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Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://harmony-h2020.eu

Projekt HARMONY

Wizja
Opracowanie nowej generacji zharmonizowanych narzędzi planowania przestrzennego 
i multimodalnego transportu, kompleksowo modelujących dynamikę zmieniającego się 
sektora transportu i organizacji przestrzennej, umożliwiając władzom metropolitalnym 
prowadzenie w zrównoważony sposób przejścia na nową erę mobilności niskoemisyjnej. 

Demonstracje w warunkach rzeczywistych:
- Pojazdy zautomatyzowane dla pasażerów i towarów
- Drony do transportu towarowego



HARMONY demonstracje i działania związane z dronem

Oxfordshire
• Demonstracja związana z dronami - fracht: przewóz paczek w parku Milton
• Integracja i demonstracja UTM (zarządzanie ruchem bezzałogowym) i UTMC 

(kontrola zarządzania ruchem miejskim)
• Drony współpracujące z pojazdami zautomatyzowanymi - Fracht (mikromagazyny)
• Badania akceptacyjne dla interesariuszy (przed i po demo)

Trikala
• Demonstracja drona - fracht: przewóz leków z miasta do otaczających wsi 
• Badania akceptacyjne dla interesariuszy (przed i po demo)
• Badanie akceptacyjne obywateli

GZM
• Współpraca z zainteresowanymi stronami w celu określenia różnych przypadków 

użycia UAM
• Badania  akceptacyjne dla zainteresowanych stron w odniesieniu do 

zidentyfikowanych przypadków użycia
• Badania akceptacyjne dla obywateli w odniesieniu do zidentyfikowanych 

przypadków użycia



Przykłady demonstracji dronów
Drony ciężkie i lekkie (od 5 kg do 100 kg) dostarczane przez Griff Aviation 



Usługi U-Space

Fundacja U1 U2 Usługi początkowe U3 Usługi zaawansowane

• E-rejestracja
• E-identyfikacja
• Pretaktyczny geofencing

• Taktyczny geofencing
• Śledzenie
• Zarządzanie planowaniem lotu
• Informacje o pogodzie
• Dron - zarządzanie informacjami 

lotniczymi
• Interfejs proceduralny z ATC
• Monitoring
• Zarządzanie kryzysowe
• Strategiczna harmonizacja 

działań

• Dynamiczny geofencing
• Wspólny interfejs z ATC
• Taktyczna harmonizacja działań
• Dynamiczne zarządzanie 

zdolnościami produkcyjnymi



Przykład zastosowania usługi U-Space



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI 
(UE) 2019/947 

• Kategorie operacji: otwarte, szczególne i certyfikowane

• Wiek prawny +16 do obsługi dronów

• Procedury oceny ryzyka

• Operacje transgraniczne i specjalne strefy UAS



Działania mające na celu przedstawienie zaleceń 
dotyczących planu zrównoważonej mobilności w mieście 

• Jasne zalecenia dotyczące SUMP, ale brakujący element powietrza
• Znaczenie integracji z logistyką (SULP) podczas omawiania UAM
• Gdzie UAM współpracuje z ziemią?

Opierając się na wdrożonych politykach, opiniach technicznych, planach UAM, doświadczeniach projektowych i wynikach warsztatów

• Loty na obszarach miejskich o niskich wysokościach są obecnie bardzo ograniczone
• Rozdzielone ramy regulacyjne dla różnych tematów i krajów
• U-SPACE (zarządzanie ruchem lotniczym, specyfikacje pojazdów, przyszły rynek), IT (dane, 

prywatność, cyberbezpieczeństwo), planowanie urbanistyczne, akceptacja publiczna
• Połączenie wielu zainteresowanych stron w celu wypracowania spójnego wspólnego 

rozwiązania umożliwiającego postęp



Konsorcjum HARMONY
21 partnerów z 9 krajów europejskich
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