
Málokedy sa stane, že také komplexné dielo ako robotická 
ponorka funguje na prvý pokus. Veľa vecí sa však môže po-
kaziť – niekedy je to menej vážne a v teréne ľahko opraviteľ-
né, ale napríklad zatopenie elektroniky býva katastrofou. Ako 
ste videli na videu, ponorka skutočne fungovala. Pozornejší 
čitatelia však mohli postrehnúť, že nie úplne ideálne. V tom-
to článku sa na chyby pozrieme bližšie. Ďalej budú nasledo-
vať tipy, ako ponorku vylepšiť v rôznych ohľadoch, a v záve-
re sa budeme venovať súčasným projektom s otvoreným  
návrhom, ktoré sú viac-menej v stave vývoja.

Postrehy	z	testovania	a	poučenia

Naša ponorka má niekoľko nepredvídaných nedostatkov, kto-
ré odhalilo až testovanie v reálnych podmienkach, no na-
šťastie ich vieme ľahko odstrániť. Na webovej stránke 

www.mladyvedec.sk/ponorka2
si môžete pozrieť video priamo z kamery ponorky. Na ponor-
ke bol zároveň pripevnený mobil v puzdre, ktorý súčasne na-
hrával obraz v HD kvalite. V ľavom dolnom rohu je záber 
z kamery ponorky v menšom rozlíšení, teda to, čo vidíme na 
notebooku.

Na videu z minulého článku si môžete všimnúť, že pri po-
hybe vpred alebo nadol sa ponorka trochu vychýli z rovno-
vážnej polohy. Efekt nastal iba pri vyšších rýchlostiach a po-
dobal sa dvihnutiu prednej časti motorového člna po jeho 
štarte. Pri ponorke je tento jav vážnejší, pretože mení smer 
pohybu ponorky. Dôvodom je nesprávne umiestnenie moto-
rov − sú príliš nízko. Smer prúdenia vody by mal pretínať ťa-
žisko ponorky, čo je približne v strede.

Nesprávne (vľavo) a správne umiestnenie motorov (vpravo)

To však nebol najväčší problém. Ložiská motorov sme pre-
cenili. Po troch dňoch od použitia v slanej vode sa jedno lo-
žisko začalo zadrhávať a nedalo sa vymeniť ani hrubou silou, 
pretože zhrdzavelo. Nezabránilo tomu ani opláchnutie čistou 
vodou, ktoré nasledovalo vždy pred vysušením ponorky. Na-
miesto výmeny motora sme problém dočasne vyriešili olejom 

na bicykel (ešte lepšie môže vode odolávať silikónová masť). 
Os motora prešmykovala v zhrdzavenom ložisku bez vý-
znamného trenia. Takže predsa sa oplatí na ložiskách popra-
covať, a to buď ich výmenou za keramické ložiská či plasto-
vé priechodky, alebo ich vybratím po každom použití v slanej 
vode. Od prvého článku tohto seriálu doba pokročila a firma 
Blue Robotics začala vyrábať odolné motory upravené rov-
nakým spôsobom, ako sme urobili v minulom článku, t. j. 
s cievkou statora pokrytou epoxidom. Okrem toho sú aj mag-
nety rotora chránené pred koróziou a motor neobsahuje oce-
ľové ložiská. Tieto motory sú, samozrejme, výrazne drahšie 
ako naše modelárske motory, ale hĺbkovým limitom a výko-
nom sú porovnateľné s profesionálnymi motormi za niekoľko 
stoviek eur, ktorých výhodnosť už začína byť otázna. To po-
tvrdzuje, že naša úprava modelárskeho motora bol krok 
správnym smerom.

Vnútro vyrábaného motora a kompletný pohon s vrtuľou

Ešte väčšie prekvapenie priniesol spínač. Na videu bolo 
vidno okamihy, keď svetlá prestávali svietiť. Životnosť spí-
nača v slanej vode bola kratšia než vybitie batérie. Keď sme 
ho pod vodou núdzovo odstrihli a vodiče provizórne spojili, 
za niekoľko minút sa odizolované konce vodičov rozpustili. 
Pri ďalších ponoroch sme ich zaizolovali plastelínou alebo 
lepiacou páskou, čo poslúžilo ako jednoduchý a funkčný spí-
nač. Lepšie je vonkajší spínač vynechať a umiestniť ho 
dovnútra. To si vyžaduje otvárateľný poklop, aký si ukážeme 
ďalej v tomto článku. Dômyselnejším riešením je spínať ob-
vod pomocou veľmi slabého prúdu, čo umožňuje výkonný 
typ tranzistora MOSFET stavaný na prúd aspoň 10 A. Prúd 
zoslabený rezistorom nespôsobí vo vode významnú koróziu. 
Spínač možno umiestniť aj do ovládača.

Schéma zapojenia spínača a MOSFET

Taktiež sa môžeme inšpirovať potápačskými reflektormi, 
ktoré používajú vonkajší magnet na zopnutie vnútorného spí-
nača.

Ovládač sme vložili do vodotesného puzdra na fotoaparát 
určeného do hĺbky desať metrov a uzáver puzdra sme utesni-
li obľúbeným epoxidom. To nám umožnilo potápať sa s po-
norkou a priamo ju pozorovať, ako ste videli na videu.

Postavte si robotickú Ponorku iv.
Tipy na vylepšenie a kam ďalej
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Miestami ste si iste všimli zvláštny zvuk a prenikavé píska-
nie. ESC neboli dokonale nakalibrované, a tak motory neštar-
tovali plynulo. Väčšie ryby sa v prítomnosti ponorky cítili 
bezpečne, ale krátke pískanie motorov ich pravdepodobne 
odplašilo.

Viac príbehov nasvedčuje, že ponorka síce nevyplaší ryby, 
ale môže byť zamenená s korisťou. Nasledujúca fotka je sku-
točná a zachytáva nečakaný útok žraloka na autonómnu robo-
tickú ponorku patriacu Oceánografickému inštitútu Woods 
Hole.

Tipy na vylepšenie

Silikónové lepidlo na uzatvorenie poklopu je len dočasným 
riešením. Nielenže treba čakať, kým vyschne, ale nemusí ani 
spoľahlivo tesniť po odlepení a nanesení novej vrstvy lepidla. 
Pri zlyhaní tesnenia sa našťastie voda dostáva dnu pomaly 
a možno si včas všimnúť orosenie a drobné kvapky predtým, 
ako voda zasiahne elektroniku. Pridať tabletku na absorbova-
nie vlhkosti sa neodporúča, pretože keď sa vnútro ponorky 
zohreje, z tabletky sa začne voda spätne vyparovať a zarosí 
výhľad pred kamerou. Na nasledujúcom obrázku je model 
poklopu, ktorý sa dá vyrobiť zlepením akrylových diskov 
presného priemeru. Tie sa dajú vyrobiť na laserovom vyrezá-
vači, ktorý sa stáva čoraz lacnejším a dostupnejším, napríklad 
aj v bratislavskom FabLab-e.

Najväčší disk (na obrázku najspodnejší) musí odolávať tla-
ku, preto musí byť aspoň taký hrubý, ako sme vypočítali 

v minulom článku. Jeho priemer by mal byť väčší ako von-
kajší priemer rúry, aby sme ho vedeli uchopiť. Ostatné disky 
na ňom prilepené vytvárajú drážky na navlečenie dvoch sili-
kónových O-krúžkov. Hoci stačí jeden O-krúžok, dva dávajú 
väčšiu istotu, že voda neprenikne dnu, ak si náhodou nevšim-
neme poškodenie a nutnú výmenu O-krúžku. Tri väčšie disky 
(na obrázku prvý, tretí a piaty zvrchu) by mali tesne prejsť rú-
rou, t. j. ich priemer by sa mal rovnať vnútornému priemeru 
rúry − v našom prípade 1 3/4″. Dva menšie disky (na obráz-
ku druhý a štvrtý zvrchu) majú takú hrúbku, aby sa do drážky 
zmestil štandardný silikónový O-krúžok. Môžeme použiť  
O-krúžok s kódovým označením 222 a hrúbkou 1/8″ alebo 
hrubší s označením 324 a hrúbkou 3/16″. Oba majú vonkajší 
priemer rovnajúci sa vnútornému priemeru rúry. Avšak pra-
vidlom je, že O-krúžok by mal z drážky pretŕčať asi o 10 % 
svojej hrúbky, aby sa pri uzavretí poklopu stlačil a poriadne 
tesnil. Podľa toho sa vypočíta priemer menších diskov. Disky 
majú v strede malú dierku na prestrčenie ihly, aby sa dali 
presne koncentricky zlepiť. Dierka sa potom vyplní epoxi-
dom. Ďalšou možnosťou je vyrobiť poklop ako jeden celok 
na sústruhu.

Ak chcete zistiť hĺbkový limit pre rôzne materiály a tvary 
ako valec, okrúhly poklop, guľa alebo polguľa, výpočet vám 
uľahčí bezplatný program Under Pressure Design Software. 
Jednoducho si zvolíte materiál, tvar a rozmery a program vy-
počíta maximálnu hĺbku na základe prednastavených typic-
kých vlastností materiálu.

Ďalším zásadným vylepšením môže byť pohyblivá kamera 
otáčajúca sa pomocou servomotora. Nasledujúci obrázok ilu-
struje pripevnenie kamerového modulu k servomotoru vnútri 
akrylovej rúry. Otáčaním servomotora sa môžeme pozerať 
smerom ku dnu aj k hladine. Súčasnú verziu, keď sa robot po-
zerá len pred seba, možno prerobiť odpílením predného po-
klopu a umiestnením kamerového modulu do novej rúry. Vo-
diče vedúce do kamery a servomotora sa pritom prestrčia cez 
poklopy a utesnia epoxidom.

Na otáčanie servomotora potrebujeme ďalší servotester 
v ovládači. Signál sa dostane do servomotora cez jeden nevy-
užitý vodič kábla, ako znázorňuje nasledujúca schéma.
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Keď sa pozriete na veľké roboty pracujúce na podvodnej 
stavbe, uvidíte množstvo vrtúľ orientovaných v rôznych sme-
roch. Takto využívajú skladanie síl pre dobrú manévrovateľ-
nosť vo všetkých smeroch. „Krabiu chôdzu“ však docielite aj 
pridaním jedného motora orientovaného nabok. Tá je užitoč-
ná napríklad vtedy, ak chcete s robotom trafiť do úzkeho okna 
vraku alebo pozorovať zvislý útes bez otáčania robotom.

Manipulácia s dlhým káblom môže byť ťažkopádna. Pri is-
tej dávke geometrickej predstavivosti zistíte, že navinúť ho 
bežným spôsobom nie je dobrý nápad. Jeden koniec kábla 
máte pripevnený v ovládači a druhý koniec sa bude skrúcať 
a otáčať ponorkou. Nasledujúci obrázok ukazuje, ako môže-
me kábel správne namotať v tvare osmičky, aby sa pri odvíja-
ní neskrúcal.

Cukríková	metóda

Amatéri prišli na vtipné rie-
šenia, ako ušetriť zdroj počas 
klesania ponorky. Spoloč-
ným prvkom týchto nápadov 
je cukrík. Ideálne je kúpiť 
okrúhly cukrík s dierou alebo 
cukrík prevŕtame. Cez túto 
dieru prevlečieme bavlnenú 
niť (prípadne špagát) a na ňu 
zavesíme kameň. Cukrík za-
vesíme na ponorku druhou 
niťou, ktorú tiež prevlečieme 
cez dieru. Takto zaťaženú 
ponorku môžeme rýchlo 
spustiť až ku dnu. Za nejaký 
čas sa cukrík rozpustí a ka-
meň sa oddelí od ponorky. 

Vyrobené závažie nepredstavuje záťaž pre životné prostredie. 
Profesionálne ponorky využívajú podobný koncept, keď sa 
kovové závažie oddelí pomocou elektromagnetu.

Čo	nás	to	stálo?

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté orientačné ceny súčiastok 
u celosvetových internetových predajcov s najlepšími cena-
mi. Môžete ich však nájsť aj v lokálnom modelárskom ob-
chode.

Položka Cena
Kamerový modul CMOS 728 x 488 28 €
USB video adaptér 5 €
LiPo 3S min. 2 000 mAh 7 €
LED Cree XM-L T6 (2 ks) 9 €
Koaxiálny kábel RG174 (10 m) 5 €
Napäťový regulátor UBEC 3,3V 2,50 €

Položka Cena
Rúra z liateho akrylu 2″ OD x 1 3/4″ ID x 1′ 25 €
Akrylový disk 2 1/2″ x 1/4″ (balík 10 kusov) 12,70 €
Motor 2213N (3 ks) 26,50 €
Lodná vrtuľa, napr. Graupner 2308-60 (3 ks) 3 €
Napäťový regulátor UBEC 5V 3,50 €
ESC pre autá (3 ks) 39,50 €
Servotester (3 ks) 15,80 €
Internetový kábel (30 m) 5 €
Rúra z liateho akrylu 1 1/2″ OD x 1 1/4″ ID x 1′ 47 €
Akrylová doska 12″ x 12″, hrúbka 3 mm − 5 mm 1 €
Elektroinštalačná rúra 16 mm x 2 m 4 €
Spojovacie rúry − tvar L 8 ks, tvar T 14 ks 28 €
Zalievací epoxid Hysol E-120HP 17,30 €
Pištoľ na nanášanie epoxidu 37 €
Zmiešavacia tryska (10 ks) 9,20 €

Projekty	s	otvoreným	návrhom

Na internete možno nájsť niekoľko projektov, ktoré sa venu-
jú robotickým ponorkám s otvoreným návrhom. V posled-
ných troch rokoch sa s nimi roztrhlo vrece.

Najväčšie a zároveň najstaršie fórum združujúce nadšen-
cov okolo podomácky vyrobených robotických ponoriek je 
HomeBuiltROVs.com. To sa stalo zdrojom inšpirácií pre 
novšie projekty.

Organizácia MATE organizuje každoročne súťaž robotic-
kých ponoriek pre tímy zo stredných a vysokých škôl. Záro-
veň v tejto oblasti vzdeláva a ich dielom je vyčerpávajúca 
kniha Underwater Robotics, na konci ktorej je návod, ako si 
postaviť vlastnú robotickú ponorku. Na pohon sú použité lac-
né náhradné motory do drenážneho čerpadla, ktoré sú vodo-
tesné až do hĺbky desať metrov, hoci takú hĺbku výrobca  
neudáva. Úspešne otestovaným vylepšením je naplniť mine-
rálnym olejom celý vodotesný obal motora. Predtým však 
musíte vymeniť samotný motor za motor bez zberačov. Kom-
penzácia tlaku olejom sa používa aj v profesionálnych moto-
roch do extrémnej hĺbky.

Robota MATE dokážu ovládať aj malé deti

Naša robotická ponorka je podobná, ale vo viacerých ohľa-
doch vylepšená, hlavne čo sa týka hĺbkového limitu. Projekt 
OpenROV.com zašiel ďalej a do ponorky zabudoval mikropo-
čítač s operačným systémom Ubuntu, vďaka čomu môže po-
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norku ovládať cez internetový prehliadač, čo sa stáva štan-
dardom pri iných robotoch „na suchu“. OpenROV za štyri 
roky prešiel niekoľkými dizajnmi, dostal miliónovú investí-
ciu a dnes je spoločnosťou vyrábajúcou robotické ponorky.

Robot OpenROV

Snáď najodvážnejším projektom je komplexná ponorka 
s viacerými kamerami a sonarom schopná ponoriť sa až do 
hĺbky jeden kilometer, ktorú vo svojej amatérskej dielni vyrá-
ba Doug Jackson z USA. Ten v minulosti vyrobil drevenú po-
norku s ľudskou posádkou a teraz paralelne stavia veľkú loď, 
za ktorou plánuje robotickú ponorku ťahať a odhaľovať vra-
ky lodí. Túto ponorku začal stavať na základe požiadavky is-
tého archeológa pracujúceho pre Roberta Ballarda, objavite-
ľa vraku Titaniku. V lete minulého roka chcel pomocou nej 
hľadať poklady v Čiernom mori, no tento plán nevyšiel kvôli 
financovaniu. Jackson sa však nevzdal a naďalej postupuje 
pomaly a isto. Jeho kanál na YouTube známy ako SVSeeker 
odhaľuje celý postup z jeho dielne vrátane pokusov a omy-
lov. Tisíce fanúšikov ho popritom zásobujú nekonvenčnými 
nápadmi. Ako dodáva, je rád, že nie je profesionál, pretože 
profesionáli budú musieť vysvetľovať, ako je možné, že ama-
tér dokáže za 5 000 dolárov vyrobiť to, čo momentálne stojí 
milióny.

Doug Jackson pracuje na hlbokomorskej ponorke

Firma Blue Robotics sa tiež pustila do ponorky s otvore-
ným návrhom BlueROV. Na jej ovládanie chce použiť hard-
vér bežne používaný v modelárskych helikoptérach a vo-
zidlách.

Robot BlueROV

Ďalším začínajúcim projektom v stave vývoja je Fishing
ROV.com. Ten sa rozhodol zvoliť zaujímavý prístup – napus-
tiť ponorku vzduchom z potápačskej bomby. Vďaka vykom-
penzovanému tlaku môže vydržať hĺbku niekoľko sto met-
rov. Aký tlak vzduchu prežije elektronika, je zatiaľ otázne.

Stavba robota FishingROV

Architektúry

Poďme sa pozrieť na jednotlivé architektúry, ktoré môžu slú-
žiť ako inšpirácia. MATE má veľmi jednoduchý prístup. Jed-
nosmerné motory sú priamo spínané ovládačom a zdroj sa 
nachádza mimo ponorky. Keďže káblom musí prechádzať 
vysoký prúd schopný roztočiť motory, dĺžka kábla je veľmi 
obmedzená.

Naša ponorka je vylepšená v tom, že sme použili motory 
fungujúce prakticky v neobmedzenej hĺbke ovládané ESC, 
vďaka čomu ich môžeme ovládať slabým prúdom a prekona-
li sme obmedzenie na dĺžku kábla.

Prvá „lacná“ robotická ponorka na svete Mini Rover využi-
la nápad, ktorým sa môžu inšpirovať skúsení RC modelári − 
namiesto hrubého viacžilového kábla použiť RC vysielač 
a prijímač. Tento systém vo všeobecnosti funguje tak, že vy-
sielač zakóduje informáciu zo spínačov a páčok ovládača,  
vyšle signál anténou a prijímač v modelárskom aute alebo 
lietadle informáciu dekóduje a podľa toho nastaví kolesá, 
klapky alebo vrtule. V ponorke má však jeho použitie jeden 
háčik – rádiový signál sa pod vodou rýchlo stráca. Riešením 
je spojiť antény prijímača a vysielača koaxiálnym káblom. 
Cez jeden tenký kábel tak možno prenášať toľko signálov, 
koľko podporuje RC vysielač. Bežne to býva osem kanálov. 
Niektoré RC vysielače umožňujú prenášať dokonca aj video.

S hrúbkou kábla si však ďalšie projekty poradili ešte lepšie. 
Podľa práce istého postgraduálneho študenta z roku 2009 
(teda relatívne nedávno) možno použiť obyčajný dvojžilový 
kábel na komunikáciu s ponorkou aj na rýchly prenos dát, čo 
je veľký pokrok oproti ťažkému internetovému káblu alebo 

Technika Technika

5



nicu. V trópoch čierneho kontinentu pracoval, aj s prestávka-
mi, 52 rokov. Nezištne. Za cenu osobných obetí. Mnohým 
v Európe pripadal ako Don Quijote. Na získanie finančných 
prostriedkov usporadúval organové koncerty a písal knihy 
(napr. Medzi vodou a pralesom, Z môjho života a myslenia, 
Úpadok a obnova kultúry). Ako šľachetný lekár, teológ, kaza-
teľ, varhaník a muzikológ ideálne spojil dobrotu srdca, túžbu 
po kráse, silu rozumu, cítenia a praktického jednania. Pocho-
vali ho v tôni datľovej palmy v skromnom hrobe na pozemku 
jeho africkej oázy.

Význačný	aj	označený

Hovorievali o ňom, že v Afrike 
zachraňoval starých černochov, 
v Európe zase staré hudobné  
organy. Zamenil vedeckú a ume-
leckú kariéru za útrapy a namá-
havú prácu lekára v pralese. Roz-
hodol sa zobudiť svedomie sveta 
silou humánneho charakteru 
a nesmiernou odvahou obdivu-
hodnej vytrvalosti. Uveril, že 
ľudstvo môže priviesť k rozumu 
najskôr živý príklad činorodej 
ľudskosti a naozajstnej lásky 
k blížnemu. Získal Nobelovu 
cenu za mier (1952) i prívlastky Dobrodruh milosrdenstva, 
Bojovník za skutočnú ľudskosť, Trinásty Ježišov apoštol, Svä
tý František 20. storočia, Génius ľudskosti, Veľký Oganga. 
Odhalil, že základným princípom každej mravnosti je úcta 
k životu. Predsavzal si, že každému, kto ponesie bremená, 
pomôže. Dokázal to robiť po celý život. Zostal vždy člove-
kom pre ľudí, ktorí človeka potrebujú.

Viera,	hudba,	filozofia

Albert Schweitzer (14. 1. 1875 – 4. 9. 1965) vyštudoval teo-
lógiu a filozofiu na štrasburskej univerzite, parížskej Sorbone 
i v Berlíne. Súčasne študoval aj hru na organe v Paríži. Pr-
vých 30 rokov žil pre vedu a umenie, potom zasvätil svoj ži-
vot bezprostrednej službe ľudom. Pripadalo mi nepochopi
teľné, že by som mohol žiť šťastne, keď som okolo seba videl 
toľko ľudí zápasiť s utrpením a starosťami. Po ukončení le-
kárskych štúdií v roku 1913 odišiel prvý raz do Afriky. 
V Lambaréne (Gabon) založil a vybudoval pralesnú nemoc-

albert schweitzer
užiTočná a bezprosTredná pomoc

drahému optickému káblu. Túto myšlienku použila alebo 
možno znovu objavila aj komunita okolo OpenROV. Pôvod-
ne nadľahčený internetový kábel bol nahradený tenkým dvoj-
žilovým káblom a dvojicou takzvaných Powerline adaptérov, 
ktoré sa inak používajú na spojenie s internetom cez zásuvku, 
čiže cez dva vodiče.

Doug Jackson, ktorý chce dostať ponorku až do hĺbky je-
den kilometer, namiesto Powerline adaptéra s nepostačujú-
cim dosahom vyskúšal najnovší DSL modem. Ten sa bežne 
používa na spojenie s internetom cez telefónnu linku, čiže cez 
veľmi dlhý dvojžilový kábel.

Vidíme, že chytré nápady pochádzajú práve od študentov 
a domácich nadšencov, ktorí aplikujú stále dostupnejšie mo-
derné technológie, a napríklad v komunikácii s ponorkou sú 
dokonca krok pred profesionálmi. Podvodná robotika je ob-
lasť, v ktorej aj vy môžete prísť na niečo nové, čo ešte nikto 
nevyskúšal.

Andrej Osuský

Technika Osobnosti
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