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 Úvod

Obzory nových technológií sú na dohľad. Bližšie, ako by ste si 
mysleli a aj cesta k nim je už známa. Treba mať len dobrého sprie-
vodcu, napríklad túto zbierku zaujímavých príspevkov z rozličných 
technických a technologických oblastí. Renomovaní domáci autori 
zo Slovenskej akadémie vied, univerzít a fi riem venujúcich sa špičko-
vým technológiám v nej jasne a prehľadne ukazujú cestu, kadiaľ sa 
uberá svet techniky a technológií. Niektoré úseky cesty vyžadujú od 
čitateľa viac svetla, prípadne väčší výkon motora. Každý si však z 23 
príbehov v tejto knihe môže vybrať ten svoj. Cestu k novej technike 
a k novým technológiám, cestu do budúcnosti, ktorá len málokoho 
z nás necháva ľahostajným

... a ktorá sa môže stať jeho cieľom.

Ing. Vladimír Ješko, redaktor časopisu Quark
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 V konštrukcii áut naďalej dominuje oceľ

Progres v  automobilovom priemysle podnecuje tvrdá konkurencia, 
rastúce nároky zákazníkov a postavenie automobilu v každodennom ži-
vote. Hoci sa do výroby áut presadzujú nové typy materiálov, stará dobrá 
oceľ si drží dominantné postavenie.

Kvôli zvýšeným nárokom na bezpečnosť a  komfort sú automobily 
čoraz ťažšie. Na druhej strane Európska únia vyvíja tlak na automobilo-
vý priemysel, aby znižoval emisie škodlivých plynov nových modelov. 
Okrem vývoja alternatívnych pohonov, systémov start-stop a  iných 
technologických vylepšení je veľmi dôležitým faktorom pri znižovaní ob-
jemu škodlivých emisií vypúšťaných do ovzdušia aj znižovanie celkovej 
hmotnosti automobilov, a to cestou znižovania hmotnosti ich karosérií.

Hliníkové audi podnietilo vývoj

Do začiatku 90. rokov minulého storočia sa využívali na stavbu 
karosérie najmä ocele nižších pevností, tzv. nízkouhlíkové ocele 
s medzou pevnosti približne 300 MPa (1 MPa = 1 N/mm2). Na viac na-
máhané časti karosérií sa používali tzv. mikrolegované ocele s pev-
nosťou nepresahujúcou 600 MPa. Keď však v  roku 1994 prišla do 
sériovej výroby prvá limuzína Audi A8 s úplne hliníkovou karosériou, 
silno to otriaslo postavením ocele ako hlavného konštrukčného ma-
teriálu na stavbu karosérií. Ocele s  menšou pevnosťou s  hustotou 
7,85 g/cm3 neboli schopné konkurovať svojou hmotnosťou hliní-
ku, ktorý mal pri podobných pevnostiach hustotu iba 2,74 g/cm3. 
Ešte na konci toho istého roku sa zišli najvýznamnejší výrobcovia 
ocelí a vytvorili projekt ULSAB (Ultra-Light Steel Auto Body). V ňom 
sa okrem iného zhodli na vývoji nových druhov ocelí s väčšou pev-
nosťou, ktoré by mohli konkurovať hliníku. Pri väčšej pevnosti ocele 
je možné zmenšovať hrúbku jednotlivých komponentov karosérie, 
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a takto znižovať jej hmotnosť, čo má za následok menšiu spotrebu 
pohonných hmôt a aj menší objem škodlivých plynov vypúšťaných 
do ovzdušia.

Ako sa zvyšuje pevnosť ocele

Popri známych mechanizmoch, ako je napríklad zjemnenie celko-
vej mikroštruktúry, ktoré možno použiť aj na spevnenie hliníka, má 
oceľ jednu vlastnosť, ktorou hliník nedisponuje – môže pri tepelnom 
spracovaní prechádzať rôznymi fázovými transformáciami.

Jednotlivé fázy (štruktúrne zložky) v oceli môžu byť veľmi mäkké, 
napríklad ferit. Tepelným spracovaním sa však v oceli dajú vytvárať 
aj štruktúrne zložky, ktoré sú veľmi tvrdé, napríklad martenzit. Tieto 
štruktúrne zložky možno v oceli kombinovať, a tak vytvárať v pod-
state kompozitné materiály s  vlastnosťami, ktoré by iné materiály 
nemohli dosiahnuť. Týmto spôsobom vznikli takzvané pokrokové 
multifázové vysokopevné ocele, ktorých pevnosť môže dosahovať až 
1  200 MPa, čo je štvornásobné zvýšenie oproti jednofázovým níz-
kouhlíkovým oceliam! Medzi tieto ocele patria napríklad dvojfázo-
vé ocele (dual phase steels), ktorých mikroštruktúra sa skladá práve 
z mäkkej feritickej matrice dodávajúcej materiálu plastickosť, ale aj 
z  tvrdých martenzitických samostatných zložiek v  štruktúre, ktoré 
dodávajú oceli pevnosť. Ďalším veľmi dôležitým typom pokrokových 
vysokopevných ocelí sú ocele TRIP (transformation induced plastici-
ty steels). Je všeobecne známe, že keď má materiál väčšiu pevnosť, 
znižuje sa jeho tvarovateľnosť. Pri oceliach TRIP sa však zlepšujú obi-
dve zdanlivo protichodné vlastnosti. Umožňuje to štruktúrna zložka, 
ktorá nie je v oceli stabilná a pri tvárnení sa transformuje na inú fázu 
dodávajúcu materiálu požadované vlastnosti. Takto je možné dosta-
točne tvárniť aj veľmi pevné ocele a vytvárať komponenty karosérie 
s komplikovanými tvarmi.



obzory nových TECHNOLÓGIÍ

10

Vysoká pevnosť aj tvarovateľnosť

Vývoj ocelí sa ani pri týchto nových typoch nezastavil. V posledných 
rokoch prišli na trh takzvané ultravysokopevné ocele. Tieto ocele sú pri 
dodávke relatívne mäkké, majú pevnosť približne 600 MPa, ako je to pri 
už spomínaných mikrolegovaných oceliach. Takéto ocele sa dajú veľmi 
ľahko tvárniť. Po vylisovaní potrebnej časti karosérie, či už za izbovej tep-
loty takzvaným nepriamym procesom, alebo pri zvýšenej teplote takzva-
ným priamym procesom, sa výlisok po zohriatí na určitú vhodnú teplotu 
prudko ochladí, čím sa vytvorí v celom objeme veľmi tvrdá martenzitická 
štruktúra. Takto vytvrdené ocele majú pevnosť od 1 500 do 1 900 MPa, čo 
prevyšuje pevnosť mäkkých nízkouhlíkových ocelí až šesťnásobne!

Oceľová konštrukcia vozidla Mazda 6 využíva niekoľko typov progresívnych ocelí
Foto: Mazda
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Vysoká pevnosť a nižšia hmotnosť za rovnakú cenu

Výsledkom projektu ULSAB bolo zníženie hmotnosti rámu karosérií 
o 25 % použitím približne 10 % pokrokových vysokopevných ocelí, a  to 
pri udržaní rovnakej ceny. V  súčasnosti sa používa v  rámoch karosérií 
približne 30 % pokrokových vysokopevných ocelí a  asi 10 % ultravyso-
kopevných ocelí, pričom sa ich podiel neustále zvyšuje. To predstavuje 
zmenšenie hmotnosti karosérií pri nových modeloch aj o viac ako 25 kg. 
Priekopníkom v tejto oblasti je spoločnosť Mazda, ktorá výhradne oceľo-
vou karosériou dosiahla zníženie jej hmotnosti približne o 100 kg oproti 
predchádzajúcim modelom alebo porovnateľným modelom ich konku-
rentov. Zníženie hmotnosti automobilu o 100 kg môže ušetriť až 0,5 litra 
paliva na 100 km, čo pri teoretickej prevádzkovej životnosti automobilu 
asi 200 000 km prinesie úsporu až 1 000 litrov paliva. Je to zaujímavá hod-
nota, aj z hľadiska ušetrených fi nančných prostriedkov zákazníka.

Príspevok k bezpečnosti

Popri znížení hmotnosti karosérií prispeli vysokopevné ocele v kom-
binácii s  vhodnou konštrukciou aj k  väčšej bezpečnosti posádky pri 
náraze počas nehôd. Použitím nových vysokopevných ocelí, hlavne 
v rámoch karosérie, sa šance na prežitie posádky aj pri vážnejších neho-
dách výrazne zvyšujú. Pevnejšie rámy sa pri náraze takmer vôbec nede-
formujú, čím chránia posádku pred ťažkými poraneniami.

Nepatrí do starého železa

Oceľ nie je predpotopný a zastaraný materiál patriaci do starého žele-
za. Naopak, je to veľmi fl exibilný materiál, ktorý za posledných 25 rokov 
dosiahol vo vývoji obrovský skok, pričom vývoj pokračuje. Vysokopevné 
ocele ešte vždy dobre konkurujú novým ľahkým materiálom, ako sú hli-
ník, horčík a kompozitné materiály spevnené uhlíkovými alebo sklenými 
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vláknami. Konkurujú im svojou pevnosťou, výrazne nižšou cenou, ako aj 
celkovým dopadom na životné prostredie, keďže sú stopercentne recyk-
lovateľné a pri ich výrobe sa vyprodukuje neporovnateľne menšie množ-
stvo oxidu uhličitého ako v prípade spomínaných nových materiálov.

Aj napriek výraznému pokroku vo vývoji materiálov rôzneho dru-
hu v posledných rokoch by ocele mali zostať jedným zo základných 
materiálov pri stavbe karosérií automobilov. Rôzne materiály by mali 
byť šité na mieru na konkrétnu aplikáciu a  výsledkom takýchto ná-
vrhov by mal byť rozumný materiálový mix. Ako príklad môže slúžiť 
penový hliník s veľmi dobrými tlmiacimi účinkami a extrémne malou 
hmotnosťou, ktorý sa môže používať na vybrané časti karosérií, kto-
ré pri náraze absorbujú najviac energie. V každom prípade budú hrať 
ocele aj naďalej kľúčovú úlohu ako materiál znižujúci hmotnosť a zvy-
šujúci celkovú bezpečnosť automobilov.

Dr. Ing. Daniel Križan
Výskum a vývoj plechov valcovaných zastudena voestalpine Stahl GmbH 

Linz, Rakúsko
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 Benzínová študentská formula 

Jedným z  troch študentských tímov Strojníckej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave je FME Racing Team. Tvorí ho 13 členov 
bakalárskeho, inžinierskeho a  doktorandského štúdia a  vznikol v  ok-
tóbri 2012 s cieľom zúčastniť sa každý rok na medzinárodnej súťaži Shell 
Eco-marathon. 

Tento tím, na rozdiel od známejšieho a  staršieho STUBA Green 
Team s elektrickou formulou, postavil vozidlo poháňané spaľovacím 
motorom. Členovia FME Racing Team pracujú v rôznych oblastiach, na 
ktoré sa jednotliví členovia špecializujú, napríklad na hnací mechaniz-
mus, na podvozok, karosériu či na propagáciu tímu. Študenti sa pro-
jektu venujú vo svojom voľnom čase v priestoroch, ktoré im poskytuje 
fakulta. Výsledkom ich úsilia je vozidlo, ktoré vyhovovuje pravidlám 
európskej súťaže. 

Zúčastňuje sa prestížnej  súťaže Shell Eco-marathon, na ktorej 
sa každoročne stretáva takmer 3 000 študentov z viac ako 20 eu-
rópskych krajín. Hlavným zámerom organizátorov súťaže je, aby sa 
študenti ešte v školách stretli s praxou a aby získali záujem o vedu 
i obnoviteľné zdroje energie. Súťaž sa tiež vníma ako festival tech-
nických inovácií, na ktorý pravidelne príde približne 40  000 náv-
števníkov.

Najúspornejší víťazí

Víťazom súťaže sa stáva vozidlo, ktoré dosiahne najmenšiu spot-
rebu. Rekordné priečky si držia Francúzi a Maďari, ktorým sa podari-
lo prejsť na 1 liter paliva takmer 3 000 km. Ako palivo sa používajú aj 
alternatívne zdroje energie, preto sa súťaž delí na šesť podkategórií: 
benzín, diesel, etanol, vodík, slnečná či elektrická energia. V budúc-
nosti by mala pribudnúť aj podkategória CNG.
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Čo sa týka celkovej koncepcie, delia sa vozidlá do dvoch skupín: 
urban concept, ktoré sa najväčšmi podobajú na súčasné osobné au-
tomobily, a futuristic prototype, čiže vozidlá budúcnosti. Sú špecifi cké 
minimálnymi rozmermi a hmotnosťou, na výšku majú menej než je-
den meter. V takomto trojkolesovom aute vodič doslova leží. 

Slovenská formula

FME Racing Team sa prvý raz zúčastnil súťaže v  máji tohto roku 
s  vozidlom kategórie futuristic prototype. Trojkolesové vozidlo má 
hmotnosť 61 kilogramov a  rozmery 2,5 × 1 × 0,8 metra. Na dosiah-
nutie nižších emisií sa podľa pravidiel súťaže použil trochu upravený 
benzínový motor, a to jednovalec Honda GX 35. Nedostatok času však 
zabránil využiť vstrekovanie, a preto tvorcovia zvolili iný variant – kar-
burátor. V záujme čo najmenšej hmotnosti pozvárali rám z duralových 
trubiek. Karosériu si tím vylaminátoval na vyfrézovanej forme zo sty-
roduru. Laminát tvorí kombinácia karbónových a sklených vláken. Pre 
jednoduchosť riadenia sa zvolili bicyklové komponenty.

FME Racing Team aj napriek nástrahám, ktoré ho čakali v Rotterda-
me, prešiel technickou kontrolou a úspešne absolvoval klasifi kované 
preteky. V  kategórii benzínových motorov typu futuristic prototype, 
ktorej sa zúčastnilo 70 tímov, sa spomedzi všetkých 200 zúčastnených 
umiestnil na 39. mieste. Na prvý ročník to nebolo zlé umiestnenie. Pri 
tomto meranom pokuse FME Racing Team dosiahol spotrebu 1 liter 
benzínu na 100,4 kilometra. 

A čo ďalej?

So získanými skúsenosťami, novými nápadmi a vďaka ďalším tech-
nologickým inováciám si FME Racing Team stanovil nový dvojročný 
cieľ – zostaviť vozidlo, ktorého spotreba bude približne 0,067 litra 
na 100  ilometrov, čiže 1 liter paliva bude stačiť na 1 500 kilometrov. 
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Uvažuje sa aj o stavbe vozidla druhej kategórie súťaže Shell Eco-marathon 
– urban concept s pohonom využívajúcim CNG. 

Daniela Welnitzová
FME Racing Team

STU Bratislava

Pri svojom prvom štarte v súťaži Shell eco-marathon sa slovenskí študenti nenechali 
zahanbiť
Foto: autorka
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 Živá voda z kanalizácie 

Posledné dve veľké čistiarne, ktoré ešte neodstraňovali z  odpadovej 
vody zlúčeniny dusíka a fosforu, tzv. nutrienty, boli vo Vrakuni a v Petržal-
ke. Zrekonštruovali ich v roku 2015 a do Dunaja už vypúšťajú živú vodu. 

Čistiarne odpadových vôd (ČOV) vo Vrakuni a  v  Petržalke patria 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Ich rekonštrukcia sa za-
čala v novembri 2013 a po jej ukončení sa výrazne skvalitnil proces 
čistenia odpadových vôd. Obmedzilo sa najmä vypúšťanie nutrientov 
(čo sú produkty rozkladu organických dusíkatých živočíšnych a rast-
linných látok) do Dunaja. Slovensko tak s  oneskorením, ale predsa, 
splní svoj sľub, ku ktorému sa zaviazalo pri vstupe do Európskej únie. 

Najprv kanalizácia, neskôr aj čistiarne 

S budovaním kanalizácie sa začalo v Bratislave v prvých rokoch 20. 
storočia. Spočiatku sa všetky odpadové vody z mesta vypúšťali pria-
mo do Dunaja a znečisťovali jeho vody. V roku 1949 začali stavať ako 
prvú čistiareň odpadových vôd v Rači, dokončili ju však až v roku 1961. 
Postupne pribúdali ďalšie čistiarne. Súčasná kanalizácia v Bratislave je 
jednotná – odvádza splaškové aj dažďové vody. Trendom do budúc-
nosti – a to nielen v Bratislave – je budovať kanalizáciu rozdelenú na 
splaškové a povrchové dažďové vody. Takáto kanalizácia už existuje 
v častiach Bratislavy – Vajnory, Devín, Jarovce, Rusovce a Čunovo. De-
lená kanalizácia znižuje náklady na čistenie odpadových vôd. Bratisla-
va v súčasnosti produkuje veľké množstvo odpadových vôd, za deň 
aj viac ako 150 miliónov litrov. Aby sa do odpadových vôd dostávalo 
čo najmenej škodlivého odpadu, v  posledných rokoch sa sledujú aj 
splašky najväčších producentov a už priamo u nich sa prijímajú opat-
renia na obmedzenie odpadu vo vypúšťanej vode. 
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Voda je v norme 

Škodlivosť nutrientov spočíva v  tom, že spôsobujú veľké pre-
množenie rias a siníc vo vodných tokoch. Riasy a sinice spotrebúva-
jú kyslík v  takom množstve, že ostatné živočíchy nie sú schopné vo 
vode existovať. Proces obohatenia vody uvedenými živinami spojený 
s  premnožením rias a  siníc sa nazýva eutrofi zácia. Voda vyzerá na 
prvý pohľad čistá, ale nie je v nej život. Živé vody sú hlavným dôvodom, 
prečo EÚ požaduje odstraňovanie nutrientov z odpadových vôd. Vod-
né dielo Gabčíkovo spôsobilo spomalenie toku v bratislavskom úseku 
Dunaja a s tým súvisí aj nárast sedimentácie. Keby sa odpadové vody 
nečistili, nečistoty by sa usádzali na dne, čo by časom mohlo ohroziť 
zdroje pitnej vody. Obidve čistiarne dokážu zachytávať rôzne typy od-
padov, od štrkov, zhrabkov a pieskov až po kaly. 

Pre Bratislavu je typické, že počet obyvateľov, ktorí bývajú v meste, 
výrazne kolíše. V  pracovných dňoch žije v  meste viac osôb ako po-
čas víkendov či dovolenkovej sezóny, čo spôsobujú študenti a  ľudia 
z iných regiónov, ktorí dochádzajú za štúdiom a prácou. Najviac zne-
čistená odpadová voda aj najväčšie množstvo odpadovej vody pri-
chádza do bratislavských čistiarní v júni a v septembri. Vtedy sú tieto 
ukazovatele v priemere až o 25 % vyššie. Naopak, v júli a v auguste sú 
oproti normálu zasa nižšie o 25 %.

Vplyv na ekológiu 

Ekologický význam rekonštrukcie dvoch najväčších slovenských 
čistiarní odpadových vôd je značný, pretože odpadové vody z nich 
končia v rieke Dunaj, ktorá preteká cez desať krajín, pričom v jej po-
vodí ležia ďalšie štyri. Bratislava nie je jediné mesto, ktoré využíva 
Dunaj na odvádzanie odpadových vôd. Preto možno považovať re-
konštrukciu čistiarní aj za príspevok Slovenska k európskej iniciatíve 
za čistejší Dunaj.
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Technológia čistenia vody

Po použití – umytí riadu, kúpaní alebo sprchovaní – sa všetka pitná 
voda stáva odpadom (komunálnymi splaškami). Odpadové vody pri-
tekajú do čistiarní v Bratislave jednotnou kanalizáciou. Podobný typ 
kanalizácie je aj vo väčšine ostatných miest Slovenska. To znamená, 
že na odvod komunálnych splaškov, priemyselných odpadových vôd 
i dažďových zrážok slúži jeden spoločný kanalizačný systém. Odpado-
vé vody z kanalizácie sa u nás čistia v mechanicko-biologických ČOV. 
Najmä počas silných prívalových dažďov sa do kanálov dostávajú roz-
ličné materiály a predmety, ktoré je potrebné zachytiť. Čím je čistenie 
vody účinnejšie, tým viac odpadu čistiareň produkuje. 

Mechanické nečistoty

Ako prvý sa v špeciálnych lapačoch zadržiava štrk, ktorý sa potom 
odváža na skládku. Ďalším odpadom sú zhrabky z hrubých a jemných 
hrablíc. Zhrabky sú všetky plávajúce nečistoty, ktoré prináša odpado-
vá voda, od hygienického odpadu cez biologický odpad až po brvná 
či palety. Raz dokonca priplavila kanalizácia aj polovicu karosérie tra-
bantu. Zhrabky sa prepierajú, aby sa z nich odstránili organické nečis-
toty, potom sa lisujú a ukladajú na skládku. Najmenšou anorganickou 
časťou nečistôt sú piesky, ktoré sa zachytávajú v lapačoch piesku. Po 
prepratí tiež končia na skládke.

Bioplyn z kalu

Všetky ostatné nerozpustné organické častice sa usadzujú vo forme 
surového kalu na dne usadzovacích nádrží. Surový kal sa stiera a ukla-
dá do kalových priehlbní. V ďalšej etape sa spracúva v rámci systému 
kalového a plynového hospodárstva, kde sa anaeróbne (bez prístupu 
vzduchu) stabilizuje. Keďže obsahuje patogénne mikroorganizmy, dáva 
sa do vyhnívacích nádrží, v ktorých vyhníva pri teplote 34 až 41 °C pri-
bližne 22 dní. Počas tohto procesu sa časť organickej hmoty premieňa 
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na bioplyn, teda na zmes metánu (60 až 65 %) a oxidu uhličitého (30 
až 35 %). Bioplyn sa spaľuje v kotolni a slúži ako palivo na výrobu tep-
lej úžitkovej vody a vykurovanie objektov čistiarne, alebo sa využíva na 
kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla v kogeneračných jed-
notkách. Produkcia bioplynu pri anaeróbnej stabilizácii kalu je jediným 
energetickým výťažkom čistenia odpadových vôd; všetky ostatné pro-
cesy čistenia odpadovej vody energiu spotrebúvajú. Napríklad v ČOV 
vo Vrakuni je mesačná spotreba energie 1 000 MW. Najviac energie spo-
trebujú dúchadlá na prevzdušňovanie vody.

Pohľad na ČOV Vrakuňa
Foto: BVS
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Odvodnený kal

Na bioplyn sa premieňa približne polovica kalu, zvyšná časť však na-
ďalej obsahuje ešte 50 až 60 % organických zložiek s obsahom sušiny 2,5 
až 3,5 percenta. Sitopásový lis zabezpečuje odvodnenie kalu pomocou 
sústavy sít, ktoré prechádzajú cez valce. Odstredivka zabezpečuje odvod-
nenie kalu podobne ako odstredivka v práčke. Pri tomto procese vzniká 
anaeróbne stabilizovaný odvodnený kal. ČOV Vrakuňa vyprodukuje roč-
ne okolo 20 000 ton a ČOV Petržalka 6 000 ton odvodneného kalu. Vzhľa-
dom na to, že kal ešte stále obsahuje vysoký podiel organických zložiek, 
nie je možné ho skladovať. Kal však odkupujú špecializované fi rmy a vy-
užívajú ho na výrobu biokompostu. Ďalšou možnosťou likvidácie tohto 
kalu je spaľovanie, čo by si však vyžadovalo jeho predsúšanie.

Biologické čistenie

Po odstránení kalu obsahuje odpadová voda už len rozpustené 
nečistoty, najmä uhlíkatého a dusíkatého pôvodu, čo je vidieť už aj na 
zmene jej zafarbenia. V tomto štádiu prechádza čistenie vody od me-
chanického na biologické a zabezpečujú ho mikroorganizmy. Niekto-
ré z nich sú nitrifi kačné – likvidujú amoniak v odpadovej vode. Amo-
niak je jedovatá látka a nemožno ju vypustiť do prírody. Nitrifi kačné 
organizmy rozkladajú amoniak na dusitany a dusičnany. Doteraz tieto 
zlúčeniny zostávali v odpadovej vode, ktorá končila v rieke. Tie už síce 
nie sú jedovaté ako amoniak, ale spôsobujú eutrofi záciu povrchových 
vôd a premnoženie siníc a rias. Rekonštrukcia obidvoch čistiarní tento 
problém už defi nitívne odstránila.

Odstraňovanie fosforu

Ďalší nutrient − fosfor − sa likviduje biologicky aj chemicky, pričom 
cieľom je dosiahnuť jeho hodnotu menej ako jeden miligram na liter 
odpadovej vody. Na biologické čistenie slúži anaeróbna časť čistiar-
ne, ktorá je zaradená pred aeróbnou časťou. Striedaním aeróbnych 
a  anaeróbnych podmienok môže aktivovaný kal lepšie vstrebávať 
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fosfor vo forme polyfosfátov. Tento proces sa nazýva zvýšená biolo-
gická akumulácia („luxury uptake“) fosforu. Chemické odstraňovanie 
fosforu z odpadových vôd pomocou vodného roztoku síranu železi-
tého sa v obidvoch čistiarňach uplatňuje už dlhšie. Aj naďalej však zo-
stáva v úlohe doplnkovej metódy, pretože anaeróbne čistenie je chú-
lostivé na látky, ktoré zastavujú, alebo výrazne spomaľujú chemické 
reakcie či procesy. Zmena zloženia odpadovej vody môže zapríčiniť, 
že anaeróbne procesy nebudú fungovať stopercentne.

Ing. Vladimír Kvassay
vedúci divízie odvádzania odpadových vôd BVS 

Prevzdušňovaný žľab vratného kalu v ČOV Vrakuňa
Foto: BVS
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 Technický pokrok vykúpený krvou 

Prvá svetová vojna sa začala pred storočím. Na jej bojiskách sa uplat-
nili a zdokonalili vtedajšie výdobytky modernej techniky určené na zabí-
janie – rýchlopalné i ťažké zbrane, tanky, obrnené vozidlá, vzducholode, 
lietadlá, ponorky aj smrtiace plyny. 

V prvom modernom globálnom konfl ikte sa bojovalo predovšet-
kým na štyroch európskych frontoch – západnom, ruskom, talianskom 
a balkánskom, ale aj na Blízkom východe, v Afrike a na svetových oceá-
noch. Bojujúce armády dosiahli dovtedy nevídané počty. V roku 1914 
bolo zmobilizovaných asi 10 miliónov vojakov, o tri roky neskôr ich už 
stálo v zbrani 74 miliónov. Vyzbrojiť a vystrojiť také množstvo ľudí si 
vyžadovalo rozšírenie priemyselnej produkcie, najmä zbrojoviek. Zá-
sobovanie početných armád spôsobovalo niekedy neriešiteľné logis-
tické problémy. Na bojiskách sa použili všetky výdobytky modernej 
techniky, rýchlopalné i ťažké zbrane, automobily, tanky, obrnené vo-
zidlá, vzducholode, lietadlá aj smrtiace plyny. Moria a oceány križovali 
najmodernejšie vojnové lode, na ktoré pod hladinou striehli ponorky. 

Vývoj zbraní a nárast počtu obetí

Vojna priniesla zdokonalenie všetkých druhov zbraní a  technic-
kých a podporných armádnych prostriedkov. Štyri roky a tri mesiace 
bojov si však vyžiadali životy viac ako deviatich miliónov vojakov, 20 
miliónov ich bolo zranených. Počet priamych civilných obetí násled-
kom delostreľby a bombardovania prevýšil 100 000. Vojna však spô-
sobila aj hlad a podvýživu, čo bolo živnou pôdou pre veľkú epidémiu 
španielskej chrípky. Počas vojny došlo aj k  masovému vraždeniu ci-
vilných obyvateľov, predovšetkým Arménov, a  tak sa celkové obete 
z radov civilného obyvateľstva odhadujú až na 15 miliónov. Niektoré 
vojenské operácie na francúzsko-nemeckom fronte prevýšili počtom 
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padlých aj najväčšie bitky 2. svetovej vojny. Len v prvý deň britskej 
ofenzívy na rieke Somme prišlo o život 20 000 spojeneckých vojakov 
a 40 000 bolo zranených. Niekoľkotýždňové boje na tomto úseku zá-
padného frontu v lete roku 1916 si vyžiadali asi 600 000 mŕtvych na 
nemeckej strane a podobný počet aj na strane francúzsko-britskej ko-
alície. Pri francúzskej pevnosti Verdun od februára do júla 1916 padlo 
pol milióna vojakov, no frontová línia sa takmer nezmenila. Nevídané 
počty obetí mala na svedomí zastaraná taktika, ktorá sa opierala o vo-
jenské doktríny 19. storočia. Veliteľské štáby si neuvedomili, že zdoko-
nalené zbraňové systémy si vyžadujú odlišný spôsob boja. 

Pokrok v delostrelectve

Už dve desaťročia pred vypuknutím vojny sa vo viacerých oblastiach 
zbrojnej výroby prejavil značný pokrok, ktorý sa v nasledujúcom obdo-
bí ešte zrýchľoval. Do bojov na frontoch 1. svetovej vojny nastupovali 
vojská väčšiny krajín vybavené modernými strelnými zbraňami, ktorých 
účinok prekonal všetky očakávania. Zdokonalilo sa predovšetkým de-
lostrelectvo. V roku 1897 predstavili na parížskej zbrojnej výstave nový 
model kanóna, ktorý pomocou hydraulického tlmiča zredukoval spätný 
náraz. Po výstrele ho nebolo potrebné namáhavo tlačiť späť do paleb-
nej pozície, ako to bolo dovtedy. Túto revolučnú novinku, ktorá umož-
nila presnejšiu a rýchlejšiu paľbu, rýchlo zaviedli do výroby aj ostatné 
štáty. Zároveň sa zvyšoval kaliber a dostrel rôznych druhov delostrelec-
kých zbraní. Kým počas prusko-francúzskej vojny v rokoch 1870–1871 
dostrelili poľné delá najviac do vzdialenosti päť kilometrov, špeciálne 
húfnice vyrobené počas 1. svetovej vojny umožnili nemeckej armáde 
ostreľovať Paríž zo vzdialenosti až 120 kilometrov.

Zdokonalila sa  aj výroba delostreleckých nábojov. Popri tradič-
ných šrapneloch a granátoch sa využívali dymové, osvetľovacie, zápal-
né a plynové náboje rôznych kalibrov. Aj najťažšie delá sa dali rýchlo 
presunúť pomocou motorových ťahačov konštruovaných na báze 
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nákladných áut alebo po železnici. V predchádzajúcich vojnových kon-
fl iktoch práve preprava ťažkých diel predstavovala najväčší problém. 

Guľomet – nekorunovaný kráľ bojov

Nekorunovaným kráľom bojísk 1. svetovej vojny sa stal guľomet. 
Už v roku 1885 predviedol americký vynálezca Hiram Maxim nový typ 
rýchlopalnej zbrane, ktorá využívala spätný náraz na automatické na-
bíjanie a strieľanie. Ďalší vojenskí konštruktéri ju zdokonalili a na svete 
bol guľomet. Dokázal vystreliť až 600 výstrelov za minútu, teda približ-
ne toľko, čo 100 vojakov vyzbrojených puškami. Už na začiatku vojny 
sa ukázali prednosti guľometov, a preto sa ich výroba rýchlo rozšírila. 
Zbrojní technici obidvoch bojujúcich táborov postupne navrhli veľké 
množstvo nových variantov tejto obávanej zbrane, zlepšili jej spoľah-
livosť a účinnosť. Na bojisku dominovali ľahšie, vodou chladené ver-
zie s kalibrom 8 milimetrov, strategicky dôležité úseky chránili ťažké 
zalafetované (pevný podstavec pod hlavňou) guľomety s kalibrom až 
20 milimetrov. Kým na začiatku vojny túto zbraň obsluhovali minimál-
ne traja vojaci, už v  roku 1915 francúzska armáda disponovala ľah-
kou verziou guľometu pre jedného bojovníka. So zvýšením produk-
cie pechotných a delostreleckých zbraní súvisel aj rozvoj metalurgie. 
Delostrelecké i guľometné hlavne a účinné panciere sa začali vyrábať 
z nových typov zliatin.

Revolúcia v letectve 

Azda najväčší pokrok zaznamenalo vo vojne letectvo. Kým na za-
čiatku vojny mala nemecká armáda 300 lietadiel, na jej konci viac ako 
5 000. Nemecké letecké továrne vyprodukovali počas štyroch rokov 
vojnového konfl iktu 47 000 strojov rôznych typov, čo však bola iba tre-
tina toho, čo vyrobili mocnosti Dohody a ich hlavný spojenec USA. Pô-
vodne boli lietadlá určené len na pozorovanie. Bombardovať zázemie 
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protivníka mali z  dôvodov vyššej nosnosti a  väčšieho doletu najmä 
vzducholode. V januári 1915 uskutočnili nemecké zeppeliny nálet na 
Anglicko; bol to vôbec prvý hromadný letecký útok v dejinách vojen. 
Zraniteľnosť a vysoké výrobné náklady týchto rozmerných vzdušných 
korábov sa však v boji ukázali ako závažný nedostatok, a tak prednosť 
dostali lietadlá. Stali sa obávanou útočnou zbraňou schopnou vyko-
návať všetky druhy vzdušných bojových činností: prieskumnú, bom-
bardovaciu a stíhaciu. Lietadlá za štyri roky vojny zdvojnásobili svoju 
rýchlosť a na jej konci dokázali moderné stíhačky letieť rýchlosťou až 
200 km za hodinu. Zdokonalený výškový motor leteckého konštruk-
téra Karla Maybacha umožňoval od roku 1917 stíhačkám doletieť až 
do výšky 6  800 metrov. Dvojmotorový nemecký bombardér gotha 
od leta 1917 zhadzoval na mestá v južnom Anglicku neuveriteľných 
500 kilogramov bômb. 

Od šípok ku guľometom a bombám 

Na začiatku vojny lietadlá neboli ani vyzbrojené, letci ničili ne-
priateľské pozorovacie balóny pomocou zápalných šípok a  piloti sa 
vo vzduchu navzájom ostreľovali karabínami, či dokonca pištoľami. 
To však bolo málo účinné. Vo februári 1915 si francúzsky pilot Roland 
Garros nechal do prednej časti svojho stroja namontovať ľahký guľo-
met a listy vrtule dodatočne spevnil oceľovými klinmi, aby ich guľky 
čo najmenej poškodili. S  takto upraveným dvojplošníkom zostrelil 
niekoľko nemeckých strojov, ale čoskoro sám havaroval a dostal sa do 
zajatia. Nemci si pri prehliadke jeho lietadla uvedomili, akú výhodu 
poskytuje guľomet umiestnený v čelnej časti. Zakrátko sa na oblohe 
zjavili moderné jednoplošníky vyrobené v berlínskej továrni Antona 
Fokkera vybavené dômyselným synchrónnym mechanizmom, ktorý 
umožnil automatickej zbrani strieľať pomedzi listy vrtule. Takto vylep-
šené stroje dlho nemali na nebi konkurenta. 
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Prichádzajú tanky 

Výdobytky modernej techniky sa uplatnili aj v pozemných bojoch. 
Vo februári 1916 začali britské zbrojovky pod krycím menom nádrže 
(po anglicky tanks) so sériovou výrobou pancierových pásových bojo-
vých vozidiel vyzbrojených delom alebo guľometom. Prvý raz ich hro-
madne nasadili v  novembri 1917. Na nemecké obranné postavenia 

Zneškodniť pozorovacie balóny nepriateľa mali špecialisti na tento druh boja
Osud posádky balóna naplneného vodíkom sa po zásahu zápalnou strelou obvykle speča-
til...
Ilustrácia: Peter Chudý
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pri meste Cambrai zaútočilo 378 britských tankov s podporou pechoty 
a 400 lietadiel. Malá rýchlosť – len 6 kilometrov za hodinu, častá poru-
chovosť a silnejúci nemecký odpor zapríčinili, že útok sa po desiatich 
kilometroch zastavil. Pôvodný zámer britského štábu − zmeniť pomo-
cou novej zbrane pozičnú vojnu na pohyblivú − sa nevydaril. Nemci 
zničili alebo zajali až 250 tankov. Už v prvých mesiacoch roku 1918 po-
užila tanky aj nemecká armáda. Model A7V prevyšoval britských kon-
kurentov rýchlosťou (16 km/h), veľkosťou aj pohyblivosťou v  takmer 
neschodnom teréne posiatom množstvom kráterov po delostreleckej 
paľbe. Jeho posádku tvorilo 16 vojakov, pri bojovom nasadení sa ich 
počet zvýšil na 26. Jeden člen mal na starosti poštové holuby, ktoré po-
čas boja zabezpečovali spojenie so štábom. Kým Briti, Francúzi a potom 
aj Američania dokázali do konca vojny vyrobiť viac ako 5 000 tankov, 
nemecký zbrojný priemysel postihnutý nedostatkom surovín len 20 ku-
sov, a to rozhodlo. Tanky spočiatku dokázali spôsobiť paniku, no dalo sa 
z ich dosahu uniknúť, prípadne sa proti nim účinne brániť. 

Nemci vyrobili len 20 kusov tanku A7V, v boji viac používali ukoristené britské tanky
Zdroj: Deutshces Bundesarchiv
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Plyn v zákopoch

Počas 1. svetovej vojny bola však použitá ďalšia nová a oveľa straš-
nejšia zbraň, proti ktorej spočiatku nebola obrana. Na scénu prišli bojo-
vé plyny, ktoré majú na svedomí asi 90 000 ľudských životov a približne 
milión zranených. Na jeseň 1914 Francúzi neďaleko Verdunu použili 
ako útočnú zbraň plameňomety. Na porušenie Haagskej konvencie po 
dlhšom váhaní a prípravách odpovedali Nemci 22. apríla 1915. Neďale-
ko belgického mestečka Ypres vypustili na francúzske pozície 150 ton 
chlóru. Šesť kilometrov široký smrtiaci mrak pripravil o život asi 6 000 
Francúzov, ktorí nemali nijaké ochranné prostriedky. Chlór však ťažko 
poškodil aj pľúca mnohým nemeckým vojakom, pretože príliš zavčasu 
a bez dostatočného vybavenia začali útočnú operáciu na francúzske zá-
kopy plné mŕtvych tiel. Spojenci odpovedali zdokonalením chemickej 
vojny. Namiesto oceľových fl iaš, z ktorých sa plyn vypúšťal na nepriateľ-
ské pozície za priaznivého vetra, použili delostrelecké náboje naplnené 
rôznymi zmesami bojových plynov. Zakrátko sa chemické zbrane začali 

Vojaci britskej 55. divízie oslepení chlórom čakajúci na ošetrenie
Zdroj: Imperial War Museums, Londýn
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používať aj na ruskom a talianskom fronte. Zároveň sa zvyšovala ochra-
na jednotlivca proti bojovým plynom, a to zdokonalením protichemic-
kých masiek, ktoré sa postupne stali neodmysliteľnou súčasťou výstro-
ja každého vojaka. V roku 1917 Nemecko použilo horčičný plyn yperit 
prenikajúci aj cez látku a spôsobujúci popálenia kože a ťažké poranenia 
zraku. Nasadenie chemických zbraní rôzneho zloženia a účinnosti do-
siahlo na západnom fronte svoj vrchol v roku 1918, keď takmer každý 
tretí vystrelený delostrelecký náboj obsahoval bojový plyn. Našťastie, 
aj protichemická ochrana sa zdokonalila do takej miery, že obetí bolo 
oveľa menej než na začiatku chemickej vojny v roku 1915. 

Bojové lode novej generácie

Veľa technických noviniek sa týkalo aj námorníctva. Ešte v  roku 
1906 posilnila námorné sily Veľkej Británie nová bojová loď vyzbroje-
ná delami kalibru 305 milimetrov. Chránili ju 28-centimetrové oceľové 
pláty. S výtlakom 18 000 ton, pancierovaním, palebnou silou a rých-
losťou 21,5 uzla (41 km) nemala v tom čase konkurenta. Aj preto do-
stala meno Dreadnought – Nebojácny. Plavidlo sa stalo vzorom pre 
stavbu ťažkých bojových lodí novej generácie, ktoré v posledných ro-
koch pred vypuknutím svetovej vojny spúšťali na vodu Nemci, Fran-
cúzi, Američania aj Taliani. Pozadu nechceli zostať ani námorné sily 
Rakúsko-Uhorska a do roku 1914 lodenice v Terste a v Rijeke dokázali 
posilniť fl otilu monarchie štyrmi bojovými loďami triedy Tegetthof 
s výtlakom viac ako 22 000 ton. Poháňali ich parné turbíny s výkonom 
25 000 konských síl. Na boj ich vybavili vrhačmi torpéd a 42 delami, 
z nich dvanásť malo kaliber 305 milimetrov. Posádku tvorilo vyše ti-
síc námorníkov, medzi nimi nechýbali ani Slováci. Náklady na výrobu 
presiahli 250 miliónov rakúsko-uhorských korún. Táto obrovská suma 
by stačila na výstavbu 65 železnično-cestných dunajských mostov 
takých rozmerov, aký v Bratislave spájal od roku 1890 obidva brehy 
Dunaja (a ktorý prednedávnom defi nitívne rozobrali). 
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Podmorské plavidlá

Novým a  mimoriadne účinným druhom vojnového plavidla boli 
ponorky. V priebehu vojnových rokov zvýšili výtlak, rýchlosť, výzbroj aj 
manévrovacie schopnosti. V decembri 1906 dostalo cisárske nemecké 
námorníctvo prvý prototyp ponorky triedy U  1 s  výtlakom 283 ton, 
s troma torpédami. Posádka bola12-členná. Na hladine zabezpečovali 
jej pohon dva petrolejové a pod vodou dva elektrické motory s celko-
vým výkonom 400 konských síl (294 kW). Mohla sa potopiť do hĺbky 
najviac 30 metrov. Na konci vojny malo námorníctvo k dispozícii ove-
ľa väčšie a  účinnejšie podmorské plavidlá s  niekoľkonásobne vyššími 
technickými parametrami. Ponorka U  136, daná do prevádzky v  au-
guste 1918, mala výtlak 1 534 ton, posádku tvorilo 46 mužov a mohla 
operovať v hĺbke až 75 metrov. Niesla 14 torpéd a na palube dve delá 
s  kalibrom 15 cm. Pomocou dvoch dieselových motorov dosahovala 
rýchlosť 34 km a dva elektrické motory jej umožnili plávať pod hladi-
nou polovičnou rýchlosťou. Na začiatku sa uvažovalo používať ponor-
ky len na pozorovacie účely, predovšetkým vo vodách kontrolovaných 
protivníkom, s útočným nasadením sa rátalo len v obmedzenej miere. 
Keď však v septembri 1914 nemecká ponorka U 9 za hodinu potopila tri 
britské krížniky, potvrdila sa účinnosť ponorkovej zbrane. 

Zámienka pre USA

Ponorky sa stali postrachom najmä pre britské lode. Na britskú 
blokádu Severného mora odpovedala nemecká admiralita vo febru-
ári 1915. Pásmo okolo Britských ostrovov vyhlásila za vojnovú zónu, 
kde bez varovania potopila každú loď. Začala sa neobmedzená po-
norková vojna. V máji 1915 tu Nemci potopili anglickú obchodnú loď 
Luisitania, ktorá viezla okrem civilných pasažierov aj náklad zbraní. 
Medzi obeťami bolo 128 amerických občanov. Z obáv pred možným 
vstupom USA do vojny velenie nemeckých námorných síl odvolalo 
neobmedzenú ponorkovú vojnu. Zhoršujúca sa zásobovacia situácia 
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v  Nemecku viedla vo februári 1917 k  jej obnoveniu s  výhľadom, že 
Veľká Británia do pol roka kapituluje v dôsledku nedostatku potravín 
a surovín. Ukázalo sa, že to boli zlé výpočty. Naopak, neobmedzená 
ponorková vojna poslúžila Američanom ako vhodná zámienka na 
vypovedanie vojny nemeckému cisárstvu. A tak ani 170 nemeckých 
ponoriek nemohlo odvrátiť črtajúcu sa porážku. 

Uvedomenie si toho, že za najväčším vedeckým a technickým po-
krokom takmer vždy stoja vojenské záujmy, vyvoláva zimomriavky na 
celom tele. Mnoho vynálezov vzniklo preto, aby mohli čo najefektív-
nejšie zabíjať ľudí. Tak to bolo aj počas 1. svetovej vojny.

doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. 
Filozofi cká fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

Ilustrácia: Peter Chudý
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 Praktické využitie fotopascí 

Technické zariadenia, ktoré vo svojom zornom poli automaticky sní-
majú pohybujúci sa objekt a podľa nastavenia vyhotovia fotografi e ale-
bo videozáznamy, sa nazývajú fotopasce. U nás sa azda používajú naj-
častejšie na sledovanie zvierat vo voľnej prírode. 

V prírode sa fotopasce umiestňujú najčastejšie na stromy alebo na 
iné vhodné miesta nad úrovňou terénu. Nainštalovaná fotopasca sa 
aktivuje pomocou pohybového senzora, ktorý dokáže v zornom poli 
rozoznať živočícha, prípadne osobu do vzdialenosti asi 15 metrov. Na 
získanie čo najkvalitnejšieho záberu je ideálna vzdialenosť pohybujú-
ceho sa objektu od fotopasce tri až päť metrov. 

Fotopasce
Inštalujú sa väčšinou na stromy. Dôležité je, aby sa v  zornom poli snímača nenachádzali 
vetvy stromov, ktoré by sa mohli pri vetre hýbať a zbytočne aktivovať fotopascu
Foto: autor
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Unikátne zábery vo dne aj v noci

Niektoré typy fotopascí majú zabudovaný blesk, čo umožňuje zís-
kať farebné fotografi e aj po zotmení. Na osvetlenie bleskom však väč-
šina živočíchov reaguje útekom, preto sú pre nočné snímania vhod-
nejšie fotopasce s infračerveným svetlom (infraprísvitom). Infraprísvit 
tlmene osvetlí monitorovaný priestor pomocou led-diód a fotopasca 
v takomto prípade vyhotoví čiernobiele obrázky alebo videozáznam. 
Na videozáznam sa zachytáva aj zvuk, a tak je možné okrem obrazu 
vyhodnotiť aj hlasové prejavy živočíchov. 

Vytrvalý a nenáročný pozorovateľ

V súčasnosti je na trhu široký výber značiek a typov fotopascí. Novšie 
typy fotopascí sú kvalitnejšie, majú menšie rozmery, vyznačujú sa vyso-
kou citlivosťou snímača a cenovo sú dostupnejšie než tie, s ktorými za-
čínali pracovníci Tatranského národného parku pred niekoľkými rokmi. 
Tieto fotopasce dokážu na jednu súpravu batérií pracovať niekoľko me-
siacov aj v zimnom období pri dlhotrvajúcich mrazoch. Podobne ako 
pri fotoaparátoch možno záznamy – niekoľko stoviek fotografi í alebo 
niekoľko hodín videa – ukladať na SD-karty. 

Príbehy zo života zvierat 

Fotopasce sú dnes bežným vybavením všetkých profesionálnych 
strážcov a  terénnych pracovníkov zo Správy TANAP-u. Využívajú sa 
najmä pri monitoringu šeliem, dravých a kurovitých vtákov, kamzíkov 
a  svišťov. Na získanie dostatočného množstva dokumentačných zá-
berov je potrebné poznať zvyklosti a správanie sa jednotlivých dru-
hov živočíchov a miesta, kde sa v rôznych obdobiach roka zdržiavajú. 
Väčšinou sa fotopasce inštalujú na prirodzené miesta pohybu zvierat, 
lesné chodníky, značkovacie miesta, tokaniská a  trhaniská vtákov, 
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ku koristi šeliem alebo k norám a brlohom. Výrazne pomáhajú pri sčí-
tavaní veľkých šeliem a dopĺňajú informácie získané z výsledkov ich 
stopovania a priamych pozorovaní. 

Medvedie zvyky

Väčšina medveďov fotopasce ignoruje, alebo si ich len zvedavo ob-
zerá. Stalo sa však aj niekoľko prípadov, keď blikajúca fotopasca med-
veďa vyprovokovala k  útoku a  úderom laby ju poškodil, alebo zničil. 
Medvede sa najčastejšie podarí nasnímať pri otieraní sa o stromy alebo 
pri potrave. Získané snímky pomáhajú pracovníkom TANAP-u pláno-
vať odchyt medveďov pre telemetrické sledovanie. Pri telemetrickom 
sledovaní nasadia medveďom GPD/GSM-obojky, aby mohli ochranári 
získavať lepší prehľad o spôsobe ich života, ako aj o ich celkovom počte.

Identifi kácia rysov

Rysy a  vlky sa väčšinou 
zaznamenávajú pri ich koris-
ti alebo na miestach, kadiaľ 
pravidelne prechádzajú a  ob-
novujú svoje pachové značky. 
Pri rysoch sa dá podľa nezame-
niteľného usporiadania škvŕn 
dokonca presne určiť, ktorého 
konkrétneho jedinca foto-
pasca nasnímala. Celoplošný 
monitoring potom zistí po-
merne presný počet jedincov vyskytujúcich sa na sledovanom území, 
a tak možno určiť veľkosť ich domovských okrskov.

Vlk sa nerád fotí

Na väčšinu sledovaných druhov nepôsobia fotopasce rušivo. Výnim-
kou je vlk, ktorý sa pri svojej opatrnosti miestu, kde je nainštalovaná 
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fotopasca, často zámerne vyhne. Má výnimočne vyvinutý inštinkt, je 
mimoriadne plachý a v prostredí, kde žije, nedôveruje ničomu, čo súvisí 
s činnosťou človeka.

Dravé vtáky, príživníci 

Pri strhnutej koristi alebo uhynutých zvieratách sa okrem všetkých 
druhov šeliem bežne priživujú aj dravé vtáky. Fotopasce viac ráz na-
snímali orly skalné, ktoré mali na nohách ornitologické krúžky. Ak sa 
podarí z vyhotovenej fotografi e prečítať aj číslo na krúžku, dá sa pres-
ne zistiť, v ktorom roku a na ktorom hniezde bol orol ešte ako mláďa 
okrúžkovaný. 

Zábavka pre svište

Pri mapovaní jarných výhrabov svišťov sa fotopasce umiestňujú 
k zimným norám, aby sa zistil počet prezimovaných jedincov v jednej 
rodine. Svište sú veľmi zvedavé a hravé zvieratá. Ak sa nepodarí foto-
pascu poriadne upevniť na vyvýšené miesto, svište ju často poobhrý-
zajú, alebo ju presunú.

Odhaľovanie nelegálnej činnosti

Fotopasce pomáhajú aj pri odhaľovaní nelegálnej činnosti v chrá-
nených územiach. Práve z tohto dôvodu je potrebné, aby boli nená-
padné, dobre zamaskované a  uzamknuté. Aj napriek týmto opatre-
niam však už niekoľko nainštalovaných fotopascí v TANAP-e zmizlo. 
S najväčšou pravdepodobnosťou ich páchatelia odcudzili preto, aby 
nemohli byť podľa záznamu identifi kovaní pri nezákonnej činnosti. 
Aj napriek tomu používanie fotopascí prináša nielen nové poznatky 
a zaujímavosti zo života vzácnych druhov živočíchov, ale aj skvalitňo-
vanie ochrany prírody.

Ján Hoľma, správa TANAP-u
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 Najslávnejší hlavolam 

Po návšteve Ernő Rubika v bratislavskej Starej tržnici sme na tom is-
tom mieste prezentovali robotický skladač tohto najslávnejšieho hlavo-
lamu všetkých čias. 

Maďarský dizajnér a architekt Ernő Rubik prvý raz poskladal svoju 
Magic Cube – kocku v roku 1974 a odvtedy sa stala nielen najúspešnej-
šou hračkou na svete, ale aj jednou z ikon celého 20. storočia a syno-
nymom hlavolamu. Dodnes jej patrí s 350 miliónmi predaných kusov 
druhé miesto v rebríčku najpredávanejších produktov histórie, pričom 
dlhé roky sa držala celkom na vrchole, kým ju v roku 2007 neprekonal 
Harry Potter s viac ako 450 miliónmi predaných kníh. 

Roboty skladajú 

Poskladať kocku nie je síce jednoduché, ale dá sa to naučiť. Na ko-
šickej Technickej univerzite sme si povedali, že to skúsime naučiť aj 
robota. Nazvali sme ho Rubik’s Solver. Mechanických skladačov Rubi-
kovej kocky existuje viacero. Najznámejším z nich je Cubestormer II 
z  dielne britského konštruktéra Davida Gildaya z  Lega Mindstorms 
NXT, ktorý kocku poskladá priemerne do šiestich sekúnd. Najnovší 
skladač Skinner sa aj vďaka mierne upravenej kocke dostal s časom 
riešenia dokonca pod hranicu jednej sekundy. Na týchto rekordných 
časoch však nemajú najväčšiu zásluhu iba konštruktéri spomenutých 
zariadení, najväčšiu zásluhu na nich má niekto iný...

Matematici sa trápia 

Rubik totiž svojím vynálezom nezamotal hlavy iba miliónom laikov 
po celom svete, jeho kocka poriadne potrápila aj mnohých matemati-
kov. Kým sa teda milióny ľudí snažili dokázať predovšetkým sami sebe, 
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že ten prekliaty hlavolam dokážu poskladať, matematici riešili iný prob-
lém. Keď skladáte kocku klasickou metódou layer by layer, čiže vytvoríte 
horný kríž, poskladáte vrchnú vrstvu, strednú vrstvu, a tak ďalej, prie-
merný počet ťahov, ktorý na  to podľa algoritmu potrebujete, je 110. 
V extrémnych prípadoch to môže byť až 190. A práve na toto sa najviac 
matematici zamerali – snažili sa vymyslieť algoritmus, ktorý zníži maxi-
málny počet ťahov potrebných na poskladanie akokoľvek pomiešanej 
kocky na minimum. Toto číslo – maximálny počet ťahov – dostalo v ma-
tematickom žargóne poetický prívlastok tzv. God’s Number. 

Prvý úspech dosiahol britský profesor Morwen Thistlethwait už 
v roku 1981, čiže rok po uvedení kocky na západné trhy, keď sa mu 
podarilo vymyslieť algoritmus, pomocou ktorého bolo možné ľubo-
voľne pomiešanú kocku poskladať namiesto 190 maximálne 52 ťah-
mi. Bolo za tým veľa poznatkov najmä z oblasti kombinatoriky i teórie 
grúp a na dosť dlho sa číslo 52 stalo ofi ciálnym maximom. Matema-
tikom však God’s number naďalej nedalo spávať a špekulovali, ako by 
ho bolo možné znížiť. Cestu k riešeniu pootvoril v roku 1990 nemecký 
matematik Hans Klosterman vylepšeným Thistlewaitovým algorit-
mom, ktorým znížil God’s number na 42 a naštartoval novú vlnu záuj-
mu o túto otázku. Odvtedy sa priemerne každé dva roky číslo znižo-
valo – 39, 37, 29, 27... až do roku 2010, keď sa zastavilo na hodnote 22.

Potom však prišli matematici Herbert Kociemba a Morley David-
son s algoritmom, ktorý ešte znížil hodnotu God’s number na číslo 20. 
Tvrdili, že akokoľvek pomiešanú kocku je vždy možné poskladať ma-
ximálne dvadsiatimi ťahmi. Bola to odvážna hypotéza, a aby si svo-
jím riešením mohli byť úplne istí, potrebovali si ho overiť. Keďže sa 
to však nedalo dokázať analogicky, nezostalo im nič iné, než použiť 
hrubú matematickú silu – aplikovať tento algoritmus na všetkých 43 
triliónov možností (43 × 1 018), do ktorých je možné kocku rozložiť. 
Bežnému počítaču by aj pri maximálnej optimalizácii tento výpočet 
trval približne 50 rokov, preto Kociemba a Davidson požiadali o po-
moc väčšieho hráča – spoločnosť Google. Výpočet nakoniec prebie-
hal v  roku 2010 na desaťtisícoch serverov Google počas niekoľkých 
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týždňov, len aby defi nitívne potvrdil Kociembovu hypotézu a po viac 
ako 30 rokoch matematického bádania dal konečnú odpoveď na 
otázku, aká je hodnota God’s Number. 

Náš skladač Rubik’s Solver 

Kociemba s Davidsonom zverejnili spolu s výsledkami svojho bá-
dania aj zdrojové kódy k ich algoritmu a tento zverejnený algoritmus 
bol impulzom aj pre náš projekt. Začiatkom roku 2013 sme sa dali do 

Skladač Rubik’s Solver
Foto: autori
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jeho implementácie na existujúcu dvojchápadlovú pneumatickú kon-
štrukciu. Najmä vďaka výsledkom práce matematikov sa nám poda-
rilo skrátiť čas riešenia do rozumných hraníc na hodnoty asi 4 minút. 
V prvej etape nebolo naším cieľom priblížiť sa najrýchlejším sklada-
čom, princíp funkcie pneumatických pohonov to ani neumožňuje. 
Pneumatické pohony sa totiž dokážu pohybovať iba medzi dvoma 
polohami, pričom ideálne, najmä pri rotácii, by boli aspoň štyri, ale 
po prvotnom úspechu sme rozmýšľali, ako čas riešenia ešte znížiť. Aj 
s pomocou grantového projektu dekana Strojníckej fakulty TUKE sa 
nám v lete 2013 podarilo kompletne prerobiť existujúci skladač, upra-
viť elektroniku, vymeniť riadiace PC, no najmä doplniť ho o ďalšie dve 
pneumatické chápadlá. Vďaka týmto zmenám sa skrátil priemerný čas 
skladania na hodnotu približne 90 sekúnd. Rubik’s Solver je v prvom 
rade výstavný exponát, ktorý prezentujeme návštevníkom rôznych 
podujatí. Čas 90 sekúnd sa osvedčil ako ideálny čas, počas ktorého 
nezainteresovaný človek pochopí princíp skladača, má možnosť pýtať 
sa a popritom sledovať skenovanie i následný až mierne hypnotizujú-
ci proces skladania kocky doplnený zvukovými efektmi charakteris-
tickými pre pneumatické pohony. Pôvodnú dvojchápadlovú verziu 
skladača môžete vidieť ako funkčný exponát v  košickom Steel Park 
– kreatívnej fabrike. Vylepšenú štvorchápadlovú verziu bude naša ka-
tedra prezentovať pri rôznych príležitostiach, ako sú Dni otvorených 
dverí, Letná univerzita, Noc výskumníkov a podobne. 

Projekt Rubik’s Solver bol fi nancovaný z Grantového výskumu de-
kana Strojníckej fakulty TUKE, č. FGV/2013/01, s výrazným prispením 
spoločnosti SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r. o., ako hlavného 
dodávateľa pneumatických komponentov. 

Ing. František Ďurovský, Ing. Jozef Varga, PhD.
Katedra robotiky
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
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 Poznáte špionážny malvér? 

Ako malvér (z  anglického malicious software) sa označuje škodlivý 
softvér: trójske kone, vírusy, červy, spyware a  adware. Počítače napáda 
väčšinou prostredníctvom internetu. 

To, akými zraniteľnými nás robia počítače, dokazuje množstvo 
prípadov pirátskeho a  kriminálneho softvéru, ktorý ohrozuje nie-
len naše účty v bankách. Vďačíme za to najmä phishingu, farmingu, 
spoofi ngu a iným podvodným softvérom. V ostatnom čase sa však 
pozornosť médií čoraz častejšie upriamuje na prípady ako vytrhnuté 
zo scenárov špionážnych románov. Mená ako Stuxnet, Duqu, Gauss, 
Medre, Flame či Red October zaplavili svet a usadili sa v diskusiách ne-
raz nielen technicky orientovanej časti populácie. A niet sa čo diviť. 
Veď to, čo sa zdalo ešte pred pár rokmi len ako sci-fi , sa stáva skutoč-
nosťou. Nastúpil malvér ťažkého kalibru.
Odhaľovať malvér dokážu iba roboty
Foto: ESET
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V  čom sa tieto nové kúsky tak líšia od ostatných? Čím to je, že 
spôsobujú taký rozruch? Dôvodov je hneď niekoľko. Pri mnohých je 
to nebývalá technická zložitosť, pôvod opradený nejasnosťami, či 
dokonca ich vzájomná prepojenosť. To, čo majú však spoločné a čím 
sa zároveň odlišujú od prvých vírusov spred troch dekád, je skutoč-
nosť, že ich vyvinuli s vopred defi novaným cieľom (takpovediac na 
mieru), že majú potenciálne veľký dopad na reálny, fyzický svet a že 
za ich vývojom s najväčšou pravdepodobnosťou stoja skupiny dis-
ponujúce značným kapitálom. 

Samozrejme, aj medzi nie špionážnymi softvérmi možno nájsť 
typové odlišnosti, čo dobre dokumentujú dva príklady: Stuxnet 
a Medre − prvý technicky veľmi vypracovaný a komplikovaný, nad 
ktorého technickou analýzou strávili výskumníci stovky hodín, druhý 
veľmi jednoduchý, no napriek tomu veľmi účinný. 

Stuxnet

Počítačový červ Stuxnet sa zjavil v polovici roku 2010. Šíril sa pro-
stredníctvom MS Windows a  napádal SCADA-systémy vytvorené 
spoločnosťou Siemens. Systémy SCADA sa používajú na ovládanie 
a  kontrolu špecifi ckých priemyselných zariadení. Nebol to prvý ky-
bernetický útok na priemyselné objekty, ale situácia nadobudla nový 
rozmer po zistení, že jedným z jeho cieľov boli iránske zariadenia na 
obohacovanie uránu. Teóriu o  cielenom útoku na Irán a  jeho infra-
štruktúru podporili aj  prvé čísla, podľa ktorých sa takmer dve treti-
ny všetkých infi kovaných systémov na celom svete nachádzali práve 
v Iráne. Dlhý čas sa špekulovalo o tom, že za celým útokom stoja Spo-
jené štáty americké a Izrael. V polovici minulého roku toto podozrenie 
potvrdil denník The New York Times. Podľa neho sa na vývoji Stuxnetu 
podieľali Spojené štáty americké v rámci operácie nazvanej Olympij-
ské hry začatej ešte počas vlády Georgea Busha a bohato podporova-
nej za vlády Baracka Obamu.
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Medre

Objav červa ACAD/Medre je zasa príkladom akéhosi polociele-
ného útoku. Išlo o malvér zneužívajúci návrhársky softvér AutoCAD 
a  jeho používateľov (teda značne atypický malvér). Keď bol aktívny, 
patril medzi najväčšie hrozby v Peru. Bol to veľmi zaujímavý incident. 
O čo teda išlo?

Účel tohto červa bol vskutku jednoduchý: kradnúť citlivé údaje. 
ACAD/Medre odoslal každý AutoCAD-ový projekt – návrh otvorený 
v infi kovanom počítači na e-mailovú adresu útočníka. Táto priemysel-
ná špionáž cielene napádala veľmi konkrétnu množinu obetí – grafi c-
kých návrhárov, projektantov, architektov či iných používateľov využí-
vajúcich AutoCAD v jedinej konkrétnej krajine (zameriaval sa takmer 
výlučne na Peru). Na druhej strane však nešlo o typický cielený útok, 
kde sa napríklad konkrétnemu manažérovi fi rmy podhodí infi kova-
ný USB-kľúč, ale červ nakazil veľké množstvo počítačov v Peru. Ťažko 
špekulovať o tom, čo bolo skutočným zámerom útočníkov – či ukrad-
núť nejaké citlivé údaje a  tie potom zneužiť (speňažiť), alebo mali 
na muške konkrétny cieľ a ostatné infi ltrácie boli iba vedľajšie škody 
tohto útoku. Isté však je, že predtým, než sme v spolupráci so zainte-
resovanými inštitúciami v Peru (a v ďalších krajinách) zneutralizovali 
túto hrozbu, útočníkom sa podarilo ukradnúť viac ako desaťtisíce Au-
toCAD-ových projektov.

Na záver sa dá realisticky – aj keď možno trochu smutne – kon-
štatovať, že vzhľadom na úsilie vynaložené pri vývoji a prevádzkovaní 
malvéru tohto typu je veľmi pravdepodobné, že ich značné množstvo 
naďalej uniká objaveniu a na povrchu vidíme len špičku pomyselné-
ho ľadovca. Navyše, pri neutíchajúcej technologizácii takmer všetké-
ho vôkol nás a stále rastúcej hodnote informácií ako takých sa dá do 
budúcna očakávať zvýšený výskyt takýchto prípadov.

Ing. Peter Stančík
ESET
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 Novinka – kovové sklá

V odbornej i laickej verejnosti čoraz častejšie počuť o kovových sklách. 
Kovové sklo je zložitá kovová zliatina, ktorú s  obyčajným sklom spája 
spoločná charakteristická črta – neusporiadaná štruktúra. 

Obyčajné sklo si spájame predovšetkým s priesvitnosťou. Keď sa 
povie kovové sklo, ľudia sa najčastejšie pýtajú: Je tiež priesvitné? Od-
poveď znie: Nie je! V  prípade kovového skla ide o  nepriesvitný ma-
teriál. Tak prečo potom „sklo“? Je to dané vnútornou štruktúrou ma-
teriálu. Bežné kovy alebo zliatiny majú základné stavebné jednotky 
(atómy) usporiadané do pravidelnej, periodicky sa opakujúcej kryšta-
lickej mriežky. Bežné sklá – a ani tie kovové – to tak nemajú. Ich atómy 
sú rozmiestnené neusporiadane, nenájdete v nich periodicky sa opa-
kujúce polohy. Štruktúra skla najviac pripomína štruktúru kvapaliny, 
kde atómy tiež nemajú stále pozície v priestore. Preto sa kovové sklá 
niekedy označujú aj ako hlboko podchladené kvapaliny.

Prirýchle chladnutie 

Ak ochladzujeme kvapalinu (vodu, roztavenú zliatinu alebo nejaký 
roztok) pomaly, atómy majú obvykle dostatok času na to, aby zaujali 
rovnovážne polohy − teda aby prebehla kryštalizácia. V takomto prípa-
de vznikne pevná látka s pravidelne usporiadanou kryštalickou mriež-
kou. Chemické zloženie materiálu určuje, aká štruktúra vznikne a aké 
bude mať vlastnosti. Ak chceme získať materiál s  inými vlastnosťami, 
máme niekoľko možností. Môžeme ovplyvniť jeho zloženie, napríklad 
zmenou pomeru zložiek alebo ďalšími prísadami. Pri tomto postupe 
nás však limituje obmedzená vzájomná rozpustnosť použitých prvkov. 
Druhou možnosťou je spracovať materiál tepelne: ohrievať a následne 
chladiť. Pritom sa dá meniť rýchlosť ochladzovania materiálu napríklad 
jeho kalením v  oleji či vo vode. Tým môžeme čiastočne modifi kovať 
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jeho kryštalickú štruktúru a materiál má potom iné vlastnosti. Takto sa 
pripravujú napríklad špeciálne ocele. A ak sa nám podarí ochladiť kva-
palný materiál tak rýchlo, že kryštalizácia neprebehne (rýchlosť ochla-
dzovania dosahuje až milión stupňov Kelvina za sekundu), chaotické 
usporiadanie atómov z kvapaliny sa prenesie – zamrzne – aj do tuhého 
stavu a vzniká tuhá látka s nekryštalickou štruktúrou – kovové sklo.

Pojem rýchle ochladzovanie je pre kovové sklá priveľmi široký. 
Správnejšie by bolo hovoriť ochladzovanie rýchlejšie ako kryštalizácia.

Liatie taveniny na rotujúci valec

Najpoužívanejšie kovové sklá majú vhodnú kombináciu dobrých 
mechanických, chemických a predovšetkým magnetických vlastností. 
Sú mimoriadne pevné a tvrdé, dobre odolávajú korózii, dajú sa ľahko 
zmagnetizovať (tzv. magneticky mäkké materiály), a preto rýchlo našli 
široké použitie najmä v  elektrotechnike a  elektronike. Keďže takéto 
zliatiny spravidla vyžadujú veľkú rýchlosť chladenia, pripravujú sa vý-
lučne v tvare tenkej fólie (pásky) metódou rovinného liatia. Pri tejto 
technológii sa roztavená zliatina leje cez špeciálne tvarovanú dýzu na 
rýchlo rotujúci valec. Tu okamžite stuhne a vzniká tenká páska kovo-
vého skla hrubá 20 – 40 μm.

Použitie kovových skiel 

Tvar, v ktorom sa kovové sklá získavajú, spolu s vlastnosťami určuje 
spôsob ich použitia. Najčastejšie sa kovové sklá používajú ako jadrá 
pre cievky, tlmivky či transformátory. Jadrá transformátorov z  ko-
vového skla dokážu ušetriť 3 až 5 % elektrickej energie. Kovové sklá 
nájdete aj v ochranných prvkoch proti krádežiam v supermarketoch, 
v kábloch k počítačom, v napájacích zdrojoch od spotrebnej elektro-
niky, ale aj v železničných vagónoch. Z najnovšej generácie tzv. obje-
mových kovových skiel sa vyrábajú golfové palice, puzdrá na mobily, 
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hodinky či notebooky odolné proti nárazom. Sú aj vo vesmírnej sonde 
Pioneer 2, kde obal z kovového skla chráni elektroniku pred elektric-
kými a magnetickými poľami vesmíru pri jej ceste ku hviezdam. 

RNDr. Dušan Janičkovič
Laboratórium kovových skiel
Fyzikálny ústav SAV

Liatie taveniny na rýchlorotujúci medený valec v Laboratóriu kovových skiel FÚ
Foto: autor
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 Nazretie do úžasného sveta laserov 

Svetlo nám umožňuje vidieť okolitý svet a hoci sa zdá byť biele, v sku-
točnosti je plné farieb. Jeho špecifi ckým opracovaním sa otvorili nedo-
hľadné možnosti, ktoré poznáme ako laserové technológie. 

Svojou fyzikálnou podstatou je svetlo elektromagnetické žiarenie 
s  vlnovými i  časticovými hmotnými charakteristikami. To, že je svetlo 
hmotné, dokazuje svetelný mlynček skonštruovaný sirom Williamom 
Crookesom v roku 1873. Crookesov rádiometer, ako sa po svojom vyná-
lezcovi nazýva, tvorí sklená banka, v ktorej je vákuum a mlynček. Ten je 
umiestnený na ihlovom ložisku, aby prekonával čo najmenší odpor, keď 
sa vplyvom svetla jeho jemné lopatky roztočia. Pri pohľade na točiaci sa 
mlynček má pozorovateľ dojem neuchopiteľnosti a jemnosti celého pro-
cesu. Jemnosť a neuchopiteľnosť svetla je však len zdanlivá. Svetlo v sebe 
skrýva veľkú energiu. Vzhľadom na svoju vlnovú a hmotnú podstatu je 
svetlo tvarovateľné – spracovateľné . Vedný odbor fotonika – veda o svetle 
− aj jej praktické aplikácie sa rozvinuli do nevídaných rozmerov. 

Svetlo so špecifi ckými vlastnosťami 

Laser je zariadenie, ktoré vysiela svetlo – elektromagnetické žiarenie – 
pomocou optického zosilnenia založeného na vynútenej (stimulovanej) 
emisii svetelných častíc – fotónov. Termín laser tvoria začiatočné písmená 
výrazu Light Amplifi cation by Stimulated Emission of Radiation, čo sa pre-
kladá ako zosilenie svetla pomocou vynútenej (stimulovanej) emisie žiarenia. 
Vyžarované laserové svetlo má špecifi cké charakteristiky, ktoré nemožno 
dosiahnuť inými technológiami: je jednofarebné (monochromatické), 
usporiadané (koherentné) a má malú rozbiehavosť (divergenciu).

Laser je teda zariadenie, pomocou ktorého sa dodávaná energia 
premieňa na laserové svetlo so špecifi ckými vlastnosťami (laserový 
lúč). Od sprevádzkovania prvého lasera pred 50 rokmi sa skonštruovala 
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celá paleta laserov pracujúcich v  rôznom prostredí, s  rôznym kon-
štrukčným usporiadaním: lasery pracujúce nielen v oblasti viditeľné-
ho svetla, ale aj v oblasti infračerveného, ultrafi alového, ba dokonca 
i röntgenového žiarenia. Jednotlivé lasery majú špecifi cké vlastnosti, 
a tým aj špecifi cké uplatnenie.

Napriek svojej pomerne krátkej histórii už dávno nie sú lasery teo-
retickou, akademickou záležitosťou. Obklopujú nás v množstve apli-
kácií, ktoré sa stali prirodzenou súčasťou nášho života a neraz si ani 
neuvedomujeme, že pracujú na princípe laserov. Z ich nepreberného 
množstva si priblížime aspoň niektoré.

Od čiarových kódov k hologramom 

Jednou z prvých rozšírených aplikácií lasera, známou verejnosti už 
od začiatku 70. rokov, bol čítač čiarových kódov v  supermarketoch. 
Laserový lúč sa odráža od čiarového kódu. Intenzitu odrazu od čier-
nych a bielych pruhov vyhodnotí fotodióda a signál sa ďalej spracuje, 
čiže identifi kuje usporiadanie čiar a priradí ho k príslušnému tovaru.

Ďalšia z aplikácií z konca 70. rokov, ktorá mala masové rozšírenie 
a prenikla do našich domácností, sú CD-prehrávače. Laser v nich slúži 
ako veľmi presný čítač disku. Odraz laserového lúča zachytí fotodetek-
tor a ďalej spracuje do zvukovej podoby.

Predovšetkým mladí ľudia dobre poznajú laserovú šou. Žiarivé 
pestré sfarbenie laserových lúčov, možnosť dynamických vizuálnych 
efektov od blikania po zoskupovanie lúčov do meniacich sa obrazcov 
si rýchlo našlo uplatnenie v  oblasti zábavy od diskoték až po veľké 
priestorové aplikácie. Jednou z nich bola aj laserová šou pri príležitosti 
otvorenia výstavby obchodného centra Eurovea na ľavom brehu Du-
naja, ktorá využila svetelné efekty na znázornenie budúceho obchod-
ného centra zakomponovaného do vtedy voľného priestoru v  blíz-
kosti nového Slovenského národného divadla medzi Starým mostom 
a Mostom Apollo.
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Najväčšmi obdivovanou aplikáciou je využitie laserov na trojroz-
mernú vizualizáciu objektov vznášajúcich sa v priestore – hologramov.

Informačné a komunikačné technológie 

Oblasť, ktorá je nepredstaviteľná bez účasti najrozmanitejších apli-
kácií laserových technológií, sa týka informačných a komunikačných 
technológií. Dá sa takmer povedať, že prudký nástup informačných 
a komunikačných technológií a ich prienik do každodenného použí-
vania umožnili práve lasery. Ako príklad možno uviesť optické dátové 
nosiče. Od už spomenutých CD sa postupne vyvinulo celé spektrum 
optických dátových nosičov – DVD a HD DVD používajú infračervený, 
Blu-ray-disk zasa modro-fi alový laser. HVD (Holographic Versatile Disc, 

Hologram priehľadného objektu – sklenených pohárov
(Dobre viditeľná hĺbka 3D-scény)
Foto: Medzinárodné laserové centrum
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čiže holografi cký viacúčelový disk) spája dva druhy laseru, červený 
a modro-zelený spojený do jedného lúča. Dosahuje tak neuveriteľnú 
kapacitu 1,6 TB v porovnaní so 700 MB CD-nosičov (na ilustráciu: 1 MB 
= 106 bajtov, 1 TB = 1 012 bajtov). Na 1 TB-nosič sa tak zmestí obsah 
približne 228,5 CD-nosičov.

Prenos dát 

Využitie lasera na prenos dát je ďalšie zo širokého spektra apliká-
cií. Laserové svetlo môže prenášať veľké množstvá dát bez zhoršenia 
kvality signálu na veľké vzdialenosti, a  tak umožňuje komunikáciu 
napríklad aj vo vesmíre. Úžasným objavom boli zasa optické vlákna, 
kde kapacita jedného optického vlákna je okolo 32 000 telefonických 
hovorov za sekundu. 

Fotografi a holografi ckého záznamu hračky
Hologram zaznamenáva verne aj lesklý povrch zrkadlovo odrážajúci svetlo
Foto: Medzinárodné laserové centrum
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Laser nájdeme aj v bezdrôtových myšiach, laserových tlačiarňach 
a multifunkčných zariadeniach (tlačiareň, fax, kopírka, skener), 3D-ske-
neroch, LED-laserových projektoroch a v množstve ďalších zariadení, 
s ktorými už bežne denne pracujeme.

Medicína – diagnostika aj liečba 

Medicína využíva laser pri diagnostike i  terapii. Z diagnostických 
metód je zaujímavá OCT (Optical coherence tomography) alebo kon-
fokálna mikroskopia (snímanie mikroštruktúr selektívnym zobrazova-
ním paralelných rezov). 

Metóda OCT umožňuje vidieť pod povrch do tkaniva tak, že lasero-
vé lúče prenikajú doň do určitej hĺbky, odrážajú sa od štruktúr pod po-
vrchom, a z týchto odrazov možno vygenerovať trojrozmerný obraz. 
Konfokálna mikroskopia zasa umožňuje nahliadnuť do živých buniek 
a sledovať nielen ich štruktúru, ale aj životné procesy. 

Pri liečení využívajú lekári laser ako veľmi presný bezkontaktný optic-
ký skalpel; možno ho použiť aj pri veľmi jemných náročných operáciách, 
napríklad v očnom lekárstve pri odstránení či zmenšení krátkozrakosti, 
pri operáciách sivého a zeleného zákalu. Pacienti v zubárskom kresle zasa 
ocenia využitie laserovej vŕtačky, ktorá je menej bolestivá než klasická.

Revolučným využitím je fotodynamická terapia nádorov. Využívajú 
sa pri nej vlastnosti špeciálnych látok, ktoré sa vychytávajú a koncen-
trujú v nádoroch. Po ožiarení laserovým svetlom sa nádorové bunky, 
v ktorých sa skoncentrovali tieto látky, zničia bez toho, aby sa poško-
dilo okolité zdravé tkanivo.

Slovensko v storočí fotoniky 

Možnosti využitia laserových technológií ešte zďaleka nie sú vy-
čerpané. Výskum otvára doteraz netušené možnosti. Oblasť fotoni-
ky – vedného odboru skúmajúceho vznik, prenos a  detekciu svetla 
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a iných foriem žiarivej energie – je v centre záujmu aj v EÚ. Najnovšiu 
stratégiu v oblasti fotoniky schválili na stretnutí Európskej technolo-
gickej platformy Photonics 21. Jej cieľom je spoločná stratégia pre 
Európu a posilnenie vzťahov medzi priemyslom, vedou a politickými 
rozhodnutiami. 

Na Slovensku sme trend rozvoja fotoniky prezieravo odhadli pred 
približne 15 rokmi, keď skupina expertov a entuziastov pod vedením 
prof. Dušana Chorváta, DrSc., pripravila a realizovala projekt na zria-
denie Medzinárodného laserového centra (MLC) v  Bratislave. Počas 
tohto pomerne krátkeho času MLC intenzívne spolupracovalo s uni-
verzitami, ústavmi SAV, zdravotníctvom a priemyslom, a tak sa stalo 
rešpektovaným vedeckým partnerom i plnohodnotným členom Eu-
rópskej siete laserových výskumných pracovísk zastrešených európ-
skym projektom LaserLab III. Laserové centrum vytvára predpoklady 
na prípravu a riešenie množstva vedeckých projektov základného aj 
aplikovaného výskumu a vytvorilo aj platformu pre vzdelávanie, vedu 
a vývoj v laserových a fotonických technológiách na Slovensku. Sto-
ročie, na začiatku ktorého žijeme, môžeme považovať aj za storočie 
fotoniky.

MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA
Medzinárodné laserové centrum

Bratislava
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 Svetlo je fascinujúci fenomén

Optoelektronika, fyzikálna podstata svetla, jeho spolupôsobenie s prostre-
dím, lasery, to sú témy, ktoré ma počas vysokoškolského štúdia chytili za srdce. 

Vlastný projekt a grant 

Po skúsenostiach v Medzinárodnom laserovom centre v Bratisla-
ve počas písania diplomovky ma zlákala perspektíva ďalšieho štúdia 
a väčšej voľnosti pri riešení vedeckých problémov. Počas troch rokov 
doktorandského štúdia som získal postupne dva granty Slovenskej 
technickej univerzity pre mladých výskumníkov do 35 rokov a študen-
tov PhD. Mohol som tak začať s riešením vlastných projektov, ktoré sa 
zaoberali problematikou nanoštruktúr a ich aplikáciou vo fotonických 
prvkoch pre optické komunikačné systémy (systémy, v ktorých je in-
formácia prenášaná optickým žiarením a s týmto žiarením/signálom 
aj prvky systému pracujú). Projekty sa zaoberali vyšetrovaním nano-
štruktúrnych vrstiev zložených z  nanočastíc a  ich vlastnosťami. Ako 
výsledok projektu vznikli taktiež viaceré publikácie, pričom jednu už 
doposiaľ štyrikrát citovali iní vedci v  zahraničných svetovo uznáva-
ných časopisoch, čo je veľký úspech.

V  súčasnosti sa intenzívne venujem spomenutej problematike 
kovových nanočastíc. Ide o  zlomky materiálov pravidelných tvarov, 
ktorých rozmery sú menšie než 100 nm. Skúmame ich v  spolupráci 
s kolegom Martinom Weisom, ktorý sa môže popýšiť ocenením ako 
najlepší mladý vedec roku 2013. Keďže oblasť organickej elektroniky 
je ešte vždy neprebádaná, vidíme pred sebou množstvo výziev. 

Vyžiarená energia

Nanočastice tvoria rádovo desiatky až tisícky atómov, vďaka čomu 
majú unikátne vlastnosti. Možno ich nájsť v  opaľovacích krémoch, 
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farbách, papieroch do tlačiarní, využívajú sa aj ako prímesi do skiel 
a v medicínskych aplikáciách na diagnostiku a na boj s rôznymi ocho-
reniami. Nanočastice sa využívajú kvôli ich unikátnym vlastnostiam, 
ktoré sa prejavujú pri ich spolupôsobení so svetlom. Jedna zo zaují-
mavých aplikácií využíva pohlcovanie svetelného žiarenia v rozsahu 
vlnových dĺžok závisiacich od rozmerov a tvaru nanočastíc, ale aj od 
materiálu, z ktorých sú vyrobené. Tento rozsah vlnových dĺžok môže 
ležať vo viditeľnej oblasti spektra (370–760 nm), ale aj v časti blízkej 
infračervenej oblasti (0,76–1,5 μm). Ak nanočastica pohltí svetlo, zá-
porne nabitý elektrónový oblak a  kladne nabité jadro nanočastice 
vytvoria nábojový dipól. Takto uchovaná energia sa neskôr vyžiari 
do okolitého prostredia s rovnakou vlnovou dĺžkou, ako bola vlnová 
dĺžka svetelného žiarenia, ktoré nanočastica absorbovala. Tento jav sa 
nazýva lokalizovaná povrchová plazmonická rezonancia. 

Svietiace OLED-prvky pripravené na pracovisku ÚEF FEI STU
Foto: autor



obzory nových TECHNOLÓGIÍ

54

Zlepšovanie vlastností OLED-prvkov 

Aby bola nanočastica schopná vykazovať plazmonickú rezonan-
ciu, musí byť vyhotovená z vhodného materiálu. Najvhodnejším ma-
teriálom je zlato a striebro. Materiály, ako je meď, platina, paládium, 
síce vykazujú plazmonické rezonancie, ale nie v dostatočnej intenzite, 
ktorá by im v tejto oblasti umožnila lepšie využitie. Od druhu a tvaru 
nanočastice závisí aj hodnota vlnovej dĺžky plazmonickej rezonancie. 
Ak sa žiarenie rozptýli do rôznych smerov, poklesne intenzita žiarenia 
v  priamom smere pre túto vlnovú dĺžku. Roztok alebo sklíčko s  na-
nočasticami osvietené bielym svetlom sa potom sfarbí v závislosti od 
tejto vlnovej dĺžky. Prípravou takýchto roztokov a vytváraním vrstiev 
z nanočastíc rôznymi metódami sa zaoberajú aj na pracovisku Ústavu 
elektroniky a  fotoniky Fakulty elektrotechniky a  informatiky Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave (ÚEF FEI STU) v spolupráci s Me-
dzinárodným laserovým centrom. 

Na základe spomenutých vlastností sú nanočastice, ktoré vykazujú 
plazmonické rezonancie vo viditeľnej oblasti spektra, perspektívnym 
prostriedkom na dosiahnutie zvýšenia účinnosti OLED-prvkov (Orga-
nic Light Emitting Diode, LED-dióda z organického materiálu). 

V  súčasnosti pracujeme spolu s  Martinom Weisom a  ostatnými 
členmi nášho výskumného tímu na aplikácii nanočastíc na zhotovené 
OLED-prvky s cieľom zlepšiť ich optické vlastnosti.

Ing. Anton Kuzma, PhD. 
Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave
Študent roka FEI STU 2013
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 Fotovoltika tretej generácie 

Fotovoltický článok je zariadenie, ktoré premieňa priamo energiu 
svetla (fotónov) na elektrickú energiu. Od vývoja prvého použiteľného 
článku s účinnosťou približne 6 % prešlo šesťdesiat rokov a dnešné foto-
voltické články sa stávajú postupne atraktívnymi a konkurencieschopný-
mi energetickými zdrojmi. 

Napriek tomu, že fotovoltika zaznamenáva rozmach až posled-
né dve desaťročia, nejde o žiadnu novinku. Svoju históriu začala pí-
sať ešte v  roku 1839, keď francúzsky fyzik Antoine César Becquerel, 
spolupracujúc so svojím synom Alexandrom Edmondom, objavili 
a opísali fotoelektrický efekt. Na elektródach ponorených do elektro-
lytu pozorovali zmeny napätia v závislosti od slnečného žiarenia. Prvý 
solárny článok z roku 1883 tvoril pozlátený selénový polovodič, pri-
čom mal účinnosť len 1 %. Prvý monokryštalický kremíkový solárny 
článok s  účinnosťou 6 % vyrobila v  roku 1954 spoločnosť AT&T Bell 
Laboratories. Vývoj článkov potom prešiel od objemových materiálov 
cez tenkovrstvové štruktúry k tzv. fotovoltike tretej generácie, ktorú si 
podrobnejšie priblížime. 

Generácie fotovoltiky

Do prvej generácie fotovoltických článkov teda patria články 
z kryštalických materiálov, najmä kremíka, prípadne germánia alebo 
arzenidu gália. Vzhľadom na hrúbku použitých polovodičových do-
siek, rádovo desatiny milimetra, sa kryštalické články nazývajú ob-
jemové články. Hlavnou výhodou tejto skupiny je dobre zvládnutá 
technológia, robustnosť a časová stálosť elektrických a mechanických 
vlastností. Účinnosť článkov prvej generácie sa pohybuje od 12 do 
17 %, účinnosť najlepších až nad 20 %. Je to skupina článkov, ktorých 
vývoj sa začal v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Články druhej 
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generácie vychádzajú z požiadavky znížiť výrobné náklady. Materiály 
hrubé stovky mikrometrov sa dajú nahradiť desať- až stokrát tenšou 
absorpčnou polovodičovou vrstvou. Ide o tzv. thin-fi lm (tenkovrstvo-
vé) technológie. Zmenšenie hrúbky polovodiča je nevyhnutné nahra-
diť inými úpravami, aby sa zachovala schopnosť maximálne pohlco-
vať svetlo. Najčastejšie ide o  modifi kácie kremíka (mikrokryštalický, 
polykryštalický a amorfný), prípadne ďalšie materiály. Daňou za nižšie 
výrobné náklady je však menšia účinnosť (asi 6 až 10 % pre amorfný 
kremík, 19 % pre kadmium-telurid – CdTe), kratšia životnosť a nestabi-
lita elektrických vlastností. 

Monokryštalický a multikryštalický kremíkový slnečný článok
Foto: autori
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Tretia generácia fotovoltiky

Podľa zákonov termodynamiky by mohla byť účinnosť fotovoltic-
kej premeny približne 86 %. To je teoretický cieľ, ku ktorému sa chce-
me priblížiť pri konštrukcii fotovoltických článkov tretej generácie. Sa-
mozrejme, pri dostatočnej efektívnej cene. Existuje niekoľko smerov, 
ktorými sa môže budúci výskum a vývoj uberať: 

tandemové solárne články, 

články využívajúce kvantové javy v kvantových bodoch alebo 
kvantových jamách, 

termofotovoltické články,

priestorovo štrukturované články vzniknuté samoorganizáciou 
pri raste aktívnej vrstvy, 

organické články. 

Tandemové články 

Najväčšmi rozvinutou oblasťou fotovoltiky tretej generácie, ktorá 
sa dočkala aj praktickej realizácie, sú tandemové solárne články. Sú to 
viacvrstvové štruktúry. V tandemovom usporiadaní sa berie do úvahy 
známa skutočnosť, že energetické straty článku možno významne zni-
žovať, ak sa využijú fotóny, ktorých energia je len o máličko väčšia ako 
šírka zakázaného pásma. (Zakázané pásmo predstavuje hodnotu ener-
gie – rozdiel medzi energiou voľného elektrónu, ktorý sa môže pohybo-
vať a viesť elektrický prúd, a tým, ktorý je pevne viazaný k jadru atómu 
polovodičového materiálu. Jeho hodnota sa udáva v elektrónvoltoch, 
eV.) To vedie ku koncepcii viacerých spolupracujúcich fotovoltických 
článkov s rôznou šírkou zakázaného pásma polovodiča, pričom každý 
je naladený na absorpciu fotónov z úzkeho rozsahu energií. Články sú 
radené paralelne. Na základe uvedeného príkladu možno tušiť, že ide 
o  konštrukčne zložitú záležitosť. Podobný efekt rozloženia slnečného 
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spektra možno dosiahnuť aj sériovým spojením slnečných článkov. 
Články sa postupne zoradia od najvyššej šírky zakázaného pásma sme-
rom k  najnižšej. V  prípade nekonečného počtu článkov zoradených 
v tandeme v sériovom rade možno pre takúto konfi guráciu dosiahnuť 
teoretickú hodnotu účinnosti 86,8 %. To je však v praxi nemožné, ale už 
aj v prípade malého počtu článkov v tandeme možno dosiahnuť uspo-
kojivé výsledky. Teoreticky môže účinnosť vzrásť zo 40 % pre dva články 
v tandeme na 68,8 % pre štyri články.

Prax ukázala, že odoberať energiu z  každého článku osobitne je 
technicky komplikované a neekonomické. Jednotlivé články tandemu 
sú preto poprepájané, pričom je potrebné dbať na to, aby generovali 
rovnaký prúd. V prípade, že to tak nie je, horší z článkov obmedzuje 
dosiahnuteľnú účinnosť celého systému. Dôležitú úlohu v  takomto 
usporiadaní zohráva kvalita prepojenia jednotlivých článkov. Na dôva-
žok tandemová štruktúra je veľmi citlivá na spektrálne zloženie svetla, 
pričom sa sleduje generovaný prúd. Keby sa odchýlka generovaného 

Koncepcia tandemových článkov využívajúca rozloženie slnečného spektra
Ilustrácia: autori
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prúdu na jednom z článkov oproti ostatným zväčšila o viac ako 5 %, 
stáva sa takýto článok spotrebičom a je nevyhnutné ho premostiť pa-
ralelnou premosťovacou diódou.

Tandemové usporiadanie sa považuje za jednu z ciest, ako možno 
zvýšiť výstupný výkon článkov aj na báze amorfného kremíka a zároveň 
zvýšiť ich spoľahlivosť. Amorfný kremík má vysokú pohlcovaciu – absor-
pčnú schopnosť v oblasti modrej, zelenej a žltej časti slnečného spek-
tra. Mikrokryštalický kremík má navyše dobrú pohlcovaciu schopnosť 
i v oblasti červeného a infračerveného spektra. Veľkou výhodou takých-
to štruktúr je možnosť nízkoteplotných výrobných procesov, obvykle 
okolo 200 °C, a  možnosť nanášať ich na lacné podložky (sklo, plasty, 
resp. kovové fólie). To sa odzrkadľuje v nižšej cene slnečného článku. 
Malé laboratórne články dosahujú účinnosť asi 13 %. Pri hromadnej vý-
robe, kde hrá významnú úlohu konečná cena článku, sa snažia výrobco-
via zjednodušovať niektoré technologické kroky. Toto zjednodušovanie 
však prináša aj pokles účinnosti zariadení na polovicu. 

Moderné články a budúcnosť 

V bežnom polovodičovom materiáli jeden fotón generuje najviac 
jeden pár nosičov náboja. Aby ich fotón mohol vygenerovať viac, musí 
mať energiu najmenej dvakrát vyššiu, než je šírka zakázaného pásma. 
Proces, ktorý to umožňuje, sa nazýva viacexcitónové generovanie 
(MEG – Multiple Exciton Generation), niekedy tiež násobenie nosičov 
(CM – Carrier Multiplication). Vzniká v  polovodičových nanokryštá-
loch alebo v tzv. kvantových bodoch. Doposiaľ sa dal tento jav pozo-
rovať iba v prípade izolovaných kvantových bodov v koloidnom roz-
toku. Experimentálny fotovoltický článok pozostával z antirefl exného 
skla, na ktorom bola nanesená vrstva priehľadného vodiča a  vrstva 
nanoštruktúrneho oxidu zinočnatého, ďalej vrstva kvantových bodov 
zo selenidu olova impregnovaných etánditolom a hydrazínom. Horná 
elektróda bola z tenkej vrstvy zlata. 
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Niektoré materiálové štruktúry a  technológie sú v  súčasnosti už 
súčasťou komerčných fotovoltických aktivít, mnohé sú súčasťou vý-
skumného úsilia, iné sú len v polohe teoretických predpokladov. Čo 
je však dôležité, všetky predstavujú základ pre ďalší rozvoj fotovoltiky. 
Uvedené príklady nepredstavujú všetky možnosti, ale komplikova-
nosť využitých fyzikálnych efektov presahuje rámec tohto príspevku.

Ing. Milan Perný, PhD., doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky, 
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky, STU, Bratislava
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 Pomôžu organické polovodiče fotovoltike? 

Účinnosť kremíkových slnečných článkov je pomerne vysoká 
(20−25 %), avšak v dôsledku výrobnej náročnosti je vysoká aj ich cena. 
Výrobu oveľa lacnejších článkov možno dosiahnuť využitím organických 
polovodičov.

Tieto polovodiče sa skladajú predovšetkým z atómov uhlíka a vo-
díka, pričom môžu obsahovať aj iné prvky, napríklad síru, fl uór či 
meď. Nedávno dosiahli slnečné články vyrobené na báze organic-
kých polovodičov účinnosť premeny energie viac ako 11 %, čo je 
približne dvojnásobok rekordu z  roku 2007. Vďaka svojim jedineč-
ným vlastnostiam (energeticky nenáročné spracovanie, variabili-
ta optických a  elektrických vlastností) našli organické polovodiče 
popri využití vo fotovoltike uplatnenie aj v  iných elektronických 
prvkoch. Najznámejšími sú organické svetelné diódy (OLED) či or-
ganické tranzistory (OFET). O význame týchto materiálov svedčí No-
belova cena za chémiu, ktorú v roku 2000 získal Alan J. Heeger, Alan 
G.  MacDiarmid a  Hideki Širakawa za objav, vývoj a  aplikáciu vodi-
vých polymérov. Ide o organické látky, ktorých molekuly tvoria dlhé 
reťazce uhlíkových atómov a  po určitých chemických úpravách sú 
schopné viesť elektrický prúd.

Aktívna vrstva 

Osobitou vlastnosťou organických polovodičov je, že pohlcova-
ním svetla (fotónov) v nich vzniká navzájom viazaný kladný a záporný 
elektrický náboj − excitón. Ako uviedol Alan J. Heeger vo svojej práci, 
pokrok v účinnosti organických článkov podnietil objav, ako možno 
excitón rozdeliť na rozhraní dvoch rôznych polovodičov. Jeden polo-
vodič (donor) odovzdáva elektrón a druhý (akceptor) ho prijíma. Tým 
sa dá získať voľný kladný a  záporný náboj, ktorý dodáva elektrickú 
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energiu do spotrebiča. Ďalší výskum viedol k vývoju štruktúry aktívnej 
vrstvy, v ktorej sú donorový a akceptorový polovodič navzájom pre-
miešané. Tým rastie pravdepodobnosť, že sa excitón rozdelí, čo zvyšu-
je účinnosť slnečného článku. V súčasnosti sa najlepšie výsledky do-
sahujú so zmesou polymérového polovodiča (donor) a  upraveného 
fullerénu (akceptor). Fullerén je molekula guľovitého tvaru vytvorená 
z atómov uhlíka. Polymérový polovodič pohlcuje žiarenie a prenáša 
kladný náboj. Upravený fullerén zasa prenáša záporný náboj. 

Príprava organických slnečných článkov

Hlavnou výhodou organických článkov je ich nízka cena, ktorá 
súvisí s nenáročnosťou výroby. Kvapalné roztoky organických polo-
vodičov umožňujú jednoduchými metódami vytvoriť veľmi tenké 

Pracovisko pre prípravu organických slnečných článkov vo FÚ SAV
Foto: autori
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vrstvy, a tak vznikajú priehľadné a ohybné články. Aktívne vrstvy na 
výskumné účely sa vytvárajú rotačným nanášaním, pri ktorom sa 
roztok nakvapká na povrch substrátu a  následným rýchlym otáča-
ním substrátu sa roztok rozptýli po povrchu a vytvorí tenkú vrstvu. 
Pre masovú výrobu je perspektívne priebežné nanášanie na ohyb-
ný substrát navíjaný na kotúč. Pri tomto spôsobe sa zmesový roztok 
tlačí, alebo naprašuje na substrát, ktorý sa počas nanášania plynulo 
prevíja z kotúča na kotúč.

Náš výskum vo Fyzikálnom ústave SAV sa zameriava na aktívnu 
vrstvu článkov z hľadiska jej optických, elektronických a štruktúrnych 
vlastností. Zaoberáme sa aj tým, ako vplývajú poruchy v  štruktúre 
a v chemickom zložení organických polovodičov − defekty na funkciu 
článku, a vyvíjame nové metódy na diagnostiku týchto defektov. Skú-
mame vlastnosti rôznych organických polovodičov, s ktorými v súčas-
nosti dosahujeme účinnosť nad 6 %. To nie je veľa, ale ďalšie zlepšenie 
účinnosti očakávame, ak do článku dodáme vhodné nanočastice, aby 
sme zvýšili pohlcovanie svetla. Zvýšenie účinnosti, no predovšetkým 
životnosti článkov môžeme ďalej dosiahnuť potlačením negatívnych 
vplyvov defektov. Hoci organické slnečné články v súčasnosti svojou 
účinnosťou zaostávajú za kremíkovými typmi, nízke výrobné náklady 
v  kombinácii s  ďalšími spomenutými výhodami dávajú organickým 
polovodičom vo fotovoltike sľubnú perspektívu. 

Ing. Michal Kaiser, Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.
Fyzikálny ústav SAV
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 Elektronika priamo v papieri 

Ako by asi žiarilo papierové lietadielko vybavené senzormi a LED-dió-
dami? A  teraz si predstavte, že nie sú nalepené, ale vytlačené priamo 
na papieri. Svet tlačenej elektroniky je lákavý a postupne začína byť cenovo 
dostupný. Čoskoro by sa mohol stať súčasťou nášho každodenného života. 

O  tlačenej elektronike sa hovorí, keď sú elektronické súčiastky 
vytlačené na papier alebo iný ľahký a fl exibilný materiál, napríklad na 
fóliu. Takáto elektronika ťaží z vlastností materiálu, na ktorom je vy-
tlačená. Je teda ľahká a ohybná. Takisto môže byť vytlačená na plaste 
alebo organických materiáloch. Elektronika sa tlačí na totožnej alebo 
mierne upravenej tlačiarni využívanej aj pri klasickej litografi ckej tlači, 
akou sa tlačia časopisy. Inovácia spočíva v  špeciálnom atramente. 
Tvoria ho polovodičové organické materiály. Pomocou atramentu sa 
teda vytvárajú funkčné elektronické súčiastky, napríklad tranzistory. 
Elektronická súčiastka môže mať viacero vrstiev tlačených postupne 
na seba počas výrobného procesu.

S obmedzeniami, no s veľkým potenciálom

O  tlačenej elektronike rozprávajú odborníci už dlhé roky. Každo-
ročne sa stretnú na konferencii Printed Electronics a oznámia svetu, čo 
nové vymysleli. Pred piatimi rokmi sľubovali pamäťové zariadenia veľké 
ako poštová známka, ktoré by sa používali na spárovanie hracích kariet 
s on-line hrami a zaznamenávali by rôzne parametre dosiahnuté v hre. 
Vedci takisto spomínali špeciálne tlačené senzory teploty kontrolujúce 
klimatizačné zariadenia alebo kontajnery pri distribúcii liekov. S výraz-
nejším využitím týchto technológií v praxi sme sa zatiaľ nestretli.

To však neznamená, že by bola tlačená elektronika iba teoretický po-
jem. Rok čo rok sa zjavuje čoraz viac prototypov, ktoré túto technológiu 
reálne využívajú. Takisto si treba uvedomiť, že tlačená elektronika má 
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určité obmedzenia a nedokáže plnohodnotne konkurovať kremíkovej 
elektronike. Netromfne ju kapacitou ani hustotou integrácie tranzisto-
rov alebo funkčnosťou. Výhodou je však odlišná výrobná technológia, 
lákavá výrobná cena, ľahkosť, tenkosť a ohybnosť. Vďaka tomu nájde 
využitie aj v situáciách, keď klasický kremík nestačí. Predstavte si naprí-
klad interaktívne plagáty alebo obaly produktov .... alebo pohyblivé re-
klamy, fotografi e a titulky v časopisoch a magazínoch – takmer ako vo 
fi lmoch o Harrym Potterovi. Vďaka tlačenej elektronike sa v blízkej bu-
dúcnosti možno dočkáme aj oblečenia meniaceho farbu. Momentálne 
výrobcovia experimentujú s vytlačenými batériami.

Ohybnosť a  ľahkosť tlačenej elektroniky sú ideálne vlastnosti na-
príklad v  prípade inteligentných hodiniek a  náramkov. Tie sú na-
stupujúcim trendom, zatiaľ však svojím dizajnom nelákajú, bývajú 
hrubé a  masívne. Už dnes existujú prototypy náramkov a  hodiniek, 

Hlavné výhody tlačenej elektroniky – ohybnosť a malá hmotnosť
Foto: Ericsson 
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ktoré využívajú vytlačené súčiastky. Na ciferníku s  technológiou 
elektronického papiera zobrazujú čas a na jednu okrúhlu batériu do-
kážu fungovať dva mesiace. Čoskoro by už mali byť bežne v predaji. 

Technológia sa zjavuje aj v inteligentných oknách, ktoré vytvárajú 
podobný efekt ako žalúzie a umožňujú používateľovi regulovať množ-
stvo svetla. Ďalším existujúcim príkladom je elektronický papier. Na 
jednom hárku papiera sa môže postupne zjaviť obsah, ktorý by bežne 
pokryl niekoľko strán.

Papier, ako ho nepoznáte 

S  elektronickým papierom experimentuje aj spoločnosť Ericsson. 
Prezentovala projekt papiera, ktorý komunikuje s  telefónom alebo 
tabletom. Špeciálne vyrobený papier má v  sebe zabudovanú malú 
batériu, anténu a čip. Papier plní bežný účel a poskytuje vizuálnu in-
formáciu. Stačí sa ho však dotknúť a na displeji vášho telefónu alebo 
tabletu sa zobrazia potrebné údaje. Nakupujete v obchode? Na displeji 
telefónu sa zobrazí podrobné zloženie a dátum spotreby potraviny, kto-
rú práve držíte v ruke. Predpísal vám lekár lieky? Ak je na obale elektro-
nický papier, pošle vám údaje o  ich dávkovaní na mobil (prípadne aj 
do mejlovej schránky alebo na vaše cloudové konto zálohované v no-
vopostavených dátových skladoch Národnej bezpečnostnej agentúry 
v Utahu). Chcete vedieť, ako k vám putovala poštová zásielka? Stačí sa 
dotknúť inteligentného papiera. Toto riešenie sa môže uplatniť takmer 
vo všetkých oblastiach života – v zdravotníctve, módnom a automobi-
lovom priemysle, v médiách, v zábave... Už dnes si skenujeme webové 
odkazy pomocou QR-kódu, v budúcnosti postačí dotknúť sa papiera. 

Ako takýto papier funguje v praxi? Je vybavený identifi kátorom, kto-
rý po dotyku pošle informáciu do smartfónu alebo tabletu. Zariadenie 
ju spracuje, na internete vyhľadá potrebné údaje a následne ich zobrazí 
na obrazovke. Tento systém je výborne využiteľný aj v múzeách ako in-
teraktívny sprievodca v telefóne alebo na reklamných plagátoch. 
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Tlačená elektronika v domácnosti 

O využití tlačenej elektroniky sa hovorí predovšetkým z pohľadu 
výrobcov. Bežný spotrebiteľ si elektroniku doma nevytlačí, ani sa k nej 
momentálne nemá ako dostať. To sa však môže zmeniť v  priebehu 
mesiacov. Na portáli Kickstarter uspel projekt s ambíciou sprístupniť 
tlačenú elektroniku verejnosti. Služba Printoo umožňuje objednať si 
súčiastky cez internet a  používať ich v  kombinácii s  každodennými 
objektmi. Medzi dostupnými modulmi nájdete napríklad súčiastku 
s akcelerometrom a svetelnými a teplotnými senzormi. Ďalšie moduly 
sú vybavené päticou dotykových tlačidiel, solárnymi článkami, blue-
tooth konektivitou, LED atď. S trochou šikovnosti si tak vytvoríte za-
riadenie ovládateľné pomocou mobilného telefónu alebo svoj vlastný 
elektronický papier. 

Tlačená elektronika sa stane súčasťou života
Papier bude komunikovať s telefónmi aj tabletmi
Foto: Ericsson
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Grafénová budúcnosť? 

Odborníci považujú grafén za supermateriál budúcnosti. Predpo-
kladajú, že nahradí kremík. Je odolnejší než oceľ, ohybný ako guma 
– dokáže sa natiahnuť o  20 %. Je odolný proti vode a  zároveň veľ-
mi ľahký. Zjaviť by sa mal vo všetkých technologických odvetviach 
vrátane tlačenej elektroniky. Hoci využitie grafénu ostáva zatiaľ iba 
v  teoretickej rovine, vývoj počas posledných rokov značne pokročil. 
Vedci využili grafén v displejoch a vytvorili aj obvod schopný posielať 
SMS-správy. Takisto sa podarilo vyrobiť grafénový atrament, ktorý 
by sa mal v budúcnosti využívať práve v procese tlačenia elektroniky. 
Jeho výhodou sú nižšie výrobné náklady a výborné vlastnosti. 

Ing. Roman Kadlec
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 Nanosenzory odhaľujú výbušniny

Jednou zo zákerných zbraní 1. svetovej vojny bol bojový jedovatý 
plyn. Táto hrozba teraz môže prísť napríklad zo strany teroristov. Vieme 
plyny v prostredí odhaliť? 

Pri monitorovaní životného prostredia, kvality potravín, chemic-
kých výrob i v boji proti kriminalite, či už ide o pašovanie drog, alebo 
teroristické útoky, meriame v prostredí koncentráciu plynov a pár. Na 
boj proti terorizmu a  kriminalite spolu s  bezpečnosťou hraníc a  ky-
berpriestoru kladie veľký dôraz hlavný európsky výskumný program 
Horizont 2020. V životnom prostredí treba sledovať ozón, oxidy síry, 
dusíka, uhlíka – oxid uhoľnatý a oxid uhličitý, ktorý sa označuje spolu 
s metánom ako skleníkový plyn. Prítomnosť oxidu dusičitého či kom-
plexnejších molekúl naznačuje, že v  okolí môžu byť výbušniny ako 
TNT či PETN.

Senzory a psy 

Výbušniny sa hľadajú napríklad prenosnými zariadeniami s neutró-
novými technológiami. Naďalej sú však nenahraditeľné cvičené psy. 
Čuch psa je najcitlivejším detektorom, dokáže určiť prítomnosť látok 
aj v miliónkrát nižšej koncentrácii, ako to dokáže človek. Čuchové pole 
človeka je 5 cm2, čuchové pole nemeckého ovčiaka 160 cm2. Pes roz-
pozná hľadanú substanciu na pozadí desiatich iných pachov. Používa-
nie psov je však nákladné, preto sa vedci usilujú vyvíjať polovodičové 
senzory ako náhradu za psov. 

Polovodičové oxidy kovov, ktoré sa v  senzoroch využívajú, skú-
mame aj v našom Nanolabe vo Fyzikálnom ústave SAV. Inováciou sú 
dnes nanočasticové, nanotyčinkové alebo nanorúrkové senzory ply-
nov. Náhrada súvislej vrstvy polovodiča tesne usporiadanou jednou 
vrstvou guľatých nanočastíc zvýši geometrický povrch pre priľnavosť 
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plynu asi 3-násobne a pri použití štyroch monovrstiev asi 12-násobne. 
V našich senzoroch sú nanočastice nanesené na povrch korundového 
(korund je vlastne oxid hliníka) čipu veľkého niekoľko mm2 z povrchu 
vody, na ktorom sa predtým tesne usporiadajú. Častice v  procese 
chemickej výroby získajú nevodivú povrchovú vrstvu, ktorá bráni ich 
zhlukovaniu a ktorú treba nakoniec odstrániť. Potom dostaneme me-
raciu štruktúru. Počet monovrstiev je 1 až 10. Na vytvorenie súvislej 
vrstvy treba naniesť aspoň dve monovrstvy.

Senzory sme testovali v  oxide dusičitom a  v  oxide uhoľnatom 
i v acetóne dôležitom pri diagnostike diabetes, ktoré sme pridali do 
suchého vzduchu s koncentráciami 1−100 molekúl plynu na 106 mo-
lekúl vzduchu. Senzory sa osvedčili. Dokázali, že sa približujú k citli-
vosti čuchu psa, ktorý je však hraničný, ale senzory možno ďalej op-
timalizovať. Robíme to geometriou elektród, rozmermi nanočastíc, 
využitím prímesí, ako je paládium a podobne. Nanočasticové senzory 
plynov zaznamenávajú stále rýchly rozvoj.

Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Fyzikálny ústav SAV

Monovrstva nanočastíc oxidu železitého po nanesení na substrát (a) a po odstránení 
povrchovej vrstvy UV ožiarením (b)
Foto: autor
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 Generátor a permanentné magnety 

Generátor elektrického napätia je zariadenie, ktoré premieňa mechanickú 
energiu na elektrickú. Opačným zariadením ku generátoru je elektromotor. 

Generátory sa skladajú z  pohyblivej časti – rotora a  statickej časti 
– statora. Napätie vzniká len v cievkach, v tzv. vinutí stroja. Keď sa ob-
vod uzavrie, tečie ním prúd a závisí od veľkosti záťaže. Ak sa na svorky 
cievky pripojí odpor, veľkosť prúdu závisí od Ohmovho zákona, čiže od 
podielu napätia a odporu. Napätie sa indukuje na základe zmeny mag-
netického toku. Pohybuje sa buď cievka v stojacom magnetickom poli, 
alebo je meniace sa pole (točivé pole) vytvárané otáčajúcimi sa mag-
netmi na rotore. Generátor s permanentnými magnetmi by mohol pra-
covať napríklad na princípe jednosmerného stroja, synchrónneho stro-
ja, prípadne by mohol mať podobnú konštrukciu, ako majú alternátory 
v autách. Vždy je však potrebné dodávať generátoru energiu na točenie 
rotora. Rotor môže točiť napríklad turbína alebo spaľovací motor. 

V jednosmernom stroji sa pohybuje cievka v magnetickom poli vy-
tvorenom stojacimi magnetmi. V synchrónnom generátore sa pohybu-
jú magnety a cievky stoja. 

Synchrónne, ako aj jednosmerné stroje – ak tomu nebráni nejaké prí-
davné zariadenie – môžu pracovať ako motory (premieňajú elektrickú 
energiu na mechanickú) alebo ako generátory (premieňajú mechanickú 
energiu na elektrickú). 

Napätie v generátore 

Na svorkách cievky jednosmerného generátora je jednosmerné 
napätie, ktoré sa pri konštantných otáčkach bude so zaťažením (s prú-
dom) meniť len málo. Veľkosť napätia je úmerná otáčkam. Napätie sa 
cez komutátor dostáva z cievky na svorky generátora. Komutátor je 
vlastne mechanický usmerňovač.
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Synchrónny generátor s permanentnými magnetmi má na statore 
obyčajne trojfázové vinutie. Na svorkách sa získava striedavé trojfázové 
napätie. Jeho veľkosť a frekvencia závisia od otáčok. Pri konštantných 
otáčkach ovplyvňuje zmenu napätia pri zaťažení aj charakter záťaže.

Tretia spomínaná konštrukcia – podobná alternátoru v  autách, 
čiže zubový alternátor s permanentnými magnetmi namiesto bude-
nia − je možná, ale po mechanickej stránke najzložitejšia. V statoro-
vom vinutí sa indukuje striedavé napätie, ktoré sa usmerňuje.

Geometrické rozmery a výkon 

Existuje všeobecný vzťah medzi geometrickými rozmermi a  vnú-
torným výkonom elektrických strojov (motorov aj generátorov). Jed-
noducho by sa dalo povedať, že vnútorný výkon je úmerný dĺžke mag-
netického obvodu, otáčkam rotora, druhej mocnine priemeru rotora. 

Schematický nákres dvojpólového jednosmerného stroja s permanentnými magnetmi 
Ilustrácia: autorka



73

obzory nových TECHNOLÓGIÍ

Geometrické rozmery a otáčky sa ešte musia násobiť súčiniteľom, ktorý 

závisí od indukcie vo vzduchovej medzere, od lineárnej prúdovej hustoty 

statora a od zvolenej konštrukcie. Vonkajší priemer statora závisí tiež od 

zvolenej technológie a konštrukcie. 

Z uvedeného vyplýva, že rýchlobežné stroje môžu byť menšie než po-

malobežné. Ak máme elektrický stroj s výkonom 1 kW a jeho otáčky sú 

100 ot./min, bude určite väčší ako stroj pracujúci s 10 000 ot./min. Ďalej 

závisí od nás, či zvolíme krátky stroj s väčším priemerom, alebo dlhý s ma-

lým priemerom. Nejde však o priamu úmeru, je to zložitejší vzťah.

Výber typu generátora 

Bežnému človeku je v danej výkonovej kategórii (1 kW) najdostup-

nejší synchrónny stroj s permanentným magnetom. Synchrónny ge-

nerátor s permanentným magnetom s výkonom 1 kW pri 1 500 ot./min 

by mohol mať priemer približne 160 mm a hmotnosť asi 12 kg. 

Elektrickú energiu je možné vyrábať aj z vibrácií – pulzov. Treba si 

však uvedomiť, že musí byť k dispozícii aj zodpovedajúci mechanický 

výkon. Dôležitá je tiež účinnosť premeny energie. Ak chceme vyrobiť 

1 kW energie, musíme mať pri účinnosti 80 % k dispozícii 1,25 kW na 

vstupe. Pri účinnosti 50 % sú to 2 kW. 

doc. Ing. Želmíra Ferková, CSc. 

Katedra elektrotechniky a mechatroniky 

FEI TU v Košiciach
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 Na začiatku bola fantastika 

To, čo sme ešte nedávno pokladali za sci-fi , dnes už často nájdeme 
v praxi. Dôsledkom toho je, že hranicu medzi fantastikou a realitou je čo-
raz ťažšie sledovať. 

Ak si spomenieme na Spielbergov veľkofi lm Vojna svetov, určite si 
každý z nás predstaví moment, keď trojnohé mimozemské robotické 
monštrá vyliezajú z podzemia. Práve tieto monštrá, a predovšetkým 
ich pohybové a manipulačné časti, ktorými vedeli preskúmavať členi-
té priestory a manipulovať s rôznymi objektmi, nie sú také vzdialené 
od reality, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Odborne sa takéto mecha-
nizmy nazývajú hyperredundantné, a ako napovedá slovo redundant-
né, ide o mechanizmy s veľkým počtom stupňov voľnosti pohybu.

História hyperredundancie 

S  pojmom hyperredundancia sa môžeme prvý raz stretnúť v  di-
zertačnej práci Gregoryho S. Chirikjiana s  názvom Teória a  aplikácie 
hyperredundantných robotických manipulátorov z roku 1992, v ktorej 
sa venuje analýze, simulácii a  návrhu hyperredundantných mecha-
nizmov. V nej hyperredundanciu defi nuje ako vlastnosť mechanizmu, 
ktorý má veľký počet stupňov voľnosti pohybu na vykonanie určitej 
úlohy, a teda aj schopnosť vykonať určitú úlohu s nadmerným poč-
tom akčných členov. V prípadoch, keď je prostredie extrémne členité, 
najmä pozdĺž trasy prenosu nejakého materiálu, a na presun objektu 
v priestore nestačí klasický priemyselný robot, je vhodné použiť me-
chanizmus s nadmerným počtom akčných členov. 

Oblasťou hyperredundancie sa výskumníci začali zaoberať už 
v  šesťdesiatych rokoch 20. storočia a  ich záujem sa predovšetkým 
sústredil na kategóriu robotických manipulátorov. Priekopníkmi 
boli Victor C. Anderson a  Ronald C. Horn so svojím manipulačným 
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zariadením Tensor-Arm. Princíp tohto zariadenia spočíval v sťahovaní 
umelých lán a v naklápaní jednotlivých segmentov na určenú stranu 
s použitím prevodových mechanizmov.

Inšpirácia v prírode 

Tak ako mnohé iné technické riešenia sa aj hyperredundantné 
mechanizmy podobajú svojou stavbou biologickým vzorom. V príro-
de existuje veľké množstvo živočíchov, ktorých celé telo (napr. červy, 
hady, dážďovky, slimáky) alebo časti tela (napr. slon, mravčiar, cho-
botnica) majú hyperredundantný charakter. Pôsobením evolúcie sa 
tieto živočíchy prispôsobovali svojmu prostrediu, čo ovplyvňovalo aj 
stavbu ich tela. Preto môžeme tvrdiť, že nadmerne pohyblivá stavba 
tela overená prírodou je najlepšia na dosiahnutie určitých cieľov. Na-
príklad telo dážďovky je uspôsobené na to, aby sa dokázalo efektívne 

Malé vodné medúzy AquaJelly 2.0 navzájom kooperujú
Foto: FESTO AG & Co. KG
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pohybovať úzkymi chodbami v zemi. Tento pohyb spočíva v tom, že 
jeho jednotlivé časti sa priečne rozťahujú a  s  využitím trecích síl sa 
celé telo pozdĺžne odsúva od stien chodby. Pohyb, ktorý vykonáva-
jú hady, je ešte zložitejší a  závisí od konkrétneho druhu hada. Slon 
dokáže zasa svojím chobotom manipulovať s veľkými i  ťažkými, ale 
tiež veľmi malými a  ľahkými predmetmi. Svojimi chápadlami veľmi 
dobre narába i chobotnica, ktorá vo svojom prirodzenom prostredí 
vie využiť aj prúdenie tekutiny. Všetky tieto vlastnosti živočíchov sa 
vedci a inžinieri snažili aplikovať pri konštruovaní rôzne prospešných 
mechanizmov. 

Chápadlo chobotnice

Chobotnica inšpirovala konštruktérov robotického manipulačné-
ho mechanizmu OCTARM. Reálnu podobu tomuto mechanizmu dal 
výskumný tím pod vedením doktora Iana D. Walkera z Clemsonskej 
univerzity v štáte Južná Karolína (USA), ktorého členovia pochádzali 
až zo siedmich univerzít. Ich práca sa začala množstvom analýz cho-
botničích chápadiel a  neskorší model skonštruovali s  využitím no-
vých technológií v oblasti mechatroniky. Základnú konštrukčnú časť 
OCTARM-u predstavujú umelé svaly tvoriace súbor hlavných akčných 
členov celého systému. Tieto svaly využívajú pneumatický princíp, pri 
ktorom zmenou tlaku vzduchu dochádza k stiahnutiu alebo roztiah-
nutiu svalu. OCTARM využíva celkovo osemnásť týchto svalov uspo-
riadaných v  štyroch samostatných sekciách spojených prepojovací-
mi segmentmi. Používateľ ovláda celé rameno joystickom, a tak ním 
môže jednoducho manévrovať v rámci 12 stupňov voľnosti pohybu.

Robot operuje 

HARP (Highly Articulated Robotic Probe) je robotický mechaniz-
mus, ktorý vznikol pre potreby chirurgie. Na návrhu a realizácii tohto 



77

obzory nových TECHNOLÓGIÍ

zariadenia sa podieľal aj známy vedec v oblasti hyperredundantných 
mechanizmov Howie Choset z Carnegie Mellon University v USA. Pri 
operáciách, kde sa chcú lekári vyhnúť veľkým zásahom, potrebujú 
šikovné manipulačné zariadenia s vysokou presnosťou. HARP pozo-
stáva z  manipulačnej a  základňovej časti. Na chirurgickom výkone 
sa podieľa manipulačná časť s priemerom 12 mm a dĺžkou 300 mm. 
Vie pracovať v dvoch módoch – v pevnom a v ohybnom. V pevnom si 
vie zachovať stanovený tvar a pri použití ohybného módu sa dokáže 
ohýbať v celej dĺžke, pričom si zachováva veľkú schopnosť manévro-
vateľnosti v priestore. Vnútri mechanizmu sú umiestnené dve valcové 
rúrky rozdelené po segmentoch a prepojené kĺbmi. Schopnosť otáča-
nia sa kĺbu je asi 15 stupňov a vykonáva sa sťahovaním a rozťahova-
ním umelých vláken umiestnených vo vonkajšej rúrke. Vnútorná rúrka 
obsahuje jedno umelé vlákno, ktorého sťahovaním a  rozťahovaním 
sa ovláda vzájomné vysunutie alebo zasunutie rúrok. V hlavovej časti 
HARP môžu byť umiestnené operačné nástroje. HARP by mal ovládať 
zaškolený medicínsky personál pomocou joystiku. Použitie takéhoto 
mechanizmu pri operačných výkonoch znižuje celkový čas zotavova-
nia sa pacienta a aj celkové náklady spojené s hospitalizáciou.

Vrtká vážka BionicOpter dlhá 44 cm má na tele až osem motorčekov
Foto: FESTO AG & Co. KG
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Budúcnosť hyperredundantných robotov 

Budúcnosť hyperredundantných mechanizmov spočíva najmä 
v oblasti manipulačnej, inšpekčnej, diagnostickej, medicínskej a koz-
mickej robotiky. Nespornou výhodou ich použitia pri diagnostikovaní 
napríklad technického stavu potrubných systémov a prípadná údržba 
týchto systémov je značný pokles fi nančných nákladov a oveľa jed-
noduchšie riešenie problémov. Lekári určite uvítajú ďalšie modely ta-
kýchto robotov, ktoré im uľahčia náročnejšie operácie len s  malými 
zásahmi do organizmu. Ďalšou oblasťou využitia pohyblivých robo-
tov sú záchranárske práce v  zavalených oblastiach. Výhody hyper-
redundantného mechanizmu možno využiť aj pri montovaní častí 
tvarovo zložitých výrobkov, ku ktorým sa nedostanú konvenčné robo-
tické manipulačné zariadenia. Významnou perspektívnou oblasťou je 
vojenský priemysel s množstvom teraz ešte nepredvídateľných úloh. 
Pri  konštruovaní nadmerne pohyblivých mechanizmov možno oča-
kávať aj využitie nových progresívnych technológií, ktoré vďaka spo-
lupráci mnohých vedných disciplín prinesú odlišný prístup k riešeniu 
mnohých problémov.

Ing. Erik Prada, PhD.
CVUM
Fakulta Strojní ČVUT v Prahe
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 Robot vo funkcii pomocníka človeka

Ľudstvo vo vývine posúva aj úsilie uľahčiť si život. Zaneprázdnenosť 
a pracovné vyťaženie ľudí v 21. storočí, spojené s technickým pokrokom, 
prinášajú rozmach robotických pomocníkov rôznych kategórií. 

Ako prvý použil výraz robot Karel Čapek v roku 1920 vo svojom 
literárnom diele R.U.R. Označil tak mechanických pracovníkov, kto-
rí mali nahradiť ľudí pri ťažkej, únavnej a  nebezpečnej práci. V  sú-
časnosti sa roboty rozdelili na dve základné skupiny. Jednu využíva 
priemysel v podobe najrozličnejších manipulátorov, druhú skupinu 
tvoria inteligentné roboty určené pre nové a  pre človeka niekedy 
ťažko dostupné prostredia a  aplikácie. Na tieto servisné roboty sa 
kladú vysoké nároky. Mali by byť dostatočne inteligentné na komu-
nikáciu s  používateľmi, schopné rozhodovať sa v  rozličných situá-
ciách, pohybovať sa a vyhýbať sa prekážkam či uchopovať objekty 
všetkých možných tvarov...

Pohľad do histórie 

Úsilie o zostrojenie strojov a zariadení imitujúcich prácu človeka 
alebo iných živých organizmov je známe od nepamäti. Z historických 
záznamov sa dozvedáme o prvých pokusoch Platónovho žiaka me-
nom Archytas (400–365 pred n. l.), ktorý zostrojil lietajúceho holuba 
na doručovanie správ. Ďalšie záznamy o mechanizmoch uľahčujúcich 
prácu človeku poukazujú na činnosť gréckych učencov alexandrijskej 
školy. Herón Alexandrijský zostavil prvý parný stroj, hoci veľmi primi-
tívny. Iným jeho vynálezom, ktorým predbehol svoju dobu takmer 
o  dvetisíc rokov, bol automat na nápoje založený na dômyselnom 
princípe kladiek, pák a naklonených rovín. Po vhodení mince automat 
nalial do pohára vhodné množstvo nápoja. 
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Robotický spoločník pre seniorov
Vie pripomenúť užívanie liekov, pomôcť pri spustení video hovoru s rodinou, prípadne pri ťaž-
kostiach zavolať pomoc a monitorovať zdravotný stav
Foto: Katarína Matejíčková
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Obdobie novoveku prišlo ešte s dokonalejšími mechanizmami. Vr-
cholnými zariadeniami tohto obdobia bol napríklad hudobný auto-
mat alebo mechanický hráč na xylofón s pohybmi riadenými progra-
movateľnými bubnami a  narážkami. Mechanik Jaquet-Droz zostavil 
v roku 1772 na báze vačiek (súčasti strojov prevádzajúce otáčavý po-
hyb na posuvný) a pružín automat v podobne dieťaťa píšuceho sku-
točným perom pasáže textu. Nesmieme zabudnúť na bratislavského 
rodáka Johanna Wolfganga von Kempelena (1734–1804), ktorý sa po-
kúsil zostrojiť prístroj napodobňujúci ľudskú reč. Bol skonštruovaný 
tak, aby imitoval anatómiu ľudského dýchacieho ústrojenstva: mechy 
boli akýmisi pľúcami, namiesto hlasiviek použil regulovateľnú trubicu, 
ďalšia trubica nahrádzala nosovú dutinu s  dvoma nosovými dierka-
mi. Stroj mal tiež ústa z gumy, no Kempelen nenašiel vhodný materiál 
na mäkké podnebie, jazyk a pery. Slávny je aj jeho šachový automat, 
ktorého konštrukcia zostala zahalená tajomstvom. Keby v ňom aj bol 
ukrytý muž nízkeho vzrastu odohrávajúci všetky šachové partie, ešte 
vždy išlo o  veľmi dômyselné zariadenie využívajúce zložitý systém 
pák, pružín a magnetov. 

Takéto technické diela neustále vznikali počas celej histórie v zá-
vislosti od potrieb a požiadaviek ľudí. Veľmi výrazný vplyv na expanziu 
výskumu a na vývoj mechanizmov a automatizovaných zariadení mali, 
žiaľ, veľké konfl ikty ľudstva – prvá a najmä druhá svetová vojna. Z po-
hľadu súčasnej systemológie a kategorizácie technických zariadení je 
otázne, či prvými robotickými zariadeniami neboli práve servisné ro-
boty. Podľa (nenormalizovanej) defi nície je servisný robot autonóm-
ne fungujúce automatizované, voľne programovateľné zariadenie 
určené na  čiastočne alebo úplne automatické vykonávanie činností 
a aplikácií, ktoré sa netýkajú priamo priemyselnej výroby produktov, 
ale poskytujú ľuďom alebo prevádzkam služby. Podľa Medzinárodnej 
asociácie servisnej robotiky je servisný robot zariadenie, ktoré vníma, 
myslí a činí v prospech ľudstva, alebo zvyšuje produktivitu práce. 
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Využitie servisných robotov 

Servisné roboty sú určené na  službu ľuďom a  rôznym technic-
kým procesom, čo poukazuje na široké spektrum využiteľnosti. Jed-
nou z oblastí je bezpečnosť (vojenstvo, policajné a záchranné služby 
a pod.). Využitie servisných robotov v tomto sektore bolo z hľadiska 
experimentálnych nákladov až donedávna veľmi náročné. Narastajú-
ce množstvo teroristických útokov, živelných pohrôm či prevádzko-
vých nešťastí však prinášajú nevyhnutnosť zaviesť servisné roboty do 
praxe vo väčšej miere. 

Servisné roboty využívané v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti 
sa často pohybujú v stiesnených podmienkach interiérov, no musia 
plniť náročné úlohy pri obsluhe a opatere hendikepovaných ľudí, pri 
ošetrovaní pacientov, operáciách či diagnostike alebo pri namáha-
vých a monotónnych obslužných činnostiach, pri preprave materiálov 
a podobne. Prioritou každého takéhoto konštrukčného riešenia musí 
byť spoľahlivosť, bezpečnosť a robustnosť. 

Jana Matejickova
Typewritten Text

Jana Matejickova
Typewritten Text

Jana Matejickova
Typewritten Text
chýba autor obr. 

Jana Matejickova
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Jana Matejickova
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Servisné roboty našli uplatnenie tiež v poľnohospodárstve a les-
níctve, v energetike, verejnej službe a v neposlednom rade aj v do-
mácnosti. Čoraz obľúbenejšie sú robotické vysávače alebo kosač-
ky na trávu. Samozrejme, v  týchto jednotlivých oblastiach využitia 
sa líšia konštrukciou, spôsobom riadenia pohybu či manipuláciou 
s predmetmi. 

A budúcnosť?

Servisné roboty zaznamenali samostatný systémový a programo-
vý vývoj a možno ich charakterizovať ako dynamicky sa rozvíjajúce, 
komerčne zaujímavé a  najmä žiaduce produkty. Rozvoj techniky 
a  informačných technológií v  posledných desaťročiach umožňuje 
aplikovať robotické technológie v najrozličnejších oblastiach ľudskej 
činnosti. S vývojom nových robotických zariadení a s rastúcimi požia-
davkami na plnenie náročných úloh v praxi a v priemysle je potrebné 
vytvoriť aj podmienky na odbornú prípravu potrebných špecialistov 
v tejto oblasti. 

Ing. Ivan Virgala, PhD.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty

Technická univerzita v Košiciach
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 Roboty pracujú v zoskupeniach 

Roboty, ako ich poznáme z fi lmov alebo sci-fi  literatúry, sa často po-
dobajú na človeka. Riešia problémy podobne ako ľudia a  pohybujú sa 
v neznámych prostrediach. Aj oveľa jednoduchšie roboty však môžu plniť 
náročné úlohy napríklad tak, že sa pohybujú v kŕdľoch a úlohy riešia spo-
ločne. Takéto systémy sa inšpirujú správaním niektorých spoločenských 
živočíchov, napríklad mravcov, včiel, vtákov alebo rýb. 

Roboty používané v súčasnosti väčšinou nemajú podobu ľudskej 
postavy. Možno aj preto, lebo pri ich konštrukcii sa kladie dôraz na 
funkčnosť, a nie na podobu. Týka sa to najmä robotov používaných 
v  priemysle, ale aj robotov, ktoré prenikajú do nášho každodenné-
ho života. Okrem kuchynských robotov sú to aj robotické vysávače, 
kosačky, zberače golfových loptičiek a mnohé iné. Ide o inteligentné 
stroje, ktoré nám čoraz častejšie pomáhajú riešiť problémy v práci aj 
v osobnom živote a sprevádzajú nás i pri našich záľubách.

Niekedy je však výhodnejšie, ak roboty pôsobia v skupine. Relatív-
ne jednoduché robotické zariadenia dokážu spoločne plniť náročné 
úlohy napríklad pri prehľadávaní zamorených či ťažko dostupných 
území, oblastí zničených prírodnými katastrofami alebo pri ochrane 
dôležitých objektov.

Utópia čoskoro skutočnosťou 

Predstavte si množstvo relatívne jednoduchých mobilných robo-
tov, ktoré sa rozbehnú po zamorenej budove a budú pátrať po zra-
nených ľuďoch. Ak niekoho nájdu, určia jeho polohu a vyšlú signál na 
privolanie záchranárov, alebo privolajú k nájdenému človeku svojich 
kolegov – tiež robotov. Spoločnými silami ho potom dokážu odtiah-
nuť do bezpečia. Utópia? Možno už blízka budúcnosť.



85

obzory nových TECHNOLÓGIÍ

Inšpirácia z prírody 

Ide o relatívne nový smer v oblasti výskumu a vývoja mobilných 
robotov – swarm-robotiku. Názov tohto robotického odvetvia sa od-
vodzuje z anglického slova swarm – roj, kŕdeľ – a vychádza z princípov 
kolektívneho správania sa spoločenstva jedincov v prírode, napríklad 
spoločenstva mravcov, kŕdľa vtákov, roja včiel či húfov rýb. Systém 
pozostávajúci z takýchto jednoduchých členov sa navonok môže pre-
javovať veľmi komplexným a inteligentným správaním. Vyniká schop-
nosťami, ktoré nie sú len súčtom schopností jednotlivých prvkov sys-
tému. Skupina ako celok sa prejavuje novým typom správania, ktoré 
sa u jednotlivcov tvoriacich skupinu nenachádza. Takýto jav sa nazýva 
aj emergentné správanie. Slovo emergencia je odvodené z latinského 
emergentia a znamená vynorenie sa, objavenie sa, vznik. 

Príkladom emergentného správania sa ľudí môže byť napríklad ich 
pohyb smerom k východom v prípade vzniku nebezpečnej situácie, 
pohyb áut po meste a pod. Jednoduchou ilustráciou emergentného 
správania je potlesk, ktorý vznikne spontánne. Niekto začne tlieskať, 
iný sa pridá, potom ďalší. Po krátkej chvíli sa potlesk ustáli na nejakom 
rytme bez toho, aby na  to dal niekto pokyn. Ľudia mimovoľne syn-
chronizujú tlieskanie. 

Roboty sa učia od mravcov 

Kolónie mravcov pri hľadaní potravy používajú mechanizmus, ktorým 
dokážu efektívne organizovať činnosť veľkého množstva jednotlivých 
mravcov. Tento mechanizmus je založený na vytváraní a sledovaní fero-
mónovej stopy. Jednotlivé mravce nerozmýšľajú nad tým, ako čo najlepšie 
zásobiť mravenisko potravou. Jednoducho sa pohybujú v smere, ktorým 
ich láka príťažlivá feromónová značka – vôňa ostatných mravcov. 

Keďže mravec pri ceste od zdroja potravy do mraveniska zanechá-
va ďalšiu pachovú stopu, jej intenzita sa zvyšuje s počtom mravcov, 
ktoré po nej prejdú. Čím intenzívnejšia je feromónová značka, tým 
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viac mravcov sa začína pohybovať po tejto stope a postupne mravce 
vytvoria cestičku, po ktorej sa veľmi efektívne dostávajú k zdroju po-
travy a späť do mraveniska. Rozhodnutie jedinca sledovať najsilnejšiu 
feromónovú stopu ovplyvní správanie celej skupiny. Navonok sa to 
však javí, akoby mravce koordinovane a cielene vyhľadávali zdroje po-
travy a najkratšie cesty k nim. 

Feromónová mapa pre roboty 

Analogické postupy a spôsob komunikácie sa používajú aj pri ria-
dení robotických kŕdľov. Napríklad pri prehľadávaní a strážení dôleži-
tých budov, pri monitorovaní rozsiahlych odľahlých a neprístupných 
oblastí, pri prevencii požiarov a  riešení ďalších podobných úloh sa 
dajú použiť aj algoritmy inšpirované správaním mravcov. Feromóno-
vá značka tu však funguje opačne ako v prípade hľadania najkratšej 
cesty k potrave pri mravcoch. Úlohou robotického kŕdľa pri monito-
rovaní je pokryť svojimi snímačmi monitorované územie tak, aby sa 
informácie o  všetkých častiach tohto územia získavali rovnomerne. 
Keďže je nepraktické a často nerealizovateľné, aby roboty zanecháva-
li na miestach, ktorými prejdú, svoje značky podobné feromónovým 
značkám mravcov, vytvárajú roboty spoločnú feromónovú mapu. Ide 
o virtuálnu mapu, kde je celé monitorované územie rozdelené na také 
veľké časti, ktoré dokážu obsiahnuť snímače jedného robota. Robot 
zosníma danú časť územia a  zapíše okrem získaných informácií na 
dané miesto do mapy aj svoju feromónovú značku. Jej hodnota je ma-
ximálna v okamihu, keď robot zosníma údaje o tejto oblasti. 

Nie je chaos ako chaos 

S  postupujúcim časom feromónová značka vyprcháva podobne 
ako v prírode tá mravčia. Robotov monitorujúcich územie to od oblas-
tí s vysokou hodnotou feromónovej značky – na rozdiel od mravcov 
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– odpudzuje. Naopak, priťahuje ich to do ešte nepreskúmaných ob-
lastí alebo do oblastí preskúmaných už veľmi dávno. Hodnoty fero-
mónových značiek v týchto oblastiach sú nulové alebo nízke. Každý 
robot sa sám rozhoduje, do ktorej oblasti sa má pohnúť. Na určenie 
svojho ďalšieho pohybu používajú všetky roboty rovnaký algoritmus 
podobne ako mravce, ktoré sa riadia len jednoduchým sledovaním 
najsilnejšej feromónovej značky. Správny algoritmus zabezpečí, že 
zo zdanlivo chaotického správania sa jednotlivých robotov vzniká ko-
ordinované monitorovanie priestoru. 

Kŕdeľ umelých vtákov 

Okrem tzv. mravčích algoritmov sa pri riadení robotických kŕdľov 
používajú aj ďalšie algoritmy a metódy inšpirované prírodou. Medzi 
najznámejšie patria algoritmy využívajúce tzv. Reynoldsove vektory 
nazvané podľa C. W. Reynoldsa, ktorý v  roku 1987 navrhol pravidlá 
pre simuláciu kŕdľa umelých vtákov. 

Reynolds si všimol, že každého člena skupiny ovplyvňujú tri sily. 
Prvá ho núti udržiavať odstup od susedných členov kŕdľa, čím sa za-
bezpečí, aby sa vtáky v kŕdli nezrážali. Druhá ho priťahuje do stredu 
kŕdľa, čím sa zabezpečí súdržnosť kŕdľa, a  tretia sila pôsobí tak, aby 
prispôsobil svoju rýchlosť susedným vtákom.

Roj virtuálnych častíc

Ďalšia často používaná metóda je inšpirovaná správaním roja vir-
tuálnych častíc. Pôvodne bola navrhnutá na simuláciu zjednoduše-
ných sociálnych systémov, ako sú húfy rýb či kŕdle vtákov. Táto me-
tóda, známa ako optimalizácia pomocou roja častíc (Particle Swarm 
Optimization), používa virtuálne častice, ktoré sú schopné pohybo-
vať sa vo virtuálnom priestore. Ich pohyb je reprezentovaný zmenou 
súradníc jednotlivých častíc. Nové súradnice vypočíta každá častica 
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podľa určeného algoritmu na výpočet smeru a rýchlosti pohybu časti-
ce. Rýchlosť a smer pohybu častice sa počíta z troch zložiek. 

Prvá zložka, nazýva sa aj momentum, núti časticu pokračovať 
v smere doterajšieho pohybu. 

Druhá zložka priťahuje časticu na miesto, ktoré samotná častica 
vyhodnotila na základe svojho doterajšieho pohybu ako najvhodnej-
šie pre ďalší pohyb (napr. je to najmenej preskúmaná oblasť v jej oko-
lí). Táto zložka sa zvykne označovať ako kognitívna, lebo súvisí s po-
znaním samotnej častice. 

Tretia zložka priťahuje časticu do oblasti, ktorá sa ukazuje ako naj-
vhodnejšia spomedzi oblastí ohodnotených všetkými časticami v da-
nom kroku. Keďže súvisí s poznaním celej skupiny, zvykne sa označo-
vať ako sociálna zložka. 

Vhodným nastavením konštánt určujúcich, akou mierou každá 
z týchto zložiek ovplyvní ďalší pohyb častice, je možné ovplyvňovať 
správanie roja častíc. 

Kŕdeľ verzus centrálne riadenie 

Riešenie, ktoré využíva vplyv náhodných veličín, kde smer pohybu 
autonómnych robotov nie je vopred určený a  každý robot rozhoduje 
o svojom ďalšom pohybe samostatne, má aj veľa nedostatkov. Keby sa 
využila metóda centrálneho riadenia, pohyb robotov by bol efektívnejší 
a koordinovanejší. Keď majú jednotlivé roboty vopred určené, ktoré ob-
lasti a v akom poradí ich majú preskúmať, môžu sa pohybovať po čo naj-
vhodnejších trasách a nestane sa, že viac ráz prehľadajú ten istý priestor.

Čo však v prípade, ak má robotický kŕdeľ chrániť dôležité budovy 
– elektrárne, zásobárne vody a podobne? Pri centrálne riadenej činnos-
ti robotov by sa ich pohyb dal ľahko predpovedať a bol by z bezpeč-
nostného hľadiska nedostatočný. Prednosti monitorovania pomocou 
robotického kŕdľa sa ukážu aj vtedy, keby sa poškodil, alebo zničil jeden 
či viacero robotov pracujúcich v  skupine. Ostatné roboty pokračujú 
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v monitorovaní bez prerušenia, pretože algoritmus ich činnosti nezávisí 
od počtu robotov v skupine. Robotické kŕdle môžu v budúcnosti efek-
tívne riešiť úlohy pri prevencii požiarov, v záchranárstve, ale vieme si ich 
predstaviť aj pri oveľa bežnejších úlohách, napríklad ako čatu upratova-
čov vo veľkých budovách. A keď už sme pri upratovaní – čo keby sme 
poslali kŕdeľ nanorobotov poupratovať v našom tele? 

Nové technológie menia legislatívu 

Kŕdle robotov zatiaľ neopustili experimentálne a laboratórne pod-
mienky. Technológie sú už pripravené na využitie v  praxi, musí byť 
však pripravená aj spoločnosť. Je potrebné vyriešiť viaceré legislatívne 
problémy súvisiace napríklad s používaním autonómnych mobilných 
robotov – pozemných aj lietajúcich – v  reálnych podmienkach. Via-
ceré krajiny už majú zákony, ktoré umožňujú za určitých podmienok 
prevádzku takýchto zariadení. Tieto zákony sa usilujú minimalizovať 
riziko ich možného zneužitia a  tiež zabezpečiť ochranu obyvateľov. 

Malé S-boty troch druhov z európskeho projektu e-SWARM
Foto: Katarína Matejíčková
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Napríklad v Česku je povolená prevádzka autonómnych lietajúcich ro-
botov s podmienkou, že každý takýto robot má vlastného operátora 
počas celej doby prevádzky. Ten má za úlohu v prípade poruchy pre-
vziať riadenie robota a pomocou diaľkového ovládania ho bezpečne 
priviesť na zem. Takéto riešenie však nie je pre robotické kŕdle prijateľ-
né, pretože by vyžadovalo veľké množstvo operátorov. 

Zmapovanie Matterhornu 

Pomocou robotického kŕdľa sa podarilo zmapovať a  vytvo-
riť 3D-model jedného z  najimpozantnejších alpských velikánov 
– Matterhornu. Približne polkilové lietajúce roboty s rozpätím krídel 
jeden meter si otestovali letové vlastnosti, navigačný softvér aj schop-
nosť vytvoriť 3D-model komplikovaného terénu. 

V spolupráci je sila 

Výskumom komplexných systémov, ktoré sa skladajú z množstva 
relatívne jednoduchých mobilných robotov, sa zaoberajú výskumníci 
po celom svete. Veľmi zaujímavé výsledky dosiahli vedci zo švajčiar-
skeho Technologického inštitútu v  Lausanne (EPFL), ktorí vyvinuli 
viacero druhov malých mobilných robotov. Využívajú ich pri štúdiu 
a vývoji robotických kŕdľov. 

V Ústave informatiky SAV sa výskumu a vývoju takýchto robotických 
systémov a swarm-inteligencie venujeme od roku 2010 a dosiahli sme 
zaujímavé výsledky pri koordinácii a kooperácii autonómnych mobil-
ných robotov v skupine. Nájdu uplatnenie v rôznych oblastiach, naprí-
klad pri hasení lesných požiarov, pri záchranárskych prácach a podob-
ne. 

Ing. Ivana Budinská, PhD.
Ústav informatiky SAV
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 Pavúčie nanotechnológie smerujúce 
k medicíne

Nový druh nanovláken môže mať dôležité slovo v biotechnológiách. 

Všetko sa začalo ešte v  ranom novoveku, keď ľudia prvý raz po-
zorovali, ako kvapka vody v elektrickom poli nabitého jantáru mení 
svoj tvar zo sploštenej guľky na kužeľ, pričom sú z nej strhávané mik-
rokvapôčky smerom k jantáru. Neskôr v 18. a 19. storočí bol tento jav 
opísaný presnejšie a v roku 1902 si na jeho základe Američan Cooley 
patentoval prvé elektrospinovacie zariadenie, čím otvoril cestu jeho 
ďalšieho vývoja. V  posledných desaťročiach možno pomocou tohto 
zariadenia vyrábať nanovlákna.

Výroba nanovláken elektrospiningom

Prístroj na výrobu nanovláken využíva zdroj vysokého napätia pro-
dukujúceho až desaťtisíce voltov. Nasmeruje elektrický náboj (kladný 
alebo záporný) na polymér v podobe roztoku alebo taveniny. Ten potom 
smeruje ku kolektoru, čiže na uzemnenú zbernú elektródu. Tak, ako silnie 
elektrostatické priťahovanie medzi opačne nabitou tekutinou a  kolek-
torom, mení sa tvar čelného okraja tekutiny zo zaobleného menisku na 
kužeľ (nazývaný aj Taylorov). V istom okamihu, keď sila elektrického poľa 
presiahne povrchové napätie tekutiny, vypudí zo špičky Taylorovho kuže-
ľa prúd tekutiny v tvare vlákna. Ten sa počas prúdenia chaoticky ohýba, 
a tak sa predlžuje čas i jeho dráha. Tým sa formujúce sa vlákno stenčuje, 
štiepi a dlhší čas dovoľuje rozpúšťadlu vypariť sa, alebo tavenine tuhnúť. 
Novovzniknuté stuhnuté vlákna sa začnú ukladať na kolektor. 

To, či elektrospiningom získame kvapôčky polyméru, alebo vlákno-
vé štruktúry, rovnako ako aj to, aký budú mať priemer, porozitu alebo 
usporiadanie, závisí od viacerých parametrov. Dôležitú úlohu zohráva 
koncentrácia, viskozita, povrchové napätie, molekulová hmotnosť a vo-
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divosť polymérového roztoku, ale aj napätie na zdroji, vzdialenosť čela 
pritekajúceho roztoku od kolektora, ako aj rýchlosť prítoku či teplota 
a vlhkosť prostredia. Vhodným nastavením týchto veličín možno získať 
vlákna s požadovanými vlastnosťami od desiatok nanometrov až po nie-
koľko mikrometrov, pričom na rozdiel od mnohých iných technológií na 
výrobu podobných nanomateriálov je táto jednoduchá, rýchla a lacná.

Potenciál v biomedicíne

Jednou z  dôležitých charakteristík tejto metódy je schopnosť 
vytvárať nanovlákna. Získané netkané submikrónové štruktúry sa 
vyznačujú veľkou plochou pri malej hmotnosti, čo umožňuje ich 
využitie vo viacerých oblastiach. Už desiatky rokov sa používajú na 
výrobu fi ltrov. Pri elektrospinovaní totiž vlákna vytvoria na povrchu 

Schematické usporiadanie jednoduchého elektrospinovacieho zariadenia
Na postavenie takéhoto zariadenia postačí generátor vysokého napätia 12 kV, striekačka 
s ihlou naplnená polymérnym roztokom, kúsok alobalu ako kolektor a zdroj vysokého na-
pätia. Radšej to však neskúšajte
Ilustrácia: autori
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kolektora membránu, v ktorej sú navzájom prepletené. Takáto štruk-
túra obsahuje veľké množstvo malých pórov, cez ktoré môžu pre-
chádzať menšie molekuly, napríklad kyslík a vodná para, kým bakté-
rie a vírusy neprejdú.

Schopnosť ľahko produkovať materiály s rozmermi štruktúr po-
rovnateľných s  mierkou mikroskopických biologických útvarov 
prebudila záujem o  elektrospining aj v  biomedicíne, v  ktorej má 
obrovský potenciál. Pozornosť sa upriamuje na tvorbu materiálov 
určených na ošetrovanie rán, na tkanivové inžinierstvo či na riadené 
dodávanie liečiv.

Historické záznamy hovoria, že roľníci v  južných Karpatoch ke-
dysi zbierali pavučinové zámotky, kokóny pavúkov snovačov z rodu 
Atypus a prikladali ich na rany, aby sa rýchlejšie hojili. Niečo podobné 
sa snažia vedci robiť aj v súčasnosti s elektrospinovanými vláknami. 
Ak sa totiž rana pokryje takouto vláknitou štruktúrou, bunky ju začnú 
využívať ako lešenie, rýchlejšie rastú a rozmnožujú sa, čím sa urýchli 
celý proces hojenia. Takáto náplasť zároveň chráni pred infekciou. Do 
polyméru možno umiestniť aj rôzne antibakteriálne častice či liečivá, 
ktoré podporujú regeneráciu tkaniva.

Tkanivové inžinierstvo

Viete si predstaviť takéto umelo vytvorené náhradné biologické 
tkanivo? Na túto kostru by sa naviazali rozosiate bunky kože, kostí, 
chrupky, šliach, hladkej svaloviny či nervové bunky ako do trojdimen-
zionálnej siete. Mohli by sa v nej hýbať, množiť, diferencovať či produ-
kovať už vlastnú mimobunkovú hmotu. Nie je to sci-fi , realita nemusí 
byť až taká vzdialená od týchto predstáv. Výskum v  tkaninovom in-
žinierstve sa zameriava na vývoj cievnych štepov vďaka schopnosti 
vytvárať usporiadanú kostru s rôznorodými mechanickými a biologic-
kými vlastnosťami. Tieto vláknité štruktúry by mohli byť aj vhodným 
lešením pre regeneráciu kostného tkaniva alebo šliach. Nanovláknové 
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štruktúry, pozdĺž ktorých môže rásť dlhý výbežok nervových buniek 
– neurit, sa ukazujú ako vynikajúci kandidáti na inžinierstvo a obnovu 
nervového tkaniva. Hoci ide zatiaľ ešte len o experimenty, miniatúrne 
rozmery, priestorový charakter tkaniny, jej mimoriadna priepustnosť 
a možnosť určovať veľkosť pórov či úprava týchto štruktúr bioaktívny-
mi molekulami otvára obrovský priestor na ďalší rozvoj v rozličných 
oblastiach využitia.

Široký potenciál možností

Nanovlákna získané technológiou elektrostatického zvlákňovania 
sa môžu využiť aj pri výrobe biosenzorov, na znehybnenie enzýmov 
pre chemické reakcie, na tvorbu membrán, ktoré budú zachytávať 
špeciálne určené molekuly, či v kozmetike alebo textilnom priemysle. 
Ďalšou perspektívnou oblasťou je využitie štruktúr ako nosiča liečiv 
s kontrolovaným uvoľňovaním. 

Vodivé membrány, ktoré možno pripraviť elektrospiningom, majú 
budúcnosť tiež v elektrotechnike. Môžu slúžiť ako elektrostatický štít 
na ochranu zariadení vo vysoko elektrostatickom prostredí, na ochra-
nu pred koróziou, na elektromagnetické interferenčné tienenie alebo 

Polymérne PVA vlákna získané s využitím Van de Graafovho generátora ako zdroja 
vysokého napätia zobrazené elektrónovým mikroskopom
Foto: Mgr. Leonid Satrapinskyy, PhD. a prof. RNDr. Andrej Pleceník, DrSc .
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ako fotovoltické zariadenia. Vodivé nanovláknové membrány sú tiež 
vhodné ako elektródy vo vysokovýkonných batériách či ako elektroly-
tické membrány v palivových článkoch.

RNDr. Andrej Krafčík, PhD. (Ústav merania SAV v Bratislava)

MSc. Radovan Vanta (Ecole Polytechnique federale de Lausanne, Švajčiarsko)

Priame nanesenie polymérnych vláken na ruku, ktorá slúži v tomto prípade ako kolektor
Foto:  autori
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 Planetáriá na Slovensku

Úžasný pohľad na nočnú oblohu s tisíckami hviezd je vzácny. Svetelné 
znečistenie vymazalo z oblohy väčšinu hviezd. Už takmer pred storočím 
však ľudia začali premietať nočnú oblohu v sále s kupolou. Vo svete sú 
planetáriá veľmi populárne, no u nás akoby hrali druhú ligu. 

Možno už onedlho budeme môcť na vlastnej koži zažiť beztiažový 
stav pri suborbitálnych letoch na hranicu vesmíru vo výške 100 km, 
ktoré ponúkajú viaceré súkromné spoločnosti. A budú nasledovať lety 
na obežnú dráhu a časom aj ďalej. Aké šance nazrieť do tajov vesmíru 
bez vyčerpania peňaženky však má bežný smrteľník? Východiskom sú 
planetáriá, ktoré na rozdiel od klasického pozorovania nočnej oblohy 
zabezpečujú dobré pozorovacie podmienky aj v nepriaznivom počasí 
či počas dňa. V planetáriu premietajú tiež náučné a zábavné progra-
my o astronomických objektoch. Dnešné digitálne projektory plane-
tárií dokážu zobraziť priam virtuálnu realitu.

Prácne začiatky 

Prvé moderné opticko-mechanické planetárium zostrojil Walter 
Bauersfeld v roku 1923 pre fi rmu Carl Zeiss v Jene. Tento typ projekcie 
je doposiaľ najlepší spôsob, ktorým možno dosiahnuť najvyšší kontrast 
a jas hviezd s takmer bodovým obrazom a bez viditeľných pixelov na za-
matovo čiernom pozadí. V pôvodnom planetáriu zobrazovali hviezdnu 
oblohu presvecovaním čiernej plôšky, v ktorej boli rôzne veľké dierky 
usporiadané rovnako ako hviezdy na oblohe. Mimochodom, tieto pre-
mietacie masky v Jene ručne vypichávali ihlou tri generácie.

Na zlepšenie vernosti a názornosti obrazu sa k projektoru hviezd po-
stupne pridávali pomocné projektory planét, Mliečnej cesty, Mesiaca, 
komét, ale aj rovníka, ekliptiky či spojníc súhvezdí. Tradične sa hviezdna 
obloha v planetáriu dopĺňala premietaním diapozitívov alebo fi lmov. 
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Hlavným technickým pokrokom vo vývoji opticko-mechanických pla-
netárií je náhrada klasických žiaroviek vysoko svietivými polovodičový-
mi zdrojmi svetla a optické vlákna na rozvod svetla do projektora. Jas 
hviezd premietaných vláknovou optikou dosahuje až tisíc luxov, kým 
pri digitálnej projekcii sa rôzny jas hviezd dosahuje veľkosťou kotúčika 
zloženého z viacerých pixelov s jasom len okolo päťdesiat luxov.

Moderným trendom je spojenie opticko-mechanickej projekcie 
hviezd s digitálnym celoplošným premietaním. Prvé digitálne plane-
tárium inštalovala v roku 1983 vo Virgínii fi rma Evans and Sutherland. 
Momentálne je populárna tzv. hybridná technológia, spojenie optic-
ko-mechanickej a digitálnej technológie, napr. Chronos. 

K obľube pomohla digitalizácia 

Digitalizácia umožnila spojiť do jedného celku všetky pomocné 
premietacie prístroje. Navyše je možné objekty dynamicky zväčšo-
vať tak, aby sa divák mohol kochať jemnými detailmi a štruktúrami. 
Podobne sa dá simulovať aj prelet vesmírnym priestorom okolo pla-
nét a mesiacov. Dramaturgia programu je obvykle zosynchronizova-
ná s hudobnou stopou. Jednotlivé sekvencie sa pomocou digitálnej 
réžie a strihu spájajú do dlhších celkov, a tak vznikajú celé dokumen-
tárne fi lmy s vesmírnou tematikou. Filmy možno potom kedykoľvek 
rýchlo a pohodlne upravovať podľa potreby tak, ako sa vyvíjajú naj-
novšie poznatky o vesmíre. Všetky prvky digitálneho fi lmu (vysoké 
rozlíšenie obrazu, 3D-efekty alebo kvalitný digitálny zvuk) sa priro-
dzene využívajú aj v  planetáriách. Premietanie na 360-stupňovom 
obzore kupoly planetária prináša omnoho emotívnejší efekt než 
v klasickom kine. Vďaka tomu sa divák cíti byť súčasťou premietané-
ho prostredia omnoho intenzívnejšie ako v klasickom 3D-kine, kde 
ho síce trojrozmerný efekt vťahuje do deja, no ten sa odohráva len 
pred divákom. Práve moderným technológiám vďačia v súčasnosti 
planetáriá za obrodenie ich obľuby. 
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Moderné trendy 

Súčasní výrobcovia planetárií rozvíjajú najmä digitálnu vetvu vý-
voja. Optické planetáriá sú už dlhšie na úrovni takmer dokonale ver-
ného zobrazenia oblohy s veľmi jasnými, ale pritom takmer bodovými 
hviezdami, ktoré majú realistický farebný odtieň a mihocú sa rovnako 
ako hviezdy na skutočnej oblohe. Ostatné druhy zobrazenia však vy-
žadujú digitálny projektor, a  tam je pokrok veľmi rýchly – najmä keď 
ide o rozlíšenie, o obrazovú frekvenciu, jednotnú kvalitu obrazu na celej 
ploche, o dopĺňanie realistických textúr planét a iných objektov. Okrem 
toho digitálne projektory sa nastavujú automaticky – predtým zdĺhavú 
manuálnu prácu teraz systém zvládne sám. Veľmi užitočné je aj to, že sa 
môžu planetáriá deliť o rovnaký obsah prostredníctvom úložísk údajov. 
Ak niektoré planetárium napríklad vytvorí umelecky stvárnené obrazce 
súhvezdí, môže sa o ne podeliť s ostatnými. Momentálne sa technoló-
gia uberá k vývoju vyššieho rozlíšenia – 8K a True8K, pri vysokej obno-
vovacej frekvencii obrazu 60 snímok za sekundu.

Rozlíšenie 8K

Kvalita digitálneho obrazu je tým vernejšia, čím jemnejšie je rozlíše-
nie obrazových prvkov. Ideálne by mali byť také malé, že ich okom ne-
rozlíšime, lenže to sa dá aj napriek rýchlemu zvyšovaniu výpočtového 
výkonu zatiaľ ťažko uskutočňovať. Premietacia plocha kupoly planetária 
je rádovo tisíckrát väčšia než plocha televíznej obrazovky. Všeobecným 
základom súčasných digitálnych planetárií je rozlíšenie 4K (4 096 × 4 096 
bodov, čiže približne 16 miliónov bodov) a svetovou novinkou v najlep-
ších planetáriách sveta je rozlíšenie 8K (približne 32 miliónov bodov).

Obrazová frekvencia 60 Hz

Digitálne vykreslenie obrazu vo veľmi vysokom rozlíšení je ešte 
vždy veľkou výzvou aj pre obrazové procesory a  grafi cké karty, 
takže optimálnu frekvenciu, pri ktorej už oko nevidí mihanie obrazu, 
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dosahujú až najnovšie súčasné systémy. Od začiatku fi lmovej éry 
bol štandard snímania 24 snímok za sekundu ako kompromis me-
dzi primeranou plynulosťou obrazu a nízkou spotrebou fi lmového 
kotúča. Digitálne systémy používajú obvykle rýchlosť 30 snímok za 
sekundu, ale fyziologický výskum preukázal, že až 60 snímok za se-
kundu je dostatočne plynulých na dosiahnutie realistického obrazu 
nerozlíšiteľného od skutočnosti. Frekvenciu obnovovania skúmal 
Douglas Trumbull, legenda fi lmového priemyslu. Pripravoval tri-
ky fi lmov ako Blízke stretnutia tretieho druhu, Blade Runner a  2001: 
Ves mírna odysea. Jeho výskum viedol aj k vývoju vo fi lmovom prie-
mysle, a  tak napríklad fi lm Hobbit režiséra Petra Jacksona nakrútili 
s frekvenciou 48 snímok za sekundu a Avatar 2 Jamesona Camerona 
dokonca s frekvenciou 60 snímok za sekundu. Podobne je to dôleži-
té pri projekcii fulldome (teda na celú kupolu).

Virtuálna realita

Digitálna projekcia prináša voľnosť pri príprave programov, takže 
okrem astronomických fi lmov je možné na kupolu premietať aj ľubo-
voľné motívy. Obľúbené sú napríklad architektonické a turistické pre-
hliadky pamätihodností mesta, geografi cké programy poskytujúce 
návštevníkom interaktívny atlas Zeme, Marsu či  Mesiaca. Obľúbené 
témy programov sú z kozmonautiky alebo hľadania života vo vesmíre, 
vysokú návštevnosť majú aj hudobné programy venované význam-
ným kapelám, často doplnené o laserovú šou.

Interaktívne ovládanie

Rovnako sa rozvíja aj ovládacie rozhranie na tvorbu programov 
a živé spojenie s rôznymi zdrojmi údajov (napr. zobrazenie aktuálnej 
snímky Slnka, mapy počasia alebo hoci aktuálne údaje o leteckej pre-
mávke). Tablet či smartfón umožňujú ovládať živý program priamo 
medzi publikom. Prezentujúci môže odpovedať na otázky návštevní-
kov a zároveň zobraziť objekty či úkazy, o ktorých rozpráva.
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Kde nájdete astrokupoly 

Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke sedem planetárií, väčšina 
vznikla v 80. rokoch 20. storočia a ich kupola má priemer 8 alebo 10 m. 
Všetky sú vybavené staršími projektormi oblohy Zeiss ZKP II s rôznymi 
doplnkovými projektormi. Na webovej stránke prešovskej hvezdárne 
a planetária www.astropresov.sk si môžete virtuálne prezrieť tamojšie 
priestory.

Prehľad slovenských planetárií
Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

Názov Mesto Kupola Kapacita sály Rok otvorenia

Hvezdáreň a planetá-
rium M. R. Štefánika Hlohovec 10 m 56 1989

Slovenská ústredná 
hvezdáreň Hurbanovo 6 m 50 1983

Astronomické 
observatórium na 
Kolonickom sedle

Ladomírov
(pri Humennom) 8 m 47 2012

Centrum voľného 
času Domino Košice 10 m 78 1990

Slovenské technické 
múzeum Košice Košice 8 m 42 1975

Hvezdáreň a planetá-
rium v Prešove Prešov 10 m 68 1984

Krajská HaP 
Maximiliána Hella Žiar nad Hronom 10 m 53 1989

V blízkom zahraničí sú zaujímavé najmä planetáriá v Brne, Prahe, 
Viedni a Budapešti.

Hvezdáreň v Brne vybudovali v roku 1954, malé planetárium pri-
stavali v roku 1959, veľké planetárium otvorili v roku 1991. Rozsiah-
la rekonštrukcia všetkých objektov sa skončila v roku 2011 a montáž 
digitálneho projektora v roku 2013. Návštevnosť presahuje 100-tisíc 
osôb ročne. Inštitúcia je významným centrom amatérskej astronómie 
v ČR, ale aj medzinárodnej astronómie vďaka úzkej spolupráci s astro-
nomickým ústavom ČAV a s Masarykovou univerzitou v Brne.
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Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy zahŕňa historickú hvezdáreň 
na Petříne, planetárium v Parku kultúry a vysunuté pracovisko hvezdárne 
v Ďáblicích. Planetárium patrí k najväčším na svete. V hlavnej sále má in-
štalované opticko-mechanické planetárium typu Cosmorama z 90. rokov 
20. storočia na astronomické programy a digitálny projektor SkySkan De-
fi niti na univerzálnu digitálnu projekciu. V menšej sále je inštalovaný pro-
jekčný systém Digistar 3. Planetárium vyvíja vlastné programy na vysokej 
odbornej úrovni. S návštevnosťou 128 000 ľudí ročne patrí HaP Praha me-
dzi najnavštevovanejšie kultúrne inštitúcie v Prahe.

Prvé planetárium vo Viedni prevádzkovali v medzivojnovom období, 
ale to súčasné vzniklo v oddychovej zóne Prater a bolo na vtedajšiu dobu 
špičkovo vybavené projektorom Zeiss IV. V rokoch 1964 až 2000 ho viedol 
legendárny Dr. Hermann Mucke, ktorý z planetária vybudoval národné 

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle
Nachádza sa v  južnej časti Parku tmavej oblohy Poloniny. Je to prvý park tmavej oblohy na 
Slovensku a 20. park tmavej oblohy na svete. Svetelné znečistenie je tu najmenšie na Slovensku
Foto: Vladimír Fecko
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centrum popularizácie vedy pre celé Rakúsko. V rokoch 2000 až 2002 sa 
vykonala komplexná rekonštrukcia objektu a výmena technológie za naj-
modernejší projektor Zeiss IX spolu s laserovým projektorom ZULIP.

Lakmus kultúry národa 
Planetáriá vo svete patria medzi architektonické dominanty hlav-

ných miest a sú trvalou vizitkou kultúry národa. Mnohé planetáriá sú 
súčasťou múzeí, mestských parkov či škôl. Všetky hlavné mestá môžu 
svojim obyvateľom a návštevníkom ponúknuť okrem iného aj bohatý 
program v planetáriu. Bratislava je jediným hlavným mestom Európy, 
ktoré túto možnosť nemá. 

Ing. Peter Volek a Ing. Juraj Kubica, PhD. 
Občianske združenie Slovenské planetáriá

Vnútri hvezdárne
Foto: Vladimír Fecko
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 Prvý slovenský satelit skCUBE mieri 
do vesmíru

Prvá slovenská družica skCUBE by sa na obežnej dráhe Zeme mala 
objaviť už v  roku 2016. Ide o  unikátny technologický projekt, ktorý sa 
realizuje vďaka úspešnej spolupráci štátu, slovenských univerzít, študen-
tov a slovenských fi riem.

Ing. Ondrej Závodský pôsobí ako doktorand na Katedre telekomuni-
kácií a  multimédií Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity. Venuje 
sa elektronike i rádioamatérstvu. Asi pred piatimi rokmi začal spolu s ko-
legami na univerzite vypúšťať stratosférické meteorologické sondy vo 
forme balónov naplnených vodíkom. Dokázali stúpať do výšky približne 
30 kilometrov a zbierali rôzne informácie – o teplote, vlhkosti, UV žiarení 
a o rádioaktivite. Cez tieto aktivity sa spoznal s nadšencami zo Slovenskej 
organizácie pre vesmírne aktivity. A keďže časom narástli aj ich ambície 
okúsiť vesmír, vznikol projekt prvej slovenskej družice skCUBE. 

Partneri a ich úlohy

Na projekte sa podieľa najmä tím zložený z nadšencov zo Slovenskej 
organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA). Ondrej Závodský má na starosti 
vývoj a  realizáciu komunikačného modulu pre družicu, jeho kolegovia 
zo ŽU vytvárajú pozemnú prijímaciu stanicu. Ďalší dvaja členovia tímu 
pôsobia na STU v Bratislave. Jeden z nich pripravuje napríklad 3D-mo-
del skeletu, druhý navrhuje palubný počítač – mozog celého systému. 
Skonštruovali aj unikátny vesmírny simulátor simulujúci mikrogravitáciu 
a magnetické pole vo vesmíre. Dajú sa na ňom testovať algoritmy potreb-
né na stabilizáciu satelitu. Ďalším partnerom je košický Ústav experimen-
tálnej fyziky SAV a tiež Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 
Podporu projektu našli aj na Ministerstve dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja SR a na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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Po technickej stránke je hlavným cieľom družice získať údaje z ve-
deckého experimentu, ktorý pripravuje Ústav experimentálnej fyzi-
ky SAV. Pôjde o skúmanie svetielkovania atmosféry na nočnej strane 
Zeme v ultrafi alovej oblasti spektra. Projekt skCUBE chce dokázať, že aj 
na Slovensku máme potenciál robiť kozmické technológie a výskum.

Poslanie a životnosť družice

Ako už aj názov naznačuje, skCUBE je kocka s  rozmermi 
10 × 10 × 10 cm a s hmotnosťou do 1,3 kg. Bude sa skladať zo šiestich 
vzájomne prepojených dosiek plošného spoja s rozmermi 10 × 10 cm 
naskladaných na seba. Každá z dosiek bude mať iný účel, Ondrej Zá-
vodský má napríklad na starosti komunikačný modul, čiže dosku zod-
povednú za prenos telemetrických dát a obrázkov na Zem. 

Model skCUBE
Foto: Žilinská univerzita
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Družica by mala vyletieť do výšky 600 až 800 km nad povrch Zeme. 
Na porovnanie, vesmírna stanica ISS sa pohybuje vo výške približne 
400 km. Keďže v tejto výške sa už nenachádzajú častice, do ktorých by 
družica narážala, alebo by ju brzdili, mohla by okolo Zeme krúžiť viac 
ako 20 rokov. Takto dlho však nevydrží elektronika, ktorá by mala byť 
vystavená veľmi nepriaznivým podmienkam, najmä silnému žiareniu. 
Problémom je aj životnosť batérií. Družica krúži okolo pólov, čiže raz 
je vystavená Slnku, potom sa pohybuje v tieni, a tak je počet cyklov 
nabíjania a vybíjania akumulátorov satelitu veľký. Tie však majú po-
čet týchto cyklov obmedzený, a preto jej tvorcovia predpokladajú, že 
bude družica fungovať približne dva roky. 

Testovanie magnetickej stabilizácie družice
Foto: Žilinská univerzita
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Komunikácia s družicou

Prijímacia stanica nachádzajúca sa na Žilinskej univerzite by 
mala zabezpečovať obojsmerné spojenie s  družicou. Tá vyjde nad 
náš obzor približne trikrát až päťkrát za deň, pričom prelet trvá len 
niekoľko minút, počas ktorých budú musieť výskumníci stihnúť pre-
niesť všetky potrebné dáta. Z mapy družíc zistia smer, azimut (čiže 
horizontálny uhol, pričom 180° je južný smer) a eleváciu (t. j. výškový 
uhol) vzhľadom na polohu univerzity. Na strechu Univerzitného ve-
deckého parku Žilinskej univerzity potom nainštalujú anténny sys-
tém neustále natočený na družicu, aby prijímaný signál bol čo naj-
silnejší. Prijaté dáta treba dekódovať cez špeciálny program, aby sa 
z nich dali zistiť všetky potrebné informácie z družice. Okrem toho, 
že budú s družicou komunikovať jej tvorcovia, dáta z nej môže pri-
jať ktokoľvek, teda aj iné stanice. Tvorcovia dúfajú, že im pošlú dáta 
získané nad ich územím, keďže na Slovensku družicu neuvidíme 
celý čas jej preletu. Zároveň sa chystá pozemná prijímacia stanica na 
streche školy v budúcnosti prijímať a zasielať údaje aj iných družíc, 
pretože sa tím okolo Ondreja Závodského plánuje zapojiť do medzi-
národnej siete univerzitných pozemných staníc. Antény na streche 
zabezpečia spojenia na vzdialenosť až 1 000 kilometrov. 

Druhou časťou projektu bude miestnosť, ktorú chcú okrem iných 
činností využívať aj na popularizáciu a prezentáciu výsledkov. 

Inšpirácie a aktuálny stav

Celý satelit je veľkou výzvou. Systém musí spoľahlivo pracovať 
po celý plánovaný čas, preto sa pracuje aj na vývoji rôznych zá-
ložných systémov. Ako hovorí Ondrej Závodský, najväčšiu inšpi-
ráciu čerpajú z  Estónska, kam slovenský tím skCUBE pozvali na 
konferenciu Tartu Conference on Space Science and Technology. 
Estónci poňali projekt vlastnej družice ako národný projekt, ktorý 
ich napĺňa veľkou hrdosťou.
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Aktuálne postupuje projekt podľa plánu. Koncom roku 2014 vznik-
li prvé prototypy dosiek plošného spoja a  do začiatku leta 2015 by 
mala byť družica úplne funkčná a pripravená na testovanie. Družicu 
vystrelia na rakete, a preto musí zariadenie spĺňať prísne normy. Sú-
čiastky na plošnom spoji musia odolať silným vibráciám, aby sa pri 
lete neuvoľnili a nepoškodili raketu. Keďže sa teploty vo vesmíre me-
nia na širokej škále, zariadenie bude treba testovať aj v špeciálnej ko-
more v rozsahu teplôt od –50 do +50 ºC. 

Tento smelý plán predstavuje projekt, ktorý chce nielen obohatiť 
vedu, ale aj zviditeľniť Slovensko.

Katarína Géčová, Žilinská univerzita
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 Informatika a archeológia

Archeologický ústav SAV patrí k priekopníkom využívania moderných 
technológií vo svojom vedeckom výskume. Už od počiatkov existencie 
ústavu, čo je viac ako 75 rokov, v ňom pracujú nielen archeológovia, ale 
aj mnoho vedcov z  iných odborov – antropológie, botaniky, zoológie, 
geológie, geofyziky a pod.

Význam medziodborovej spolupráce osobitne vzrastá v posledných 
rokoch, pretože mohutný rozvoj technológií a informačných systémov 
umožňuje získavať informácie z  archeologických nálezov na vyššej 
úrovni. Nové výsledky skúmania organických nálezov, analýzy izotopov 
prvkov, technologické analýzy nástrojov či nové spôsoby určovania 
veku znamenali doslova revolúciu v archeologickom svete.

Jedným z najturbulentnejšie rozvíjajúcich sa odborov sú 3D-tech-
nológie. Medzi pracoviská, ktoré tento trend zachytili medzi prvými 
a cielene ho využívajú vo vedeckom výskume, patrí aj Archeologický 
ústav Slovenskej akadémie vied. Od roku 2009 jeho výskumné tímy 
3D-technológiami nielen dokumentujú archeologické náleziská či ná-
lezy, ale pomocou nich vytvárajú modely zaniknutých objektov a naru-
šených predmetov. Dávno zaniknuté stavby či rozličné predmety zasa 
ožívajú pred našimi zrakmi v čo najvernejšej podobe, v 3D-modeloch. 

Terén, budovy, archeologické náleziská

Aby sme si vedeli predstaviť, ako vyzeralo napríklad slovanské 
sídlo či lebka neandertálca, musíme nálezy naskenovať alebo využiť 
priestorovú fotogrametriu. Tieto metódy pomáhajú dokonale zachytiť 
ich súčasný stav. Fotogrametria je súbor metód, ktorými sa získajú roz-
merové súradnice stavieb, budov, dávnych sídel alebo iných objek-
tov. Základným podkladom využívaným v Archeologickom ústave je 
súbor digitálnych fotografi í robených z ruky, zo statívu, z monopodu 
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(teleskopickej tyče), oktokoptéry (riadeného lietacieho zariadenia 
s kamerou), prípadne z lietadla či z vrtuľníka. Z takto získaných pod-
kladov potom vzniká priestorový súbor bodov – dôkladná výkresová 
dokumentácia. Pre prax sú dôležité najmä  kolmé pôdorysné pohľa-
dy doplnené rezmi, to všetko, samozrejme, v rámci presných mierok. 
Tieto dáta umožňujú dokonale určiť skladbu muriva stavby (tehla, ka-
meň a pod.) a jeho povrchovú úpravu i výzdobu.

Na spracovanie priestorovej fotogrametrie sa najčastejšie používa 
program PhotoScan Standard od fi rmy Agisoft, ktorý spracúva statické 
alebo letecké fotografi e nasnímané pod rôznym uhlom s dostatočným 
prekrytím. Z týchto fotografi í sa pri spracovaní vygeneruje mračno bo-
dov s dostatočnou hustotou. Vďaka tomu sa získa zobrazenie potrebné-
ho detailu alebo celku. V archeológii ide o hrady, hradiská, valy, stavby 
(kostoly, kláštory a pod.), výskumné sondy či hroby. Dôležitý je nielen 
pohľad na celok, ale aj na detaily. Z mračna bodov program vygene-
ruje polygonálny model, čo sú vlastne jednotlivé body pospájané do 
troj uholníkových polygónov. Tie vytvárajú celkový 3D-model. Model 
potom dostane farebný povrch, ktorý sa na základe fotografi í čo naj-
väčšmi podobá realite. Nasleduje ďalšia úprava – zarovnanie, vyhoto-
venie jednotlivých pohľadov a rezov a fi nalizácia v grafi ckom programe 
CorelDraw. Jednotlivé pohľady sú spracované do celku, získajú popis 
a  grafi ckú mierku. Ak chceme čo najvernejšie rekonštruovať stavby, 
takáto dokumentácia je základom, z ktorého sa vychádza. 

3D-modelovanie

Čo najpresnejšia dokumentácia archeologických nálezov je iba 
jednou z etáp archeologického výskumu. Aby sme si vedeli predsta-
viť a  lepšie pochopiť, na čo slúžili rozličné stavby a  ako v  nich pre-
biehal v  skúmanej dobe život, je dobré vytvoriť digitálne i  fyzické 
modely. Pomôžu jednak pri výskume, pri prezentácii odborníkom, ale 
aj širokej verejnosti, ktorá si ľahšie vytvorí obraz o vtedajšom živote. 
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Najvhodnejším spôsobom je prezentácia priamo na miestach, kto-
rých sa to týka (napr. Archeoskanzen Liptovská Mara, Nitriansky hrad 
– prezentácia originálov veľkomoravských opevnení v  podzemných 
chodbách, kazematách a pod.). Vytváranie týchto prezentácií umož-
ňuje aj overenie životnosti konštrukcií alebo experimentálne testo-
vanie stavebných technológií, aké využívali vtedajší stavitelia, alebo 
testovanie každodenného života v dávnej minulosti. Žiaľ, v reálnom 
svete je takýchto možností na overovanie málo. 

Na vytvorenie digitálnej rekonštrukcie archeologickej alebo histo-
rickej podoby objektu potrebujeme množstvo vedeckých podkladov 
a kvalitnú 3D-dokumentáciu v kombinácii s dvojrozmernými podklad-
mi (napr. plány, fotografi e, popisy, náčrty). Samozrejme, vždy sa využí-
vajú aj poznatky o známych, dodnes stojacich konštrukciách z podob-
ných nálezov. Ak teda tvoríme model, nie je to verný obraz pôvodného 
vzhľadu objektu, ale úsilie o  jeho čo najvernejšiu pravdepodobnú re-
konštrukciu. Predsa len, málokedy máme presné informácie, ako stav-
ba vyzerala, preto vytvárame často aj viacero variantov modelov. Vý-
sledok nakoniec závisí od skúseností a  predstáv archeológa, grafi ka, 

Aj pri počítačovej rekonštrukcii tohto germánskeho domu v  Beladiciach sa najprv 
vytvorí kostra domu
Foto: autori
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od samotných výsledkov výskumu, od opisov z  literatúry alebo od 
porovnania s ešte stojacimi architektúrami. Aby bola prezentácia ešte 
názornejšia, vyrobí sa k nej aj animácia. Pre všetkých je potom veľmi 
atraktívne pozerať animovaný videoklip s  prehliadkou objektu alebo 
vyobrazením, ako sa budoval počas rôznych etáp. V súčasnosti sa na 
prezentáciu 3D-modelov využíva najmä 3D-PDF v  programe Adobe 
Reader XI alebo v špecializovaných prehliadačoch, medzi ktoré patrí aj 
ViewShape alebo Sketchfab. Takéto možnosti má každý bežný používa-
teľ PC, nie je na to potrebný nijaký drahý softvér. Vytvorený 3D-objekt 
sa dá pozorovať z ľubovoľného pohľadu, možno ho otáčať, približovať 
či vzďaľovať. Program Adobe Reader umožňuje pomocou funkcie rezu 
model rezať v zvolenej osi súradnicového systému X, Y, Z.

Súčasťou 3D-technológií je aj tlač, takže okrem virtuálneho prehlia-
dania objektu si vieme vytlačiť aj fyzický model vytlačený na farebnej 
3D-tlačiarni vo vopred stanovenej mierke. Tak vznikajú kvalitné expo-
náty do múzeí a rôznych archeologických prezentácií. Výhodou takto 
v počítači priestorovo spracovaných archeologických nálezov je, že si ich 

Pravdepodobná fi nálna podoba germánskeho domu
Foto: autori
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môže bez väčších problémov vytlačiť aj bádateľ na druhom konci sveta 
a využiť ich pri svojich vedeckých analýzach. Ďalej sa 3D-tlač využíva aj 
na vyhotovenie kópií reálnych situácií a  nálezov v  zmenšenej mierke 
(napr. základy kostola, hrob, model hradu či hradiska, ale tiež detail ľud-
skej kosti alebo pracovný nástroj).

3D-vizualizácia

Kým sa vôbec dostaneme k  počítačovej rekonštrukcii, musíme 
získať podklady. Predovšetkým ide o dokumentáciu z terénneho vý-
skumu – vykopávok a geodetického zamerania terénu v podobe vrs-
tevnicových plánov či skenov územia. V prípade stavieb sa využívajú 
zakreslené pôdorysy, pohľady na múry a pod. Ak ide o obydlia, ktoré 
sú pod úrovňou zeme, potrebujeme detailné plány objektu, rozmiest-
nenia, tvaru, hĺbky a sklonu kolových jám, konštrukcie vykurovacích 
zariadení (rôznych ohnísk a  pecí), ale tiež rozloženia nálezov (riadu, 
nábytku atď.), v ideálnych prípadoch aj zachovaných padnutých stien.

Nasleduje porovnávanie s podobnými nájdenými objektmi, z kto-
rých sa zachovali väčšie celky, prípadne sa dochovali kompletné. Pri 
stavbách si vždy všímame konštrukčné detaily (konštrukcia stien, napo-
jenie strechy, spôsob osadenia dverí, technológia okien a pod.), ktoré 
vypovedajú o úrovni technológie stavania a pomáhajú dotvoriť si obraz, 
ako stavba pôvodne vyzerala. Tieto informácie sa najčastejšie čerpajú 
z dostupnej literatúry o archeológii, o histórii, o ľudovej kultúre, archi-
tektúre, stavebníctve a  pod. Nenahraditeľné sú informácie z  prostre-
dia budovania i využívania rôznych archeoparkov a archeoskanzenov. 
Veľký význam majú aj materiálové analýzy (napríklad známa uhlíková 
metóda, ktorá pomáha určovať vek použitého dreva), prípadne statické 
posudky. Tu sa v praxi overuje teória. Medzi používané podklady patria 
tiež internetové stránky s rôznymi archeoskanzenmi a archeoparkami 
aj z iných krajín. Pri počítačovej rekonštrukcii pomáhajú v prípade ro-
mánskych, gotických a renesančných stavieb na porovnanie aj dodnes 
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stojace stavby, na ktorých sa dá v  niektorých prípadoch vysledovať, 
ako vyzerali v čase vzniku. Užitočné sú aj pôvodné dobové vyobraze-
nia, prípadne plány a mapy zachované v rôznych archívoch. Dôkladná 
predpríprava je základom úspechu. V priebehu modelovania sa síce do 
určitej miery dajú robiť aj dodatočné úpravy, napríklad možno zmeniť 
výšku budovy, upraviť hrúbku múrov, či dať stavbe iný typ strechy, ale 
pri zložitejších úpravách by to mohlo byť veľmi komplikované, niekedy 
až nemožné, najmä vtedy, keby sa úpravy týkali zásahu do celkovej dis-
pozície alebo zmeny pôdorysu stavby. Potom je lepšie začať odznova.

Vlastné modelovanie sa začína prenesením podkladových plánov. 
V našom prípade používame najmä animačný a modelovací program 
3ds max od fi rmy Autodesk. Ak ide o jednoduchšie modely alebo pr-
votné návrhy, používame program SketchUp. Postupne vytvárame 
model pokrytý textúrou. Ak je súčasťou plánovaného modelu zloži-
tejší terén, priekopy, valy a podobne, pracujeme s vrstevnicovým plá-
nom. Pomocou modifi kátora vygenerujeme základný model terénu 
a  pokračujeme s  úpravami terénneho modelu. Vrstevnice z  geode-
tického zamerania zachytávajú aktuálny stav terénu, ktorý už vôbec 
nemusí odrážať pôvodný vzhľad. Preto ich postupne upravujeme do 
predpokladanej podoby v danom historickom období. Ide spravidla 
o  navýšenie terénu a  valov, prípadne o  prehĺbenie priekop. Takéto 
úpravy sa realizujú v programe Mudbox. Tento program zastáva úlohu 
digitálnej plastelíny alebo modelovacej hliny. Upravený model terénu 
potom nahráme naspäť do programu 3ds max, doladíme s modelom 
architektúry a začíname s prípravou modelu na tvorbu textúr. Model 
najprv nasvietime pomocou jedného hlavného a dvoch doplnkových 
svetiel a určíme smery tieňov. Pomocou modifi kátora sa dokončený 
model rozloží na jednotlivé plochy, ktoré následne pospájame a do-
staneme steny, strechu, rôzne detaily stavby či terén, na ktorom stavba 
stojí. Výsledok mapovania pripomína papierovú vystrihovačku. Vyho-
tovíme aj rozvinuté plášte jednotlivých celkov. V grafi ckom programe 
dokončíme na hotovom objekte ešte textúru. Z dokončeného mode-
lu zhotovíme súpravu testovacích obrázkov. Ide o  jednotlivé kolmé 
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pohľady, z  ktorých neskôr vznikne výkres, a  pohľady v  perspektíve 
z rôznych uhlov. Následne sa podľa požiadaviek budúceho používate-
ľa vytvorí výstup v podobe prezentačných tabúľ s popisom.

Postup stavby – vodný hrádok Topoľčianky

3D-tlač

V  Archeologickom ústave SAV tlačíme objekty vybrané na pre-
zentáciu zo sadrového kompozitu. Pri tomto systéme sa jednotlivé 
vrstvičky prášku postupne spájajú lepidlami na báze živíc. Objekt 
vzniká postupným pridávaním materiálu, vrstva po vrstve, pričom 
hrúbka vrstvy je 0,1 mm. Naša 3D-tlačiareň ProJet 660 Pro umožňu-
je tlačiť plnofarebné modely s využitím jednej bezfarebnej a štyroch 

Otextúrovaný model
Foto: autori
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farebných tlačových hláv. Tlačený model počas celého procesu tlače 
podopiera nezlepený okolitý prášok, ktorý sa po dokončení tlače na-
hrubo odsaje vysávačom zabudovaným v  tlačiarni. Model sa jemne 
opráši štetcom a presúva sa do fi nalizačnej komory tlačiarne. V nej sa 
dočista ofúka stlačeným vzduchom a šetrne dočistí. Nakoniec ho ešte 
ponoríme do kyanoakrylátového roztoku, resp. ho ním natrieme. Tým 
sa vysušený model spevní a  zvýraznia sa jeho farby. Niektoré vytla-
čené modely sa môžu použiť na prezentáciu priamo z  tlačiarne. Ide 
o drobné nálezy získané skenovaním 3D-skenerom, napríklad pästný 
klin, rôzne plastiky od paleolitu až po stredovek, prípadne malé mo-
dely architektúry, ktoré môžu mať priamo vytvorený podstavec s po-
pisom. Iné sa dokončia modelárskymi postupmi – obsahujú vytlačený 
model architektúry, ale majú vymodelovaný terén, rámik, ochranný 
kryt a sú dotvorené do podoby diorámy alebo minidiorámy. 

Výber z  viacerých objektov spracovaných priestorovou fotogra-
metriou, počítačové modely vybraných lokalít, predmety naske-
nované 3D-skenermi a  modely z  3D-tlačiarne nájdete aj na stránke 
www.cevnad.sav.sk v časti Archeologické rekonštrukcie. 

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. 
Anton Arpáš

Archeologický ústav SAV

V rámci fi nalizácie tlače treba čerstvo vytlačený model očistiť od zvyškov prachu
Foto: autori 
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 Ako merať priestor v 3D 

Moderné technológie prinášajú rôzne špeciálne zariadenia na skeno-
vanie a zobrazovanie priestoru. Ako však merať a zobrazovať priestor, ak 
nie sú k dispozícii?

Predstavte si, že potrebujete vytvoriť trojrozmerný model vonkaj-
šieho priestoru. Ako si poradiť? Jednou z ciest je použitie takzvaných 
terestriálnych laserových skenerov, ktoré umožňujú zmerať priestor 
okolo skenera. Následne vytvoria virtuálny model snímaného priesto-
ru vhodný na najrôznejšie účely. Možno v ňom merať veľkosť zosní-
maných objektov, či pozorovať vzájomné vzťahy medzi objektmi. 
Niekedy však pomerne zložitý terestriálny skener použiť nemožno. 
Napríklad, ak potrebujeme vytvoriť model železničnej trate a jej oko-
lia, nie je možné na čas merania zastaviť dopravu, postaviť doprostred 
železničnej trate skener a zapnúť meranie. Pritom je model dopravnej 
stavby vytvorený takýmto skenerom veľmi užitočný, pretože umožňu-
je sledovať vzájomné vzťahy medzi objektmi mimo trate a objektmi 
pohybujúcimi sa po železničnej trati. Ak napríklad stavby, zariadenia 
vedľa trate alebo porast zasahujú do priestoru, môžu prekážať v stroj-
vodcovom výhľade a virtuálny model ich pomôže odhaliť.

Tvary objektov z mračien bodov 

Z týchto dôvodov sme sa na Katedre riadiacich a informačných sys-
témov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity venovali vývoju 
mobilného meracieho systému, ktorý umožní zosnímanie priestoru po-
čas pohybu. Na pohyblivú meraciu platformu sme umiestnili potrebné 
zariadenia merajúce pri pohybe základne všetky údaje potrebné na vy-
tvorenie 3D-modelu. Špeciálny prístroj sa skladá z riadiacej časti s dáto-
vým úložiskom a z meracej časti, ktorú okrem šiestich kamier a navigač-
ného zariadenia (používaného v lietadlách) tvoria ešte dva 2D-laserové 
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skenery s rozsahom 360 stupňov a 70 stupňov. Laserové skenery merajú 
vzdialenosti jednotlivých objektov, pričom dokážu vyhodnotiť objekty 
vzdialené maximálne 250 m od miesta merania. Sú vybavené otočnou 
meracou hlavou a  merajú vzdialenosť v  jednej rovine. Na vytvorenie 
3D-modelu je preto potrebné pohybovať skenermi a pritom zisťovať ich 
skutočnú polohu. Na to slúžia ďalšie senzory umiestnené na pohyblivej 
meracej platforme. Na platforme je umiestnený aj počítač, kam sa ukla-
dajú všetky nasnímané údaje. Pri pohybe základne v priestore prebieha 
samotné meranie a snímanie dát. Laserové skenery pri každej otáčke 
meracej hlavy odmerajú vzdialenosti všetkých objektov v jednej rovi-
ne, aby urobili pomyselný rez snímaným priestorom. Spojením mno-
hých rezov do jedného celku dokážeme vytvoriť trojrozmerný model 
priestoru vo forme mračna bodov. Samozrejme, pre každý bod v tom-
to mračne poznáme jeho presné súradnice. Z  mračna bodov potom 

3D-vizualizácia budovy z mrakov bodov v programe TeamPlatform
Foto: autori
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dokážeme vypočítať tvary plôch pokrývajúcich merané objekty. Tieto 
plochy následne pokryjeme obrazovými textúrami, ktoré získame z ob-
razu televíznych kamier umiestnených na meracej platforme. Na vytvo-
renie 3D-modelu sme použili nové vlastné metódy na výpočet mračna 
bodov, generovanie plôch pokrývajúcich objekty, vytváranie textúr 
a pokrytie vytvorených plôch týmito textúrami. Doktorandi Ján Halgaš 
a Marián Hruboš vyvinuli klasifi kačné algoritmy, ktoré v mračne bodov 
dokážu nájsť určité objekty a vyňať ich – napríklad stĺpy dopravných 
značiek, stožiare verejného osvetlenia, obrubník na hranici vozovky, krí-
ky alebo stromy v blízkosti cesty. Výsledkom spracovania dát pomocou 
navrhnutých algoritmov je virtuálny model naskenovaného priestoru. 
Možno sa v ňom pohybovať rovnako ako pri virtuálnej prehliadke vytvo-
renej len fotografi ckou technikou. Model poskytuje informácie o veľkos-
ti, o polohe a o vzdialenostiach všetkých nasnímaných objektov, pričom 
nepresnosť opakovaného určenia polohy mobilnej meracej platformy na 
povrchu zeme je do 10 centimetrov. Vďaka tomu slúži tento model nie-
len na virtuálnu prehliadku, ale aj na presné zistenie rozmerov všetkých 
objektov. Je to veľmi užitočné napríklad pri snímaní povrchu vozovky po 
zime kvôli výpočtu rozmerov dier na vozovke. Takto možno odhadnúť, 
koľko materiálu bude potrebné na ich opravu. 

Iné spôsoby využitia 

Vytvorený trojrozmerný model, ktorý prinesie zároveň aj informácie 
o rozmeroch všetkých objektov v ňom, môže poslúžiť aj v iných odvet-
viach. Architekti si napríklad budú môcť vo virtuálnom modeli stavby 
presne umiestniť navrhované doplnky a preveriť, či v priestore nebudú 
prekážať. V modeli časti mesta budú môcť vyskúšať napríklad umiest-
nenie nových budov, drobných stavieb, fontán a podobne. Reštaurátori 
historických budov alebo iných trojrozmerných pamiatok si pred začiat-
kom prác budú môcť zistiť presné rozmery opravovaných pamiatok, 
navrhnúť postup reštaurovania alebo vypočítať množstvo materiálu 
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potrebného na opravu. Takéto informácie v konečnom dôsledku umož-
nia rýchlejšiu a  kvalitnejšiu opravu pamiatok. Prevádzkovateľom že-
lezničných tratí umožní použitie mobilného systému skontrolovať, či 
žiadne objekty mimo trate (elektrické stožiare, návestidlá, stĺpy osvet-
lenia, telegrafné stĺpy, budovy alebo vegetácia a pod.) nezasahujú do 
priestoru, v ktorom sa pohybujú železničné vozidlá, alebo sa k nemu 
príliš nepribližujú. Vytvorený 3D-virtuálny model im umožní plánovať 
prípadné úpravy trate, napríklad posúdiť, ako plánovaná stavba ovplyvní 
výhľad rušňovodičov, či nebude ohrozovať pohyb vozidiel a podobne.

Na meracom systéme pracoval 12-členný tím pracovníkov ŽU do roku 
2014. „Projekt sme riešili s  využitím prostriedkov európskych štrukturálnych 
fondov a jeho medzivýsledkom je táto mobilná meracia platforma”, vysvetlil 
projektový manažér Aleš Janota z Elektrotechnickej fakulty ŽU. Veríme, že 
výstupy z navrhnutej a skonštruovanej mobilnej meracej platformy uľahčia 
prácu ľuďom v mnohých odvetviach ľudskej činnosti. V budúcnosti by sa 
mohla používať napríklad aj na navigáciu autonómne riadených vozidiel.

Ing. Marián Hruboš    
Ing. Peter Nagy, PhD.
prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EurIng.  
Katedra riadiacich a informačných systémov
Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita
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