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Abstrakt: 
Predložený príspevok sa sústreďuje na stručnú charakteristiku vývoja systémov detekcie 
prostriedkov UAV (UAS) v ostatných rokoch a v tejto súvislosti poukazuje na projekt VEGA 
1/0585/15 riešený primárne na VŠBM v Košiciach a v rámci spolupráce na tomto a iných 
projektoch aj s Leteckou fakultou TUKE. Uvedené sú najvýznamnejšie výsledky projektu z 
hľadiska možnosti identifikácie dronov na základe ich elektromagnetického vyžarovania v pásme 
veľmi nízkych a nízkych frekvencií. Toto vyžarovanie je dané samotnou činnosťou dronu a jestvuje 
teda aj pri plne autonómnom režime letu (pri absencii akýchkoľvek telemetrických prenosov). 
Okrem potvrdenia tohto vyžarovania pomocou matematického modelovania a najmä reálnymi 
experimentami sme vyvinuli senzory, spracovanie signálov a metódu meraní, ktorá umožnila získať 
3D elektromagnetický obraz vyžarovania dronu vrátane jeho gradiendu. K pozoruhodným 
pôvodným výsledkom patrí aj to, že pri podrobnej, dostatočne jemnej frekvenčnej analýze signálov 
je možné určiť aj základné konštrukčné prevedenie BLDC motoru. Ešte významnejšia sa však 
ukazuje možnosť  určenia počtu pohonov UA 

Kľúčové slová: dron, UAV, antidronový systém, elektromagnetické vyžarovanie, frekvenčné 
spektrum signálu. 

 
Abstract: 
The submitted contribution focuses on the brief characteristics of the UAV (UAV) systems 
development in recent years and in this connection points to the project VEGA 1/0585/15 
addressed primarily at the VŠBM in Košice and in cooperation with this and other projects with 
the TUKE Aviation Faculty. These are the most significant results of the project in terms of the 
possibility of identifying drones based on their electromagnetic radiation in the band of very low 
and low frequencies. This radiation is given by the very activity of the dron and is thus also in the 
fully autonomous mode of flight (in the absence of any telemetric transmissions). In addition to 
confirming this radiation using mathematical modeling, and in particular real-world experiments, 
we developed sensors, signal processing, and a measurement method that allowed us to obtain a 
3D electromagnetic image of the dron beam, including its gradient. The remarkable original 
results include the fact that the basic design of the BLDC engine can also be determined when 
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detailed, fine frequency analysis of the signals is done. Even more significant, however, shows the 
possibility of determining the number of UAV drives. 
 
Keywords:  dron, UAV, antidroning system,  electromagnetic radiation, frequency 
spectrum of the signal 
 

Úvod 
UAV sa stali fenoménom 21. storočia. Vybavené najmä kamerami začali byť 

tieto  v neuveriteľnom rozsahu využívané od vojenstva, polície, záchranárov, geodetov 
či kartografov až po využívanie amatérske. Pri ľahkej, cenovo výhodnej  a anonymnej 
dostupnosti technologicky mimoriadne kvalitných UAV systémov (autonómne či 
asistované riadenie a navigácia)  najmä v triedach mikro a mini bolo len otázkou času 
kedy začnú byť využívané aj na teroristické či kriminálne aktivity. Vo svete vrátane 
USA, Francúzska, Holandska a Nemecka boli v ostatných rokoch zaznamenané či 
vďaka spravodajským službám zmarené útoky pomocou UAV na najvyšších vládnych 
predstaviteľov či najvýznamnejšie štátne objekty. Vážne problémy spôsobujú drony, 
respektíve ich operátori, ktorý nerešpektujú zakázané priestory okolo letísk. Len v 
USA sú ročne hlásené stovky prípadov nebezpečného priblíženia. Celosvetovo je 
konštatované, že najväčším problémom je včasná detekcia výskytu nežiadúcich či 
dokonca potenciálne teroristických mikro a mini UAV v okolí  objektov či subjektov 
chráneného záujmu. 

Tento príspevok je jeden z ostatných výstupov projektu „Analýza možností 
signálovej identifikácie a paralyzovania nebezpečných – potenciálne teroristických 
malých bezposádkových prostriedkov (UAV) v špecifických záujmových priestoroch“ 
riešeného na VŠBM ako projekt VEGA 1/0585/15 a prvým výstupom nového projektu 
pre MO SR “Pozemná a vzdušná protidronová obrana v zložitých podmienkach 
detekcie a eliminácie dronov” SEMI-123-23/2017. 

1. Charakteristika projektu VEGA 
„Riešený bude problém malých až miniatúrnych UAV s nosnosťou záťaže rádovo v 
stovkách gramov. Takéto malé bezposádkové prostriedky, vybavené kamerami pre 
snímanie vo viditeľnej a infračervenej časti spektra a ďalšími senzormi, spôsobili na 
začiatku druhej dekády tohoto storočia doslova revolúciu v možnostiach on-line 
získavania informácií  pre políciu, záchranárov, hasičov, ale aj novinárov, filmárov, 
geodetov a kartografov, archeológov atď. až po úplných amatérov bez minimálnych 
znalostí o leteckej legislatíve - viď škála desiatok dokumentovaných aplikácií na 
http://www.microdrones.com/applications  
   Súčasne však začali svojou ľahkou a úplne anonymnou  dostupnosťou predstavovať 
závažný prostriedok pre realizáciu nezákonných či dokonca teroristických aktivít, proti 
ktorým v súčasnosti nie sú nikde na svete známe prakticky žiadne systémy 
identifikácie a ochrany. (Poznámka: stav v roku 2014).  Cena potenciálne 
nebezpečných prostriedkov - do teraz ponúkaných ako detské , ale už plne funkčné 
"hračky" vrátane kamerového systému začína už na niekoľkých desiatkach Euro a v 
cenovej hladine stovák EUR sú pohodlne dostupné UAV vybavené už aj GPS 
navigáciou a možnosťou letu podľa vopred zadanej trajektórie. A tak, ako už je v 
histórii časté, prostriedok, ktorý má u bezpečnostných služieb na prvom mieste 
uvedený boj proti terorizmu sa môže stať súčasne veľkou teroristickou hrozbou. 
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Okrem nezákonného sledovania a monitorovania pomocou kamerových systémov je 
hrozba zneužitia UAV umocnená tým že nosnosť aj malých UAV daná rádovo v 
stovkách gramov až po cca 2 kg je dostatočná na presné "doručenie" nebezpečného 
množstva výbušnín, zápalných a bakteriologických látok či jedov a drog. 
 K výskumu možností a metód identifikácie týchto prostriedkov aspoň na krátke 
vzdialenosti (bezprostredné ohrozenie "záujmových priestorov" ) má na báze 
počítačových modelovaní, meraní a analýzy vyžarovania elektromagnetických polí 
motorov a regulátorov, akustickej emisie, tepelnej radiácie pohonov ako aj 
monitorovania riadiacich a dátových prenosov, určení vhodných senzorov  veličín 
fyzikálnych polí a senzorových sietí ako aj metód digitálneho spracovania signálov 
prispieť tento projekt. 
V dostupnej vedeckej a odbornej literatúre ani v internetových zdrojoch nie je 
zverejnená žiadna metóda, senzor či systém identifikácie takýchto UAV pracujúci na 
základe meraní a analýzy ich fyzikálnych signálov, ktoré sú nutné k ich činnosti alebo 
sú jej vedľajším produktom. (Stav 2014) 

2. Stav vývoja detekčných protidronových systémov 
Obsah a ciele tohto projektu boli formulované v čase (rok 2014), keď vo svete 

nebol ponúkaný a dokonca ani zverejnený žiadny systém identifikácie malých dronov 
okrem „klasických radarových systémov“ . Na účely lokalizácie lietajúcich objektov 
vrátane UAV vtedy pravdepodobne najlepšie slúžili izraelské, do USA a iných štátov 
dodávané, sektorové  radary firmy RADA, konkrétne RPS-42  [1] a radary Green 
Rock firmy IAI [2]. Aj tie však boli predstavené verejnosti na „Eurosatory exhibition 
in Paris“ až v júni 2014. V teoretickej (akademickej) rovine vtedy boli rozpracované 
bistatické či multistaické radary napríklad CELLDAR [3] a Silent Sentry [4]. 
 

 

Fig. 1  Radar Green rock [2]  a scenár systému Silent Sentry [4] 

 
Preto formuláciu cieľov nášho projektu VEGA je možné považovať za istým 
spôsobom vizionársku.  
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Nasledujúce roky dali našim úvahám a formuláciám potrieb výskumu a riešení 
problémov plne za pravdu.  Pre ilustráciu urobme stručný prehľad vývoja, repektíve 
ponuky protidronových systémov a ich princípov. 
Prelomovým sa stal rok 2015, keď na septembrovom veľtrhu v Londýne bolo 
predstavených viacero systémov, medzi ktorými vynikal najmä systém AUDS firmy 
Blighter ( ) do ktorého vybavenia patrí sektorový radar (jeden až štyri radary podľa 
potrebného zorného poľa systému) a optický systém zahrňujúci dynamický pozicionér, 
kamery viditeľného a infračerveného spektra a videotracker. AUDS obsahuje aj 
systémy „protiopatrení“ ako smerové rušičky vo viacerých frekvenčných pásmach a 
inteligentný inhibítor UAS [5] . 

 
Fig. Systém AUDS - Blighter [5]  so sektorovými radarmi a rotujúci radar ELM- 

2026B firmy ELTA 

Odvtedy nájdeme informácie o viac ako desiatke systémov detekcie a 
identifikácie UAV vrátane ich kategórií mikro a mini.  

Okrem systémov s pevnými sektorovými radarmi, ktorých spravidla musí byť 
viacero, vyrába v súčasnosti niekoľko firiem protidronové systémy s jedným 
vertikálne rotujúcim anténnym systémom radaru, čo však vytvára v každom smere 
časové okná bez možnosti detekcie. Ďalším obmedzením radarov je minimálny 
elevačný uhol nad terénom, ktorý býva bežne cca 20°. Kamery týchto kombinovaných 
systémov sú spravidla umiestnené na pozicionéroch a sú v akcii až po zachytení 
objektu radarom. Slúžia na  identifikáciu (verifikáciu) dronu a nasledujúce určenie 
jeho presnej dráhy, tzv. tracking. V niektorých prípadoch sa však uvažuje aj s 
komplexným multikamerovým pokrytím záujmového priestoru, viď prípadová štúdia 
ochrany jadrovej elektrárne Mochovce. Na obrázku obr.3 sú zobrazené varianty 
centralizovaného (červeného) a decentralizovaného (modrého) kamerového systému 
veľkého dosahu. Zvolený polomer chráneného územia je 5 km. [ 6] 
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Fig.3  Varianty rozmiestnení kamier multikamerového systému [6] 

Nevýhodou radarových a kamerových systémov však je, že pracujú spoľahlivo 
len v podmiekach priamej optickej, teda aj rádiovej viditeľnosti. V zastavanom území 
a v priestoroch so zložitou charakteristikou terénu bol problém detekcie UAV od roku 
2015 riešený viacerými firmami s využitím dvou základný princípov. Poprvé pomocou 
akustických senzorov a nasledujúcej analýzy zvukových záznamov a podruhé 
pomocou pasívnych rádiofrekvenčných systémov (RF) sledujúcich výskyt 
telemetrických signálov (vzájomne medzi operátorm a dronom) či signálov prenosu 
videa a iných senzorov z paluby UAV.  

Vo využití akustických prejavov dronov vynikla firma DroneShield, ktorá 
prvotný akustický detekčný system v súčasnosti integrovala do komlexného systrému 
výstrahy a eleiminácie UAV. Komponenty jej prvotného akustického systému sú 
ukázané na obr.4. Podstatnou časťou systému je aj jeho programové vybavenie s 
databázov zvukov všetkých známych dronov a najmä ich komponentov 
pochádzajúcich od významnejších výrobcov . To dáva systému vysokú odoľnosť proti 
falošným poplachom od zdrojov hluku, ktoré nie sú spôsobované UAV a súčasne 
zaisťuje vysokú spoľahlivosť identifikácie dronov v záujmovom priestore. [7]. 
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Fig.4  Komponenty akustického systému DroneShield  [7] 

 
A ko príklad monitorovacích rádiofrekvenčných  (RF) systémov, ktoré sa na trhu 

objavili po roku 2015, je možné uviesť pasívny širospektrálny systém firmy Aaronia 
[8] so špeciálnou anténou IsoLOG, vo verziách sledujúcich 8 alebo 16 sektorov  na 
požiadanie vo frekvenčnom pásme už od 9 kHz. Viď obr.5.  

 

 
Fig.5  Osem sektorový anténny systém IsoLOG 8O a užívateľské rozhranie tohto 

systému [8]. 

Cieľom vývoja  zariadení na detekciu a identifikáciu dronov sa stalo vyvinúť 
univerzálne systémy, ktoré eliminujú nedostatky jednotlivých vyžívaných princípov, 
aby možnosti zistenia UAS boli čo najúčinnejšie, najkomplexnejšie, s minimálnym 
vplyvom od počasia, konfigurácie terénu, druhu UAV ako aj spôsobu jeho letu 
(manévrovania). Kombinované integrované systémy sú jedinou správnou cestou vo 
vývoji týchto prostriedkov. Ako príklad z tejto kategórie uveďme jeden z najnovších  
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komplexných systémov firmy DroneShield  Drone Sentry [9]. Zaujímavý 
kombinovaný systém ponúka aj nemecká firma Dedrone (zvuk, infra, denná optika) 
[10]. 

 
 

Fig.6  Systém DroneShield – Drone Sentry a systém Dedrone [9, 10] 

3. Prínosy výskumu v rámci projektu VEGA VŠBM k možnostiam 
detekcie a identifikácie dronov 

Ako už bolo uvedené, projekt vznikal v čase, keď  jestvujúcim riešením systémov 
detekcie dronov boli systémy na báze radarov, prípadne kamier. Preto sme chceli 
skúmať možnosti využitia viacerých fyzikálnych veličín ako napríklad sledovanie 
signálov telemetrických prenosov, tepeľných a akustických prejavov malých dronov a 
podobne. V dôsledku rýchleho vývoja a ponuky systémov na trhu kde prelomovým bol 
rok 2015 (septembrový veľtrh v Londýne) a nemožnosti konkurovať veľkým 
firemným a dobre finančne zabezpečeným tímom sme sa rozhodli vo viacerých 
oblastiach (akustika, infra, telemetria) prejsť na výskum sledovateľský a mať tak stále 
aktuálny a čo najlepší prehľad o svetovom stave.  Boli a sme tak schopní tieto 
poznatky využiť pri štúdiách a návrhov systémov protidronovej ochrany pre konkrétne 
potreby praxe a zapojiť do riešenej problematika aj študentov VŠBM, najmä tzv. 
externistov.  

Na úrovni základného výskumu sme rozvíjali najmä problematiku vyžarovania 
dronov, ktoré je generované ich činnosťou a to aj v plne autonómnom režime letu. 
Podľa doterajších poznatkov sme ako prví na svete publikovali poznatky o 
elektromagnetickej radiácii v  nízkofrekvenčnom pásme (pole generované pohonmi to 
je motormi BLDC, ich regulátormi a rozvodmi elektrickej energie). Naše poznatky 
boli zverejnené v časopise JEEEC (WoS) v jednom článku ktorý riešil matematické 
modelovanie a analýzu situácie  „MODELLING AND SIMULATION OF THE 
POSSIBLE EM RADIATION OF THE POWER SUPPLY TOWARDS THE 
SYNCHRONIZED AND BLDC MOTORS“  [11]  a druhom článku „LEAKAGE 
MAGNETIC FIELDS OF THE ELECTRIC BLDC MOTORS OF SMALL UAV“ 
[12], ktorý ukazoval výsledky našich experimentov na pohonoch UAV s viacerými 
typmi motorov a regulátorov.     

V článku „Modeling...“ [11] sme riešili pomocou programu QuickField model 
elektrického obvodu najčastejšie používaného invertoru BLDC. 
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Fig.7 Invertor BLDC a model jeho elektrického obvodu pre skúmanie 

vyžarovanie vodičov A,B,C [11] 
 
Príklad geometrického modelu s výpočtovou sieťou metódou konečných prvkov 

je uvedený na obr.8 spolu s výsledkom pre totál Poyntingova vektoru vyžarovania. 
 

 
 
Fig.8 Geometrický model a výsledok pre totál Poyntingovho vektoru vyžarovania [11] 

Pseudofarebné zobrazenia magnetickej indukcie [11] 
 

Výsledky analýzy  magnetickej indukcie B na línii vyznačenej na obr. 8 
uvádzame na obr.9 

  
 

Fig. 9 Geometrické priebehy magnetickej indukcie B pre jej maximálne hodnoty 
(obr.a) a pre okamžité hodnoty pri fázy 0° (obr.b) [11] 
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Výsledky bolo možné analyzovať aj pomocou tzv.  pseudofarebného  zobrazenia, 

čo je napríklad pre dve rôzne fázy priebehu a zvolené rozloženie vodičov ilustrované 
obrázkom 10. 

 

 
 

Fig.10 Pseudofarebné zobrazenia magnetickej indukcie [11] 
 
Reálne merania – experimenty pre ktoré bolo potrebné vyvinúť senzory a 

metodiky meraní podrobnejšie uvedené v [12] ilustrujeme na vybraných výsledkoch 
pre pohon UAV s motormi Park P480 na obrázkoch číslo 11 (Zložky gradiendu 
magnetického vyžarovania a frekvenčné spektrum signálu  v pásme 0 až 500 Hz) a 
obr. č.12 kde sú zobrazené spektrá vyžarovaných signálov v LF pásme pre motor v 
režime minimálních otáčok (voľnobeh) a pri polovici nominálneho výkonu (čo 
zodpovedá režimu „vysenia“ UAV). 

 
Fig.11 Zložky gradiendu vyžarovania a spektrum signálu v pásme 0-500 Hz, motor 

Park P480 [12] 
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Obr.12 LF spektrum vyžarovania pohonu s motorom Park P480 pri minime 
a polovici nominálneho výkonu [12] 

 
Časové údaje záznamov na obr. 12 dokazujú, že sme vyžarovanie pohonov 

meraním preukázali v čase, keď ešte vo svete nebol zverejnený žiadny systém, ktorý 
by monitoroval túto LF časť spektra aj keď práve tá dovoľuje odhaliť UAV letiace v 
plne autonómnom režime bez akýchkoľvek signálových prenosov. Pre to sme práve na 
tejto problematike intenzívne pracovali ďalej a vyvinuli unikátnu metódu 
priestorového (3D) merania elektromagnetického obrazu malých (mikro, mini) dronov 
s elektrickým pohonom. Výsledky boli zverejnené na medzinárodnej konferencii 
Magnetic Measurement 2017 a sú pripravené (odovzdané) na publikovanie v časopise 
JEEEC (WoS). Boli zverejnené a publikované aj na medzinárodnej konferencii 
MDSPL 2017 v Brne [13]. Vybrané príklady výsledkov 3D meraní na koptére so 
štvoricou motorov RAY c2822-27 riadených regulátormi RAY R-20B (20 A, 8 kHz 
PWR) sú ukázané na obr. 13 a obr.14 . 

 
Obr. 13 Priestorová smerová charakteristika, 8kHz, rádius 80cm okolo štvormotorovej 

koptéry [13] 
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Obr.14 Smerové charakteristiky normovaného gradiendu magnetického poľa 
(8kHz) okolo štvormotorovej koptéry [13] 

 
Ďalšími, podľa našich poznatkov vo svete predtým nepublikovanými 

výsledkami, ktorých sme dosiahli pri meraní a analýze vyžarovania elektrických 
pohonov UAV sú poznatky získané pri podrobnej – jemnej frekvenčnej analýze s 
rozlíšením cca jedného Hertzu. Prvým príkladom je možná analýza spektra uvedeného 
na obr. 12b, teda spektra v najnižšom frekvenčnom pásme od 0 po 500Hz získaným 
pomocou vektorového magnetického analyzátora VEMA poskytnutého firmou EDIS 
Košice. Z spektrálnych čiar je okrem určenia pracovných otáčok daného BLDC 
motora možné určiť  na základe pomerov frekvencií aj jeho konštrukčné parametre ako 
počet permanentných magnetov na jeho rotore a počet pólov s vinutím na statore, 
napríklad 14N12P, čo je štandardné označovanie konštrukcie motorov. Ešte 
pozoruhodnejšie výsledky sme získali  podrobnou, dostatočne jemnou frekvenčnou 
analýzou signálu indukčného senzora (signál nami senzora bol vzorkovaný 
frekvenciou 96 kHz). Jeden príklad výsledkov je uvedený na obr.15, ktorý uvádza 
frekvenčné spektrum získané pri meraní jednej hodnoty (polohy) priestorového obrazu 
poľa pohonov štvormotorovej koptéry  s udávanou pracovnou frekvenciou regulátorov 
8 kHz. Horná časť dokumentuje, že regulátory pracujú skutočne na frekvencii 
približne 8kHz a že v spektre sa objavuje aj druhá harmonická ich základnej 
frekvencie. Pozoruhodnou sa však stáva až jemná frekvenčná analýza, ktorá ukazuje, 
že pracovná PWR frekvencia regulátorov nie je presne 8 kHz ale je v skutočnosti o cca 
300Hz nižšia. Čo je však ešte významnejším zistením, nie je pre regulátory rovnaká. 
Pri tejto frekvenčnej analýze sa tak ukazuje možnosť určenia počtu pohonov UAV z 
počtu zistených pikov v blízkosti základnej frekvencie alebo jej druhej harmonickej.    
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Obr. 15 Jemná frekvenčná analýza signálu štvormotorového UAV v danom smere 

vyžarovania [13] 
 
Záver 

Po stručnej rekapitulácii stavu vývoja systémov detekcie dronov sme 
rekapitulovali aj naše poznatky získané v rámci riešenia projektu VEGA 1/0585/15 na 
Vysokej škole bezpečnostného manažérstva a v spolupráci s Leteckou fakultou TUKE. 
Najmä modelovanie a meranie nízkofrekvenčnej radiácie dronov prinieslo, podľa 
našich doterajších znalostí, pôvodné predtým nepublikované výsledky, ktoré môžu byť 
využité pri detekcii dronov aj v podmienkach plne autonómnych letov. O správnosti 
našich metód, modelov a analýz svedčí aj to, že až potom, čo sme ich zverejnili sa 
prvé systémy umožňujúce meranie aj nízkofrekvenčných polí objavili v praxi. 
Napríklad systém firmy Aaronia s anténou IsoLOG schopný práce už od frekvencie 
9kHz. Doteraz sme tak isto nezaznamenali cudzie publikácie ukazujúce na možnosť 
analýzy konštrukcie motorov BLDC a najmä možnosti ich počtu na danom 
detegovanom prostriedku UAV, všetko na základe jemnej spektrálnej analýzy 
nameraných signálov. Preto uvedené poznatky považujeme za naše pôvodné, rovnako 
ako metódy ktorými sme sa k nim dopracovali. Uvedené tvorí jadro základného 
výskumu problematiky z pohľadu riešeného projektu VEGA.  Ostatným pôvodným 
výsledkom je zrejme metodika, senzoriika a spracovanie signálov umožňujúce merať a 
zobrazovať priestorový (3D) obraz vyžarovania UAV. 
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