
Pod hladinou oceánu, jazera alebo malého rybníka sa ukrýva 
živý svet, ktorý je bežne pre nás neviditeľný. Oceán tvorí 
71 % zemského povrchu a až 95 % z neho je nepreskúma-
ných. Nahliadnuť do hĺbky je neľahká výzva, v ktorej sa spá-
ja niekoľko oblastí fyziky. Týmto článkom sa začína séria 
článkov, na konci ktorých dokážete z bežne dostupných ma-
teriálov vyrobiť vlastnú robotickú ponorku s kamerou a po-
norom až do hĺbky 100 metrov (najhlbšie jazero na Sloven-
sku dosahuje len polovicu z tejto hĺbky).

Prečo	robot?
Bezpečne stanovený limit pre rekreačné potápanie je 40 met-
rov. So špeciálnym výstrojom a zručnosťami sa dá dostať aj 
hlbšie na obmedzený čas. Robot je časovo limitovaný len 
zdrojom energie a jeho hĺbkový limit závisí od odolnosti kon-
štrukcie. Môže sa použiť v neznámom prostredí, v ktorom čí-
hajú nebezpečné tvory, alebo na prieskum jaskyne či vraku 
lode, kde hrozí zakliesnenie. Zlyhanie ponorky s ľudskou po-
sádkou sa v minulosti často končilo smrťou všetkých. Aj pre-
to majú roboty široké využitie. Armáda, ktorá sa postarala 
o vývoj prvých ponoriek, dnes používa roboty na hľadanie 
stratenej munície, odhaľovanie nepriateľských ponoriek 
a zneškodňovanie mín.

Vojenský robot na zneškodňovanie mín 

Roboty v rybolove dokážu detegovať húfy rýb a predvídať 
ich výskyt. Energetické spoločnosti hľadajú ložiská ropy 
a zemného plynu pomocou robotov, tie potom vykonávajú 
stavbu pod vodou, nepretržite kontrolujú a natierajú potrubie. 
Roboty kontrolujú aj vnútro potrubia, piliere mostov, rezer-
voáre, jadrové reaktory a trupy lodí pod vodou, pričom včas 
varujú pred koróziou a možnými trhlinami. V niektorých kra-
jinách polícia takto prehľadáva trup lode po dorazení do prí-
stavu, pretože ten býva obľúbeným miestom pre pašovanie 
drog. Drogy sa však najnovšie pašujú práve pomocou robo-
tických ponoriek. Roboty patriace telekomunikačným spo-
ločnostiam zakopávajú káble. Archeológovia objavujú poto-
pené mestá, vraky a poklady. Hľadanie pokladov motivuje  
investorov, keďže na dne oceánu odpočíva veľa vrakov a od-
mena pre úspešného nálezcu už neraz dosiahla stovky milió-
nov dolárov. Rôzne oblasti vedy napredujú vďaka robotom, 
ktoré mapujú oceánske dno, predvídajú zemetrasenie a cuna-
mi, zbierajú a analyzujú vzorky vody, merajú teplotu a smer 
oceánskych prúdov a objavujú neznámy život. 

Robot pracujúci na stavbe ropnej spoločnosti

Existuje celosvetová spolupráca medzi vedeckými inštitú-
ciami a komerčnými spoločnosťami. Ak sa napríklad pri na-
tieraní ropného potrubia mihne pred kamerou čudesný tvor, 
video sa pošle vedcom na analýzu. Spoločnosti túto službu 
robia zadarmo, aby ukázali, že ich záujmy sa nevylučujú 
s ohľadom na životné prostredie. Vo svete existujú súťaže pre 
študentov stredných a vysokých škôl, ktorých roboty majú 
splniť danú misiu pod vodou. Mnohé univerzity pracujú na 
testovaní rôznych prototypov.

Spomenuté roboty sú zväčša spojené káblom s riadiacim 
centrom nad hladinou a riadené pilotom. Označujú sa oficiál-
nou skratkou ROV (Remotely Operated Vehicle − diaľkovo 
riadené vozidlo). Do popredia sa dostávajú autonómne robo-
ty označované ako AUV (Autonomous Underwater Vehicle 
− autonómne podvodné vozidlo). Tie sú vybavené senzormi 
na obchádzanie prekážok a sofistikovaným programom na 
vykonávanie činnosti bez zásahu človeka. Príkladom jedno-
duchého autonómneho 
robota je klzák (na ob-
rázku). Ten môže brázdiť 
oceány celé mesiace 
vďaka šetrnému pohonu. 
V istej hĺbke sa pomocou 
piesta nafúkne a samo-
voľne začne stúpať ku 
hladine. Na hladine sa 
opäť zmenší do pôvodného objemu a pomaly klesá ku dnu. 
Oceánske prúdy ho unášajú na veľké vzdialenosti, zatiaľ čo 
zbiera údaje o teplote a zložení vody v rôznych hĺbkach.

Ak by ste si chceli robotickú ponorku kúpiť, museli by ste 
siahnuť hlboko do vrecka, pretože komerčné produkty sa ce-
novo pohybujú na úrovni osobného auta. Tie najlacnejšie sa 
aj s potrebným príslušenstvom zmestia do kufríka a kúpite 
ich za cenu 5 000 až 10 000 eur. Tie, ktoré používajú teleko-
munikačné a ropné spoločnosti, vážia niekoľko ton a stoja 
milióny eur. Konštrukcia takýchto robotov vyžaduje znalosti 
a skúsenosti. Náš robot však bude postavený z lacných, ale 
odolných materiálov, prerobených modelárskych motorov 
a malej kamery. Nebude robustný, ale kvalitou obrazu a hĺb-
kovým limitom sa vyrovná drahým komerčným kusom.

Postavte si robotickú Ponorku i.
Od prvých pOkusOv k hľadaniu TiTaniku
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Zlatá	horúčka	a	hľadanie	Titaniku
Prvá robotická ponorka sa zrodila v polovici minulého storo-
čia, keď istý potápač a fotograf vyrobil pohon pre potápačov 
pripomínajúci torpédo a potom naň pripevnil kameru, aby 
mohol hľadať vraky lodí v hlbokej vode. V rovnakom čase 
začala britská a americká armáda experimentovať s robotmi 
na hľadanie zbraní stratených počas testovania. Financie na 
podobný vývoj však boli limitované, až kým sa robotov ne-
chytili ropné spoločnosti.

Zostrojenie prieskumného robota do niekoľkokilometrovej 
hĺbky sa podarilo vďaka ochote investorov ísť do rizika. 
V roku 1857 sa potopil parník známy ako „Loď zlata“ prevá-
žajúci 21 ton zlata na ceste z Panamy do New Yorku. O sto 
rokov neskôr sa mladý inžinier Tommy Thompson rozhodol 
pátrať po vrakoch lodí, ktoré by boli zaujímavé pre investo-
rov a tí by mu financovali drahú záľubu. Zameral sa na sláv-
ny potopený parník. Oceán v hĺbke väčšej ako 200 metrov 
bol vtedy veľkou neznámou a zlato ležalo až v hĺbke 
2 600 metrov. Bez objavu nových technológií nebolo možné 
sa tam dostať. Na základe počítačových modelov Thompson 
a jeho tím určili pravdepodobnú polohu parníka v oblasti 
2 250 kilometrov štvorcových. Na presnú lokalizáciu použili 
najnovší sonar v miliónovej hodnote, ktorý sa dal ťahať za lo-
ďou v potrebnej hĺbke. Mapovanie dna trvalo 40 dní a nasle-
doval mesiac prácneho analyzovania obrázkov. Keď našli 
niečo, čo sa podobalo na vrak lode, vyrobili robota menom 
Nemo, pomocou ktorého vyniesli z toho miesta na hladinu 
kúsok uhlia. Tak právne ošetrili, že zatiaľ neistý nález majú 
pod kontrolou. Bolo to prvýkrát, čo súdne rozhodnutie prišlo 
na základe prístupu pomocou robota. Kým chystali ďalšiu 
výpravu, jeden člen tímu analyzoval obrázky a zbadal niečo 
podozrivé na inom mieste. Výskumníci sa zo zvedavosti vy-
dali najprv tam, spustili Nema ku dnu a po niekoľkých hodi-
nách prezerania fotiek sa objavilo hrdzavejúce lopatkové ko-
leso parníka a na ďalších fotkách sa medzi nánosmi bahna 
a vodných organizmov zablýskalo zlato. Z tohto miesta sa 
dodnes pomocou robotov vyťahujú posledné historické min-
ce a tehličky.

Dômyselnejším spôsobom, spoluprácou dvoch robotov, sa 
našiel známy parník Titanik, potopený v roku 1912. Nájdenie 
vraku v hĺbke asi 4 kilometre bolo s vtedajšou technikou ne-
realizovateľné. Až v roku 1985 sa ho podarilo nájsť pomocou 
systému robotov Argo a Jason. Robot Argo vybavený sona-

rom a kamerami bol ťahaný za loďou. Na ňom visel robot Ja-
son, ktorý mohol fotografovať zblízka a zbierať vzorky po-
mocou ramena. O rok neskôr sa ponorka s ľudskou posádkou 
priblížila k Titaniku a odtiaľ piloti riadili malého robota, kto-
rý vliezol do jeho útrob a prenášal obraz.

Hľadanie	mimozemského	života

Podmorská robotika v súčasnosti 
upriamuje pozornosť na Jupiterov 
mesiac Európa. Zábery zo sond na-
svedčujú tomu, že jeho povrch je po-
krytý ľadom.

Na fotke vidno akési trhliny. Tie dá-
vajú indície, že pod niekoľkokilomet-
rovou vrstvou ľadu sa nachádza kva-
palná voda. Je teda najvhodnejším 
miestom v našej slnečnej sústave, na ktorom by mohol vznik-
núť mimozemský život. NASA sa dokonca rozhodla zničiť 
sondu Galileo, aby sa zabránilo možnej havárii s mesiacom 
Európa a prípadnej kontaminácii jeho povrchu. V súčasnosti 
sa pracuje na niekoľkých návrhoch prepraviť malú ponorku 
na Európu a potom ju nejakým zázrakom dostať pod vrstvu 
ľadu.

Anatómia robota
Vývoj robotických ponoriek prešiel v minulosti mnohými po-
kusmi a slepými cestami. Poďme sa pozrieť na ich osvedčenú 
anatómiu.

Márne pokusy sa robili s bezdrôtovou komunikáciou pod 
vodou. Skúste ponoriť mobil vo vodotesnom obale do vane 
a wi-fi signál sa okamžite stratí. Elektromagnetické vlny vy-
sokej frekvencie voda dobre absorbuje. Lepšie sa prenášajú 
veľmi dlhé rádiové vlny, avšak aj s výkonnými anténami na 
vzdialenosť maximálne niekoľko desiatok metrov. Navyše 
nie sú vhodné na rýchly prenos dát, ktorý potrebujeme na 
prenos obrazu. Bežná komunikácia, ako sme na ňu zvyknutí 
vo vzduchu, je pod vodou nepoužiteľná. Zvuk je však na jed-
noduchú komunikáciu ako stvorený. Pod vodou sa šíri šty-
rikrát rýchlejšie ako vo vzduchu a niet divu, že veľryby sa 
takto dorozumievajú na kilometre. Ultrazvuk sa používa 
v ponorkách s ľudskou posádkou na prenos krátkych texto-
vých správ. Príjem správy môže trvať minúty a na prenos ob-
razu je opäť nevhodný. Vylučovacou metódou tak ostáva ko-
munikácia cez kábel a to je jediné bežne používané riešenie. 
O rýchly prenos kvalitného obrazu na veľké vzdialenosti sa 
stará optický kábel. My použijeme štandardný internetový 
alebo koaxiálny kábel. Ak by robot zlyhal, jednoducho ho za 
tento kábel vytiahneme. Autonómne roboty túto výhodu ne-
majú a často končia stratené v hĺbkach oceánu.

Prvou najdôležitejšou súčasťou robota je kamera. Dnešné 
lacné webkamery poskytujú full HD kvalitu a automatické 
zaostrovanie. Pre profesionálne fotografie je možné na robo-
ta pripevniť drahší fotoaparát v potápačskom puzdre. Svetlo 
je s rastúcou hĺbkou rýchlo absorbované počnúc červenou 
farbou až po modrú. Preto má všetko pod vodou modrý od-
tieň. Obraz z kamery je tmavý a zašumený. S umelým osvet-
lením vynikne pestrofarebný svet. Na druhej strane, pri za-
pnutom reflektore sa budeme musieť popasovať s problémom 
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odrážania svetla od rozptýlených častíc, čomu sa nedá úplne 
vyhnúť, ale dá sa obmedziť vhodnou geometriou konštruk-
cie. V hĺbke, kam nedosiahnu slnečné lúče, sa tento fenomén 
nazýva tak, ako vyzerá − „morský sneh“. Fotografovanie pod 
vodou tak nikdy nie je ideálne.

Vďaka osvetleniu vynikne farebný svet, no zároveň sa objavia  
rozptýlené častice

Robota dajú do pohybu motory s vrtuľou podobne ako loď. 
Ukážeme si, ako prerobiť lacný modelársky elektromotor tak, 
aby fungoval pod vodou pravdepodobne v neobmedzenej 
hĺbke. Či sa bude točiť aj na samom dne Mariánskej prieko-
py, je však otázne. A čo pohyb vo vertikálnom smere? Veľké 
ponorky majú komplikovaný systém piestov, ktoré menia jej 
celkový objem, vďaka čomu sa pohybuje nahor alebo nadol. 
My použijeme jednoduchšie riešenie na princípe helikoptéry. 
Vodorovná vrtuľa umožní vertikálny pohyb.

Na riadenie motorov a sledovanie obrazu potrebujeme ria-
diace centrum. Komerčné produkty používajú riešenia od 
kufríkového monitora až po veľký kontajner, v ktorom to vy-
zerá ako v kozmickej lodi. Nám postačia spínacie gombíky 
a notebook.

Riadiace centrum komerčných robotov môže vyzerať takto

Celý kolos potrebuje zdroj energie. Výkonné roboty majú 
na lodi vlastný generátor, ktorý generuje životu nebezpečné 
stovky až tisíce voltov. My sa môžeme rozhodnúť, či bude ro-
bot nosiť batériu so sebou, alebo budeme prenášať prúd cez 
kábel. Výhodou prvého riešenia je, že nemusíme pod vodou 
prenášať veľký prúd a limitujeme tak možnosť skratu, ale zá-
roveň treba zdroj umiestniť do odolného vodotesného puzdra 
a zvyšuje sa hmotnosť ponorky.

Tým sme vymenovali všetko potrebné na surfovanie v pod-
morskom (či podvodnom) svete, nahliadnutie do nikým ne-
prebádanej zatopenej jaskyne, na dno jazera či vlezenie do 

vraku lode alebo lietadla cez malé okienko. Môžete vidieť 
časť sveta, ktorú nikto nikdy nevidel, pretože potápači sa tam 
neodvážili a výskum pomocou robotov by bol príliš drahý.

Držte sa však etického pravidla potápačov − nechajte po 
sebe len bubliny. Naštudujte si zákony, ktoré sa vzťahujú pre 
danú lokalitu. Ak by ste však neodolali vytiahnuť z medziná-
rodných vôd nájdenú zlatú tehličku, ku ktorej sa nikto nehlá-
si, budete potrebovať rameno s „klepetom“, ktoré býva často 
súčasťou robota. Výskumné roboty odoberajú biologický 
materiál a vzorky vody, no aj na to sa môže vyžadovať povo-
lenie.

Nástrahy a riešenia

Medzi najväčšími nástrahami v hĺbke suverénne víťazí vyso-
ký tlak vody. Drviaci tlak, aký je pri Titaniku v hĺbke štyri ki-
lometre, znemožňuje všetky plány vytiahnuť ho na hladinu. 
Pôsobenie tlaku bývalo aj pre fyzikov nepredvídateľné. Telá 
mŕtvych ľudí nikdy nevyplávali, pretože tlak spôsobil stlače-
nie plynov z rozkladania, a tak ostali ležať na dne. Fyzici sa 
istý čas domnievali, že telá sa stlačia do malej, neidentifiko-
vateľnej hmoty. Neskôr ich prekvapilo zachovalé telo mŕtvej 
veľryby v rovnakej hĺbke, čo vyvrátilo pôvodnú domnienku. 
Ďalším prekvapením bolo, že vrak Titaniku je aj v takej hĺb-
ke plný života a pochutnávajú si na ňom rôzne čudesné orga-
nizmy, ktorých činnosť rozožiera oceľ. Poznanie, kedy má 
vysoký tlak deštruktívny účinok a kedy vôbec neprekáža, je 
dôležité pre konštrukciu ponorky.

Pre výpočet tlaku si stačí zapamätať, že narastá každých 
10 metrov približne o jednu atmosféru. Keďže tlak na hladi-
ne je jedna atmosféra, tlak v hĺbke 10 metrov je dve atmosfé-
ry, v hĺbke 100 metrov 11 atmosfér a na dne Mariánskej prie-
kopy v hĺbke asi 10 924 metrov je tlak asi tisícstokrát väčší 
ako na hladine. Na ilustráciu toho, aká sila pôsobí pod vodou, 
si predstavme malé okrúhle okno ponorky s priemerom 
15 cm. Silu dostaneme tak, že tlak vynásobíme plochou 
v správnych jednotkách: F [N] = p [Pa] · S [m2].

Približnú hmotnosť v kilogramoch pôsobiacu na okno do-
staneme zo sily vydelením 10. Podľa toho vieme vypočítať, 
že ak chceme dostať ponorku do hĺbky 100 metrov, okno 
musí udržať 1,8 tony. Na dne Mariánskej priekopy to vychá-
dza asi 200 ton! Ako sa popasovať s takými ohromnými sila-
mi? Idea je, aby sila hrala pokiaľ možno v náš prospech. Pri 
návrhu treba myslieť na to, aby tlak vody ešte silnejšie uza-
tváral poklopy či „ohýbal“ konštrukciu správnym smerom.

Elektroniku musíme vodotesne uzavrieť do pevného vzdu-
chového obalu. Najodolnejší tvar obalu je sféra, pretože tlak 
vody ju stláča rovnomerne zo všetkých strán. Najhorší tvar je 
kváder, pretože tlak ohýba jeho rovné steny dovnútra. Nevý-
hodou sféry je, že neposkytuje optimálne uloženie kompo-
nentov a jej spracovanie je náročné. Kompromisom je valec. 
Možno ho narezať na ľubovoľnú dĺžku a uzavrieť poklopmi 
z oboch strán. Použijeme trubicu z priehľadného liateho ple-
xiskla. Tento materiál je síce krehký a ľahko sa poškriabe, ale 
znesie vysoký tlak a poskytuje najlepšiu priehľadnosť pre ka-
meru.

Na zvyšnú konštrukciu použijeme PVC trubice, ktoré sa 
predávajú v rôznych veľkostiach a možno ich ľahko spájať. 
Miniaturizácia je kľúčová. Ako sme videli zo vzorca pre silu, 
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snaha je dosiahnuť čo najmenšiu plochu, aby sme obmedzili 
vonkajšiu silu.

Ďalšou možnosťou je kompenzácia tlaku. Deštruktívne 
účinky nemá samotný tlak, ale rozdiel tlakov z dvoch strán. 
Na ušné bubienky rekreačného potápača v hĺbke 40 metrov 
pôsobí až 200 kilogramov. Finta je, že sila je rovnaká z oboch 
strán bubienka. Aby potápač prežil vysoký tlak, musí kom-
penzovať tlak vo všetkých vzduchových priestoroch ľudské-
ho tela, a tými sú pľúca, Eustachova trubica a uši. V hĺbke 
40 metrov tak dýcha päťkrát hustejší vzduch. Keď potápač 
stúpa na hladinu, vzduch sa rozpína a musí ho priebežne vy-
dychovať, ináč by mu nahromadený tlak roztrhal pľúca. Mi-
mochodom, na jeho pľúca v hĺbke 40 metrov pôsobia až 
4 tony. Napriek pôvodnej skepse vedcov, život sa nachádza aj 
v najhlbších oblastiach oceánu práve vďaka tomu, že orga-
nizmy kompenzujú vonkajší tlak.

Motory stavané pre neobmedzenú hĺbku sú naplnené ole-
jom. V takom prípade nemusia mať odolný obal, pretože olej 
je len málo stlačiteľný. Čiastočne flexibilný obal sa postará 
o rovnomerné rozloženie tlaku. Motor je jednoducho celý po-
norený do kvapaliny a tlak tak nemá deštruktívne účinky. Iste 
vám hneď napadne, že také jednoduché riešenie môžete pou-
žiť aj pre všetky zvyšné časti robota. Lenže keby to bolo také 
jednoduché, už dávno by bola preskúmaná väčšia časť oceá-
nu. Prvým problémom je to, že elektronika obsahuje malé 
vzduchové bublinky napríklad v mikročipoch. Extrémny tlak 
na dne Mariánskej priekopy by mikročipy okamžite rozdrvil. 
Ďalej optika kamery musí byť vo vzduchu, ináč by olej roz-
mazal obraz. A napokon niektoré zdroje napätia sa môžu pri 
vysokom tlaku zoskratovať a vybuchnúť.

Existuje aj komplikovanejšie riešenie, keď robot počas kle-
sania nasáva vzduch z bomby a kompenzuje tlak podobne 
ako potápač. Vďaka tomu nemusí byť postavený z pevných 
materiálov.

Ďalšou nástrahou vody je korózia, pričom slaná voda ju 
ešte urýchľuje. Prakticky neexistuje kov, ktorý by jej nepod-
liehal. Aby sme tento jav obmedzili, musíme poznať dve 
hlavné príčiny, ktoré ju výrazne urýchľujú. Prvou je galva
nická korózia. Musíme dbať na to, aby pod vodou neprišli do 
kontaktu dva rôzne kovy. Ak zmontujeme hliníkovú kon-
štrukciu oceľovými skrutkami, výsledok bude rýchlejšie hr-
dzavieť. Druhou príčinou je elektrolytická korózia. Ak elek-
trické kontakty nie sú dobre zaizolované, stačí malý prienik 
prúdu do vody a rozpustia sa.

Nakoniec bude potrebné robota vyvážiť, aby neklesal ku 
dnu ani neplával na hladine a mohli sme s ním hýbať pomo-
cou vrtule. Čo sa na prvý pohľad nezdá ako problém, bolo 
veľkou výzvou pri prvom zdolávaní Mariánskej priekopy 
v roku 1960.

Dvaja konštruktéri sa tlačili v oceľovej sfére o hmotnosti 
10 ton. Ak by sféra nebola dostatočne hrubá a ťažká, skola-
bovala by. Lenže vzduch vnútri sféry ani zďaleka nestačil 
na to, aby rýchlo neklesla ku dnu a ľudia mali v pláne vrátiť 
sa hore. Tak im napadlo zavesiť sféru na inú nádrž s tenký-
mi stenami, ktorú naplnili benzínom, aby neskolabovala. 
Benzín je o málo ľahší ako voda, ale vo veľkom množstve 
stačil na to, aby celé monštrum udržal. Výsledok pripomí-
najúci vzducholoď úspešne dopravil ľudí na najhlbšie 
miesto oceánu, kde s prekvapením sledovali existujúci ži-
vot.

Trieste pripomína vzducholoď

Ďalším javom, ktorý aspoň raz zaskočil výskumníkov 
a ohrozil ich život, je náhla zmena hustoty vody v dôsledku 
zmeny teploty a slanosti. Ponorka narazí na akúsi neviditeľnú 
bariéru a tvrdohlavo sa bráni ísť ďalej. Táto bariéra zvaná 
pyknoklína sa dokonca správa ako zrkadlo odrážajúce zvuko-
vú komunikáciu, v dôsledku čoho sa stratí signál.

Silné prúdy vody môžu byť taktiež výzvou pre výkon mo-
torov. Dostatočne ťažký robot je na jednej strane málo obrat-
ný, no lepšie odoláva prúdom, ktoré naň pôsobia z každej 
strany.

Taktiež treba rátať s tým, že váš robot vzbudí pozornosť 
podmorského života. Malé riasy sa naň prilepia a pomaly roz-
kladajú absolútne všetko. Chobotnice sú zase hravé tvory. 
Zožratie veľkou rybou nehrozí, pokiaľ sa dizajn vášho robo-
ta príliš nepodobá na pochúťku.

V nasledujúcom článku – Zápasenie s vysokým tlakom – sa 
začneme venovať konkrétnej stavbe prvých častí. Konštruk-
cia bude zameraná na jednoduchosť, bez výroby plošných 
spojov či programovania, ale budú aj tipy, ako robota vylep-
šiť a pokračovať do väčšej hĺbky. Možno vám raz bude patriť 
podiel na nejakom objave v takmer nedotknutom podmor-
skom svete.

Andrej Osuský

Technika Technika

Sféra najlepšie odoláva tlaku, preto je použitá v osobných 
ponorkách Triton

5




