
Článkom Postavte si robotickú ponorku I. − Od prvých poku-
sov k hľadaniu Titaniku v minulom čísle časopisu začal seri-
ál, v ktorom si krok za krokom postavíme robota s kamerou 
a pohonom s ponorom až do hĺbky sto metrov pod vodnou 
hladinou. V tomto článku vyrobíme najdôležitejšiu časť ro-
bota − vodotesnú kameru prenášajúcu obraz v reálnom čase 
a dva reflektory s vlastným zdrojom napätia. Tento čiastkový 
produkt už môžeme samostatne použiť na nahliadnutie do da-
nej hĺbky. V zápase proti vysokému tlaku sa naučíme také 
zručnosti, ako je použitie epoxidovej živice, izolovanie vodi-
čov či správne spracovanie a lepenie akrylu. Rovnaké osved-
čené metódy používajú aj profesionáli pri stavbe hlbokomor-
ských výskumných ponoriek.

Zapojenie kamery

Základným výberom je buď analógová, alebo digitálna ka-
mera. Na jednej strane sa ponúkajú digitálne IP kamery 
a webkamery. Pri použití IP kamery možno prenášať signál 
cez internetový (UTP) kábel na vzdialenosť približne sto 
metrov. Webkamery majú USB kábel a ten môže byť podľa 
normy dlhý maximálne päť metrov. Mnohé robotické projek-
ty (nielen ponorkové) používajú webkameru zapojenú do mi-
niatúrneho počítača a nahrané video sa potom prenáša cez  
internetový kábel alebo wi-fi. 

Aspoň na začiatku sa budeme snažiť vyhnúť hlbším znalos-
tiam a programovaniu, no pre záujemcov, ktorí už majú skú-
senosti s minipočítačmi, ako sú pcDuino, BeagleBone, 
Raspberry Pi, Cubieboard alebo Udoo, dáme tip implemento-
vaný v podobných projektoch: linuxová utilita mjpg-streamer 
vezme vstup z webkamery a video posiela v reálnom čase cez 
http protokol, takže ho možno zobraziť v internetovom pre-
hliadači.

V tomto článku použijeme najjednoduchší prístup a použi-
jeme dostupnú analógovú kameru so senzorom CMOS.

Kamerový modul má tri vodiče: červený (kladný pól zdroja), 
čierny (zem) a žltý (výstup do stredu koaxiálneho kábla)

Tento kamerový modul neposkytuje rozlíšenie full HD, dá 
sa však ľahko nahradiť kvalitnou kamerou pre modelárske 
helikoptéry s možnosťou analógového výstupu a súčasného 
nahrávania na SD kartu. Na prenos obrazu použijeme ľahký 
koaxiálny kábel s označením RG174. Keďže video chceme 
sledovať v teréne (pri brehu jazera alebo na loďke), monitor 
je nepraktický, pretože k nemu potrebujeme zdroj. Vďaka 
existujúcemu videoadaptéru do USB, ku ktorému je pribale-
ný softvér, môžeme prekonvertovať signál z koaxiálneho 

kábla a zobraziť na notebooku. Softvér umožní aj nahrávanie 
videa alebo ukladanie fotiek. Dôležité je, aby bol adaptér 
kompatibilný s videoformátom kamery, čo je buď NTSC 
(americký formát), alebo PAL (európsky formát). Väčšina 
adaptérov podporuje oba formáty.

Videoadaptér môže mať niekoľko farebne rozlíšených vstupov, 
nás zaujíma iba žltý

Tieto veci je najvýhodnejšie kupovať na internete od čín-
skych obchodníkov. Kamera stojí asi 20 eur, kábel 70 centov 
za meter a lacný videoadaptér do 6 eur. Poštovné často býva 
zadarmo. Takto vyzerá schéma zapojenia:

Ďalej potrebujeme výkonný zdroj, ktorý zvládne napájať 
nielen kameru, ale aj reflektory a tri motory, takže prúd počí-
tame rádovo v ampéroch a kapacitu v ampérhodinách. Na 
tento účel sa ideálne hodia lítiové batérie, aké používajú mo-
delári. Hoci LiPo batérie sú najmenej bezpečné, pretože pri 
neštandardnom zaobchádzaní môžu vybuchnúť alebo vznie-
tiť sa, získali si obľubu u modelárov pre ich výkon a kapaci-
tu v malých rozmeroch. Vhodnejším výberom môžu byť LiFe 
batérie, ktoré sú porovnateľné a o niečo bezpečnejšie. Ak sa 
však voda pod vysokým tlakom dostane k batérii, tento stret 
bude zničujúci v každom prípade. Môžeme použiť batériu 
LiPo 3S, čo sú tri články s nominálnym napätím 3,7 V zapo-
jené v sérii, teda spolu 11,1 V. Pri plnom nabití môže napätie 
presiahnuť 12 V. Pri batérii LiFe 3S je celkové napätie trikrát 
3,2 V, teda 9,6 V. Napätie batérie nesmie klesnúť pod 80 % 
nominálneho napätia, inak hrozí jej trvalé poškodenie. Preto 
do ovládača ponorky zabudujeme alarm, aby nás včas varo-
val pred vybitím batérie.

Treba dávať pozor aj na to, aké vstupné napätie pre kameru 
udáva jej výrobca. Nami použitá kamera má široký rozsah  
6 až 20 V, takže ju môžeme priamo pripojiť na zdroj. Pokiaľ 
však výrobca uvedie napríklad 5 V, treba medzi kameru 
a zdroj vložiť napäťový regulátor. Jeho zapojenie si ukážeme 
pri reflektoroch. Na nasledujúcej fotografii je skúšobné zapo-
jenie kamery, batérie, koaxiálneho kábla a USB adaptéra. 
Softvér k adaptéru by mal zobraziť video v reálnom čase bez 
pozorovateľného oneskorenia.

Postavte si robotickú Ponorku ii.
ZáPasenie s vysokým tlakom
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Zapojenie osvetlenia

O osvetlenie pod vodou sa postarajú dve vysokosvietivé LED 
diódy s označením Cree XM-L T6, ktoré sa bežne používajú 
v bleskoch mobilov a potápačských reflektoroch. Vyrábajú sa 
spolu s pasívnym chladičom.

Kým kamera a zdroj budú vodotesne uzavreté v pevnom 
priehľadnom obale − akrylovej rúre, reflektory budú umiest-
nené vo vode napravo a naľavo od kamery. Dajú sa umiestniť 
aj vnútri obalu, no kvalita obrazu by bola narušená jednak od-
razom svetla od vnútorného povrchu rúry a jednak priamym 
osvetlením objektu pred kamerou. Hoci niektoré roboty sú 
navrhnuté takto, profesionálne modely majú reflektory ďale-
ko od kamery a natočené pod istým uhlom. Ako sme spome-
nuli v minulom článku, rozptýlené častice vo vode vytvárajú 
pri osvetlení hviezdnu oblohu a tento efekt sa dá obmedziť 
vhodným nasmerovaním reflektorov.

Ak osvetlíme objekt pod 45-stupňovým uhlom, odraz od rozptýlených 
častíc takmer nevidno

Na nasledujúcom obrázku je znázornená schéma zapojenia 
kamery vrátane osvetlenia:

Na ľavej strane schémy je všetko, čo sa má nachádzať vnút-
ri rúry, teda kamera, batéria a napäťový regulátor. Súčiastky 
na pravej strane schémy vyznačenej modrou farbou budú 
mimo rúry vo vode, t. j. spínač, dve LED diódy a dva rezisto-
ry. Vidíme, že cez steny vodotesného obalu potrebujeme pre-
vŕtať koaxiálny kábel a štyri vodiče. Mimo obalu vedú aj oba 
póly zdroja, takže nabíjanie zdroja je vyriešené bez toho, aby 
sme obal otvárali. V takom prípade treba nabíjať najviac po-
lovičným prúdom, ako býva napísané na zdroji, aby sa zdroj 
neprehrial. Pravidlo nabíjať na bezpečnom, nehorľavom 
mieste platí vždy pre nabíjanie LiPo batérií. Nabíjanie iných 
typov batérií, ako napríklad olovených, môže byť zradné, 
pretože počas ich nabíjania sa uvoľňuje explozívny plyn vo-
dík, ktorý z ponorky urobí bombu.

Napäťový regulátor konvertuje príliš vysoké napätie zdroja 
na 3,3 V a v kombinácii s rezistorom limituje prúd prechádza-
júci LED diódou. Pri plnom prúde by LED dióda zhorela. 
Štandardnejším riešením pre vysokosvietivé LED diódy je 
špeciálny ovládač, čo je komplexnejší plošný spoj. Hodnotu 
rezistora R zvolíme niekde medzi 1,5 Ω a 4,7 Ω. Čím menšia 
hodnota odporu rezistora, tým vyšší prúd a tým silnejšie LED 
dióda svieti. Podľa testov sa pri hodnote 4,7 Ω LED dióda ani 
nezohrieva, avšak pri hodnote 1,5 Ω páli na dotyk, čím sa zni-
žuje jej životnosť. Pre dlhšie testovanie na vzduchu sa preto 
odporúča 4,7 Ω. Hoci výrobca udáva maximálny prúd až 3 A, 
čo sme dodržali, nemali by sme ju prehrievať.

Obal odolávajúci tlaku vody

Na materiál, z ktorého zostrojíme vodotesný obal, máme nie-
koľko prísnych požiadaviek. Potrebujeme priehľadný mate-
riál dobre odolávajúci tlaku a korózii, ktorý sa ľahko spracú-
va a vieme ho lacno zohnať. V tejto oblasti dominujú dvaja  
rivali: liaty akryl a polykarbonát, každý so svojimi výhodami 
a nevýhodami.
• Polykarbonát je odolnejší ako akryl, preto sa používa na 

výrobu nepriestrelného skla a obalov pre potápačské fotoa-
paráty.

• Akryl je niekoľkonásobne lacnejší a má priehľadnosť do-
konca lepšiu ako sklo, preto sa z neho vyrábajú akváriá. 
Špeciálne upravený polykarbonát s prijateľnou priehľad-
nosťou je drahý.

• Oba materiály sa ľahko poškriabu, ale existujú prípravky 
na ich opätovné vyleštenie.

• Na akryle sa časom vytvárajú mikroskopické praskliny, 
v dôsledku čoho pomaly stráca svoju pôvodnú pevnosť.

• Polykarbonát na slnku žltne a tým stráca priehľadnosť.
• Akryl možno jednoducho lepiť špeciálnym lepidlom, kto-

ré „zleje“ styčné plochy dohromady a vytvorí tak nerozde-
liteľný, dokonca neviditeľný spoj. Táto vlastnosť sa využí-
va pri lepení akvárií.
Použijeme rúru z liateho akrylu, pretože vyhráva cena, dob-

rá priehľadnosť a jednoduché lepenie. Dôležitý je pojem lia-
ty akryl a nie extrudovaný, pretože v dôsledku odlišného 
výrobného procesu má liaty akryl výrazne lepšie vlastnosti 
ako extrudovaný. Rúra bude z oboch strán uzavretá akrylový-
mi diskami.

Aby sme nemuseli testovať metódou pokus-omyl, použije-
me teoretický výpočet, aký maximálny vonkajší tlak vydrží 
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rúra a disky danej hrúbky. Nasledujúce vzorce dlhodobo 
úspešne používa Oceánografický inštitút Woods Hole:
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kde tdisk je hrúbka disku, t hrúbka rúry, ID vnútorný priemer 
rúry, OD vonkajší priemer rúry, p tlak vody v danej hĺbke 
a zvyšné premenné závisia od konkrétneho materiálu a mal 
by ich udávať výrobca: v je Poissonova konštanta, E je Youn-
gov modul a σ je medza pružnosti.

Vzorec (1) hovorí, ako hrubý musí byť disk, ktorý rúru uza-
tvára. Presnejšie, určuje minimálny pomer hrúbky disku tdisk 
a vnútorného priemeru rúry ID. Vzorce (2) a (3) hovoria, aká 
hrubá musí byť rúra, t. j. udávajú minimálny pomer hrúbky 
rúry t a vonkajšieho priemeru rúry OD. Tieto dva vzorce vy-
chádzajú z rôznych spôsobov, ako môže rúra pod tlakom sko-
labovať, a treba zobrať do úvahy ten, ktorý dáva väčší pomer.

Uvedené vzorce platia pre ľubovoľný materiál. Medzi naj-
používanejšie patria napríklad akryl, polykarbonát, hliník, 
nerezová oceľ a titán. Dosadíme bežné hodnoty liateho akry-
lu: v = 0,35, E = 27 600 bar, σ = 700 bar. Úmyselne sme zvo-
lili jednotky v baroch, aby sa nám ľahšie dosádzal tlak. 
Z predchádzajúceho článku vieme, že tlak rastie každých 
10 metrov pod vodou približne o jednu atmosféru alebo pri-
bližne jeden bar.

Hĺbka [m] p [bar] tdisk/ID (1) t/OD (2) t/OD (3)
10 1 0,021 0,025 0,00071

100 10 0,067 0,054 0,0072
150 15 0,082 0,062 0,01

Hodnoty kritických pomerov vypočítaných zo vzorcov (1), (2), (3)  
v závislosti od danej hĺbky

Ak by ste chceli pracovať s polykarbonátom alebo hliní-
kom, môžete urobiť podobný výpočet a zistíte, že rovnako 
hrubá rúra prežije väčšiu hĺbku.

V máji tohto roku sa v médiách rozšírila správa, že robotic-
ká ponorka Nereus v hodnote 8 miliónov dolárov patriaca 
Oceánografickému inštitútu Woods Hole „nevydržala praco-
vať pod vysokým tlakom a skolabovala“. Ako vodotesný obal 
v nej boli použité keramické rúry. Keramika je síce krehká pri 
nárazoch, ale omnoho lepšie odoláva tlaku ako akryl či poly-
karbonát. Vďaka tomu táto ponorka v minulosti dosiahla dno 
Mariánskej priekopy.

Tu si treba uvedomiť, že teória a prax sa môžu rozchádzať, 
a preto sa stanovuje bezpečná hĺbka ako maximálna teoretic-
ká hĺbka vydelená „bulharskou konštantou“ 1,5. Takže ak  
chceme dostať ponorku do hĺbky 100 metrov, pre istotu rátaj-
me s hĺbkou 150 metrov. Pri ponorkách s ľudskou posádkou 
sa vyžaduje ešte väčšia rezerva.

Krátke akrylové rúry a disky v malom množstve sú dostup-
nejšie u amerických obchodníkov a ich rozmery sa udávajú 
v palcoch a stopách. Na internete treba hľadať cast acrylic tu-

bing a cast acrylic disk. Použijeme rúru s hrúbkou 1/8″, vnú-
torným priemerom 1 3/4″, vonkajším priemerom 2″ a dĺžkou 
jedna stopa. Oba disky budú hrubé 1/4″ s vonkajším prieme-
rom 2 1/2″. Pomery vychádzajú takto:
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Tieto hodnoty sú väčšie ako hodnoty v tabuľke pre hĺbku 
150 metrov, takže si môžeme byť istí, že samotný materiál 
bezpečne vydrží hĺbku 100 metrov. Samozrejme, čím väčšie 
pomery rozmerov zvolíme, tým istejšie, no príliš hrubý akryl 
izoluje teplo a po pridaní elektroniky riadiacej motory môže 
byť vnútri pekelne horúco.

Rúru zatiaľ necháme v pôvodnej dĺžke a až po pridaní všet-
kej elektroniky ju môžeme skrátiť podľa potreby. Pre dobré 
tesnenie musíme oba okraje rúry upraviť. Najprv ich ručne 
ošmirgľujeme krúživým pohybom, aby po priložení disku ne-
vznikali viditeľné štrbiny. Potom ich vyleštíme drsnejšou 
stranou hubky na riad.

    
Okraje rúry pred a po ošmirgľovaní a vyleštení

Prvý disk prilepíme napevno lepidlom na akryl. Pozor, nie 
univerzálnym lepidlom, ale špeciálnym lepidlom určeným 
napríklad na lepenie akvárií, ktoré vytvorí dokonalý jednolia-
ty spoj (na internete sa dá nájsť ako acrylic cement).

Do druhého disku navŕtame jednu dieru pre koaxiálny ká-
bel a ďalšiu dieru pre zvyšné štyri vodiče. Hrúbka vodičov by 
mala zohľadňovať prúd, aký nimi bude prechádzať, aby ne-
prehoreli. Na reflektory sa hodí typ AWG24 (aký býva v in-
ternetových kábloch). Cez spínač pôjde vyšší prúd, prakticky 
do 10 ampérov, takže tam by sme zvolili hrubší typ AWG22. 
Diery by mali byť čo najmenšie, aby vodič tesne prešiel a rad-
šej blízko okraja ako uprostred disku. Každá diera totiž zni-
žuje pevnosť disku. Neskôr vyvŕtame dodatočné diery, keď 
budeme pridávať motory. Na tento účel sa osvedčila malá vŕ-
tačka na plošné spoje. Zvoľte nízke otáčky a chlaďte vŕtané 
miesto, pretože vrták sa môže do akrylu ľahko zataviť.

   

Na utesnenie dier poslúži mocný nástroj, ktorý ešte niekoľ-
kokrát použijeme − dvojzložková epoxidová živica, inak na-
zývaný aj zalievací epoxid. Pozor, nie dvojzložkové epoxido-
vé lepidlo (po anglicky epoxy glue). Zalievací epoxid (po 
anglicky epoxy adhesive) pozostáva z dvoch látok, ktoré po 
zmiešaní zreagujú na pevnú hmotu. V závislosti od produktu 
je doba spracovania minúty až hodiny a úplne stvrdnutie  
nastáva po 24 hodinách až niekoľkých dňoch. Na obrázku je 
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použitý produkt Hysol E-120HP s pištoľou pre pohodlné 
miešanie zložiek a nanášanie.

Oblasť okolo vodičov ohraničíme lepiacou páskou, aby sa 
epoxid neroztiekol. Vodiče okrem koaxiálneho kábla pred za-
liatím trochu odizolujeme, pretože izolácia vytvára tunel, cez 
ktorý môže preniknúť voda pod tlakom. Ak použijete viac-
vláknový vodič, treba ho rozstrihnúť a naspäť spájkovať, 
skrátka zabrániť možnosti, aby voda pretiekla cez vzduchový 
tunel. Vodiče prilepíme sekundovým lepidlom k povrchu dis-
ku, aby sa pri zalievaní nehýbali a zároveň sa zlepšilo tesne-
nie epoxidom.

   

Komponenty provizórne uložíme vnútri rúry, prípadne ich 
zaistíme lepiacou páskou. Neskôr totiž budeme pridávať ďal-
šiu elektroniku na riadenie motorov. Druhý disk nechceme 
k rúre prilepiť napevno. Štandardným riešením, ako utesniť 
uzatvárateľný poklop, je tesniaci krúžok (silikónový O-krú-
žok), no vyžaduje drážku na mieru s vysokou presnosťou, 
ktorá je dosiahnuteľná laserom alebo CNC strojom. Toto je 
najkritickejšia časť ponorky a jej zlyhanie býva častou príči-
nou zatopenia. Keďže chceme niečo jednoduché, čo bude od 
začiatku spoľahlivo fungovať, disk prilepíme na rúru silikó-
novým lepidlom, aké sa používa na tesnenie okolo umývadla 
alebo sprchovacieho kúta. Vyrába sa v dvoch prevedeniach 
− priesvitné a biele. Biele je spravidla pevnejšie a pre náš účel 
spoľahlivejšie. Je to kompromis, pretože lepidlo schne 24 ho-
dín a ak chceme elektroniku vnútri obalu zmeniť alebo opra-
viť, disk musíme silným ťahom odlepiť a potom znovu prile-
piť. V ďalšom článku si povieme možnosti, ako vylepšiť túto 
časť ponorky.

Všimnite si, že sme dvakrát dodržali pravidlo z minulého 
článku, aby tlak pôsobil v náš prospech. Vrstva silikónového 
lepidla, ktorou je poklop prilepený k rúre, sa pod vodou stlá-
ča a ešte účinnejšie tesní. Ďalej vodiče sme zaliali epoxidom 
zvonka poklopu a nie zvnútra. V opačnom prípade by sa tlak 
vody snažil vrstvu epoxidu odtlačiť. Zároveň časti vodičov 
prilepené sekundovým lepidlom sú stláčané medzi diskom 
a epoxidom, čím sa zvyšuje účinnosť tesnenia epoxidu.

Izolácia	vonkajších	komponentov

Kým elektronika vnútri rúry je chránená pred stykom s vo-
dou, musíme myslieť na odizolované kontakty vo vode. 
Zvlášť v slanej vode sa vyšantí elektrolytická korózia, ktorá 
spôsobí skrat alebo rozpúšťanie kontaktov.

Spínač môže zostať zaplavený vodou, pokiaľ ho zapneme 
predtým, ako robota ponoríme do vody. Pokiaľ cez spínač 
plynule prechádza prúd, efekt elektrolytickej korózie je malý, 
hoci nie úplne zanedbateľný. Jednoduchšie riešenie, ako raz 
za čas vymeniť spínač, sa neponúka.

Naopak, kontakty LED diód tvoria dve elektródy vo vode 
blízko vedľa seba, a tak môžeme očakávať rýchlu koróziu až 
skrat. Každú LED spolu s rezistorom umiestnime do kovové-
ho vrchnáka od fľaše a zalejeme epoxidom tak, aby elektric-
ké kontakty boli pokryté, ale samotná LED dióda vytŕčala 
(pri použití priehľadného epoxidu nemusí). Dôležité je zvoliť 
kovový vrchnák dobre odvádzajúci teplo a nie plastový.

    
Zalievanie LED diódy epoxidom a hotový reflektor  

po stvrdnutí epoxidu

Vodiče z reflektorov potrebujeme navzájom pospájať a na 
tomto mieste sa naučíme fintu, ako vyrobiť dokonale vodo-
tesnú izoláciu. Dva vodiče navzájom spájkujeme ako na ob-
rázku, na spoj nanesieme epoxid a navlečieme vodotesnú sťa-
hovaciu bužírku. Keď bužírku zahrejeme spájkovačkou alebo 
teplovzdušnou pištoľou, stiahne sa a vytlačí prebytočný epo-
xid. Niekedy je samotná bužírka dostatočne dobrou izolá-
ciou, ale úlohou epoxidu je vyplniť vzduchové medzery pod 
ňou a prípadné póry.

    
Rovnakým spôsobom prispájkujeme dodatočné vodiče ve-

dúce ku kladnému a zápornému pólu batérie, aby sme ju 
mohli nabíjať bez nutnosti otvárať vodotesný poklop. Odizo-
lované konce týchto vodičov zaistíme sťahovacou bužírkou, 
ktorú pri nabíjaní vymeníme.

Takto vyzerá finálna konštrukcia ponornej kamery s osvetlením

Tento návrh je originálny, inšpirovaný mnohými zahranič-
nými študentskými projektmi a nápadmi na diskusných fó-
rach a vyvinutý špeciálne pre tento článok − za krátky čas vy-
robiť robotickú ponorku len s modelárskymi zručnosťami 
a minimálnymi skúsenosťami. V ďalšom článku sa pustíme 
do úpravy modelárskych motorov, ich riadenia a dokončíme 
celú konštrukciu. Výsledok bude otestovaný v oceáne, čo si 
budete môcť pozrieť na videu.

Andrej Osuský

Technika Technika
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