ontvangers:
localiseren en
identificeren van drones

voor onbemande vluchten een must om een veilige integratie
van bemande en onbemande vluchten te garanderen.”
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Bouwen aan U-space
oplossingen
Onze doelstelling is om producten en diensten te
ontwikkelen en aan te bieden voor het beheren van
onbemand luchtverkeer (UAV). Het is onze ambitie om
zo één van Europa’s eerste U-space aanbieder te worden. We ontwikkelen hiervoor de volgende activiteiten :
• UTM/U-space en mission support services voor
operatoren van UAVs;
• Data-analyse diensten gebaseerd op de data
vergaring van UAV’s, de opname van data en coördinatie van de analyses.
• Rapportering voor bedrijven en organisaties uit
verschillende sectoren; actieve of passieve drone
detectie- en C-UAV oplossingen voor beheerders van
kritische installaties.
Veilig luchtverkeer, bemand of onbemand zit in ons
DNA. We kijken ernaar uit om met onze diensten te
bouwen aan een luchtruim dat geregeld is als een
uurwerk.
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