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Počet číslovaných strán: 410
Miesto a rok vydania: Bratislava, 2010

ISBN 978-80-89186-69-3 (elektronická verzia)
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Predhovor

Zborník obsahuje príspevky zo Študentskej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. aprí-
la 2010 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
pri príležitosti 30. výročia založenia fakulty. Študentská vedecká konferencia má na fakulte
dlhoročnú tradíciu a je príležitost’ou pre študentov bakalárskeho, magisterského a dokto-
randského štúdia prezentovat’ vlastné vedecké a odborné práce z rozličných odborov mate-
matiky, fyziky, informatiky, didaktiky týchto disciplín a ich filozofických aspektov.

V roku 2010 bolo na konferenciu prihlásených 96 príspevkov v 10 tématických sekciách,
z toho 49 príspevkov bolo vo forme dlhého článku predloženého na publikáciu v zborníku.
Každý článok bol recenzovaný jedným až troma recenzentami a posudzovaný odbornou ko-
misiou. Na základe tohto procesu bolo do zborníka vybraných 43 článkov. Zvyšné príspevky
sú v zborníku zastúpené formou jednostranového abstraktu. Príspevky boli prezentované
28. apríla 2010 na celodennej konferencii v priestoroch fakulty a odborné komisie udelili v
rámci jednotlivých sekcií ocenenia 31 vít’azom a 60 laureátom ŠVK. Komisie navrhli udelit’
sedem cien Literárneho fondu, cenu Slovenskej informatickej spoločnosti, cenu firmy ESET
a cenu Slovenskej nukleárnej spoločnosti. Novinkou tohto ročníka bola prezentácia poste-
rov (vyše 50 účastníkov) a najmä publikácia tohto zborníka príspevkov. Pre širokú verejnost’
tiež odznela plenárna prednáška doc. RNDr. Miroslava Grajcara na tému “Kvantové umelé
štruktúry a kvantové počítače”.

Chceme pod’akovat’ všetkým predsedom a členom jednotlivých odborných komisií, or-
ganizátorom, sponzorom a predovšetkým študentom, ktorí na konferencii prezentovali svoje
príspevky. Ďakujeme za mimoriadne úspešný priebeh konferencie a tešíme sa na Študent-
skú vedeckú konferenciu 2011.

Júl 2010
Tomáš Plachetka
Daniel Ševčovič

Tomáš Vinař

Sponzori
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doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. aplikovaná matematika a štatistika
prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc. biofyzika
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD experimentálna fyzika
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD jadrová fyzika
doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc. teoretická fyzika
doc. Ing. Igor Farkaš, PhD aplikovaná informatika
RNDr. Ela Šikudová, PhD počítačová grafika
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Vladimir Mésároš, Katarína Mikolajová, Milan Moravčík, Monika Müllerová, Matej Novotný,
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M. Čertický : Fluent-free action representation with IK-STRIPS planning formalism 283
M. Malý : Semi-automatic creation of a stemming dictionary of an inflecting langu-

age using grammatical induction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Abstrakty
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D. Běhal : Interactive video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
J. Dadová: Automatic animation of representative shapes with particle systems . . 329
P. Fabo, V. Dziuban: Concept of haptic device for user interface navigation and

guidance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
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On decidability of some classes of Stone algebras
Martin Adamčı́k∗

Supervisor: Pavol Zlatoš†

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava

Abstract: Using the method of interpretation (se-
mantic embedding) and the so called triple construc-
tion we prove some (un)decidability results for sev-
eral classes of Stone algebras constructed mainly
from Boolean algebras.

Keywords: (un)decidability, Stone algebra, interpre-
tation, triple construction

1 Introduction

We make use of the method of interpretation (seman-
tic embedding) and the so called triple construction
in order to prove some (un)decidability results for
several classes of Stone algebras constructed mainly
from Boolean algebras. The following classes of
Stone algebras have undecidable first order theories:

a) the class of all Stone algebras;

b) the class of all Stone algebras with bounded
dense set;

c) the class of all Stone algebras with finite dense
set;

d) the class of all Stone algebras with dense set
forming a free distributive lattice with n genera-
tors (for fixed n);

e) the class of all Stone algebras with Boolean
dense set.

On the other hand, the following classes of Stone al-
gebras have decidable first order theories:

a) the class of all Stone algebras with bounded
dense isomorphic to its skeleton under the struc-
ture map;

b) a whole sequence of classes of Stone algebras
constructed by iteration of the triple construc-
tion applied to a single Boolean algebra [a) is
just the first item in this sequence];

∗martinadamcik@centrum.sk
†pavol.zlatos@fmph.uniba.sk

c) the class of all Stone algebras with at most n ele-
ments (for fixed n) and the dense set isomorphic
to its skeleton (under an arbitrary lattice isomor-
phism).

2 Decidability and the method of in-
terpretation

A theory T (in a recursive language L) is called de-
cidable if there is an algorithm deciding about any
sentence in L whether it is provable in T or not. Oth-
erwise T is called undecidable. The decidability of
a theory is only possible if L is a recursive language
(for instance finite). Class K is called decidable if and
only if Th(K) is decidable theory.

An important example of decidable first order the-
ory is the theory of the class of all Boolean algebras.
See [Chang & Keisler, 1973, Theorem 5.5.10].

Having a decidable theory, we can create new
decidable theories by adding new axioms (see
[Švejdar, 2002, 3.6.10]):

Proposition 1. Let T be a decidable theory and ψ be
a sentence in the same language. Then T +ψ is also
decidable.

On the other hand, if T is undecidable, then we can
create new undecidable theories by removing axioms
from T .

In this section we will introduce a powerful method
for proving both undecidability and decidability re-
sults – the method of interpretation. Using this
method, undecidability can be proved using only a
finite number of non-logical symbols, and there is no
need to ask whether the full language is recursive.
There is quite a big variability of definitions of the
interpretation, but probably all of them are a variant
of the method defined in [Burris & McKenzie, 1981]:

Let L1 be a language of finite type, with opera-
tion and relation symbols F1, . . . ,Fk and R1, . . . ,Rl ,
respectively. An interpretation s of the lan-
guage L1 in another language L2 is a system
(∆,Eq,PF1 , . . . ,PFk ,PR1 , . . . ,PRl ) of formulas of L2.
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A model D for the language L2 and n-tuple d̃ of
elements of D are said to admit the interpretation s if
there is a model D(s, d̃) for L1 such that:

1. There is a mapping f of {ẽ ∈ Dm: D |= ∆(ẽ, d̃)}
onto elements of D(s, d̃). m is a finite constant.

2. D(s, d̃) |= f (ẽ1) = f (ẽ2) iff D |= Eq(ẽ1, ẽ2, d̃).

3. For each p-ary function symbol Fi:

D(s, d̃) |= Fi( f (ẽ1), . . . , f (ẽp)) = f (g̃) iff

D |= PFi(ẽ
1, . . . , ẽp, g̃, d̃).

4. For each q-ary relation symbol Ri:

D(s, d̃) |= Ri( f (ẽ1), . . . , f (ẽq)) iff

D |= PRi(ẽ
1, . . . , ẽq, d̃).

The scheme above is sufficient to determine an al-
gorithm converting each sentence ω of L1 into a for-
mula ωs of L2 such that if D and n-tuple d̃ admit the
interpretation s, then

D(s, d̃) |= ω iff D |= ωs(d̃).

If for a model A of the language L1 there exists a
model D and d̃ such that A ∼= D(s, d̃), then we say
that A is definable by parameters in D. Mostly we do
not need any parameters to find an interpretation s as
above. In such cases we say that A is definable in D.

To find out which models of the language L2 ad-
mit an interpretation s defined above, we can easily
produce a formula Admit such that

D and d̃ ∈ Dn admit s iff D |= Admit(d̃). (1)

In general, it will be some kind of a finite axiomati-
zation for a class of structures of L2.

Definition 1.

• Let K1 be a class of models for a language L1
of finite type and let K2 be a class of models for
a language L2. We say that K1 is definable by
parameters in K2 if there is an interpretation s,
as above such that for every A ∈ K1 there is D ∈
K2 such that A∼= D(s, d̃) for some d̃ ∈ Dn1.

• A theory T1 in L1 is interpretable by parameters
into T2 if for some class K1, T = Th(K1) and K1
is definable by parameters into Mod(T2).

1Notice that the interpretation s is constant for all A ∈ K1.

• A theory T1 (or a class K1) for a language L1 is
called hereditarily undecidable if every subthe-
ory of T1 formulated in L1 (or every class K2 :
K1 ⊆ K2 ⊆Mod(L1)) is undecidable.

Theorem 1. Let T1 be a theory in a language of finite
type which is interpretable by parameters in a theory
T2. Then

1. if T1 is finitely axiomatizable and T2 is decidable,
then T1 is decidable,

2. if T1 is hereditarily undecidable, then T2 is
hereditarily undecidable.

Proof. Let T1 = Th(K1) where K1 is definable via s
into Mod(T2). Notice that if T = Th(K) then M |= T
and M 6∈ K implies M ≡ A for some A in K. Let T ∗

be the elementary theory for the class K∗ = {D(s, d̃):
D |= T2, d̃ ∈ Dn, D |= Admit(d̃)}. Clearly, for very
A |= T1, A ∈ K∗ holds.

First, we construct a recursive interpretation I such
that for all sentences ω of L1 we have T ∗ ⊢ ω iff T2 ⊢
I(ω). Let us define

I(ω) = (∀ỹ)(Admit(ỹ)→ ωs(ỹ)).

’⇒’: If T2 6⊢ I(ω), then we have D ∈ Mod(T2) such
that there exists d̃ ∈ Dn such that D |= Admit(d̃)
(hence D(s, d̃) exists), but D 6|= I(ω) so T ∗ 6⊢ I(ω)
follows.
’⇐’: If T ∗ 6⊢ I(ω), then we have D(s, d̃) such
D(s, d̃) 6|= I(ω). That means there is D ∈ Mod(T2)
and d̃ ∈Dn such that D |= Admit(d̃) and D(s, d̃) 6|= ω .
Then D 6|= ωs(d̃) so D 6|= I(ω), hence T2 6⊢ I(ω).

We have created specific theory T ∗ where the
question about decidability can be recursively trans-
formed into T2. The formula Admit means not much
for T1. But we suppose strong assumption that will
handle our questions about T1:

1. Since T1 is finitely axiomatizable, then there is
a sentence σ axiomatizing T1. Then T1 ⊢ ω iff
T ∗ ⊢ σ → ω iff T2 ⊢ I(σ → ω). T2 is decidable,
hence T1, too.

2. T1 is interpretable by parameters in any subthe-
ory T2 (i.e. K1 is definable by parameters in any
class containing Mod(T2)) is trivial. So it is suf-
ficient to prove that T2 is undecidable. T ∗ is
undecidable since T1 is hereditarily undecidable.
From T ∗ ⊢ ω iff T2 ⊢ I(ω) we have undecidabil-
ity of T2.

�

2 M. Adamčík



It is important to see that the notion ’defin-
able by parameters in’ is a transitive relation
(for details see [Burris & McKenzie, 1981] and
[Burris & Sankappanavar, 1981]).

The method of interpretation, pioneered by Tarski,
was successfully applied in proving (un)decidability
of various theories. Usually a finite sequence of
classes K0, . . . ,Kn is described, such that Ki−1 is de-
finable by parameters in Ki. While Tarski chose
(ω,+, ·) as K0, Ershov and Rabin used finite graphs
to prove further undecidability results for universal
algebras. In particular, the following results were
proven in [Ershov, 1980]:

Theorem 2 (Ershov).

1. The class of all finite distributive lattices has an
undecidable theory.

2. The class of all distributive lattices has an unde-
cidable theory.

Theorem 3 (Ershov). Let FDL(n) be a free distribu-
tive lattice with n generators. The theory of the class
{FDL(n);n ∈ N} is hereditarily undecidable.

3 The triple construction

Consider the structure L in the language {∧,∨,0,1, ∗}
with the following properties:

• (L,∧,∨) is a distributive lattice,

• L has the largest element and the least element
denoted by 0-ary function symbols 1 and 0 re-
spectively,

• L has unary operation symbol ∗ such that

1. (∀a)(a∧a∗ = 0),

2. a∧b = 0→ b≤ a∗,

• L satisfies the Stone identity:

a∗∨a∗∗ = 1.

Every such a structure is called a Stone algebra. In
this section we will present the triple construction
of Stone algebras introduced by Chen and Grätzer,
which will be a corner stone for acquiring results of
the last section.

Definition 2. Let L be a Stone algebra. The skeleton
of L is the set

S(L) = {a∗;a ∈ L},

the dense set of L is the set

D(L) = {a;a ∈ L and a∗ = 0},

and the projection ϕ , a mapping S(L) to F (D(L)) –
the lattice of filters of D(L), is defined as2

a→{x: x ∈ D(L) and x≥ a∗}.

The triple construction enables to decompose any
Stone algebra into the above defined simpler com-
ponents by means of which it can be fully recon-
structed. Following description of this construction
is in [Grätzer, 1978].

Lemma 1. Let L be a Stone algebra. Then
(S(L),∧,∨, ∗,0,1) is a Boolean algebra,
(D(L),∧,∨,1) is a distributive lattice with 1
and (ϕ(a),∧,∨) is a distributive lattice for every
a ∈ S(L).

First, we define for all a ∈ S(L) the set

Fa = {x: x∗∗ = a}.

{Fa, a ∈ S(L)} is a partition of L – this is known as
Glirenko’s congruence – and every (Fa,∧,∨) is a lat-
tice. Moreover F0 = {0} and F1 = D(L). We can
notice that

x ∈ Fa implies x≤ a.

Clearly the map

ψ : Fa → F1, x→ x∨a∗ (2)

is isomorphism between lattices (Fa,∧,∨,a) and
(ϕ(a),∧,∨,1).

As a conclusion, for every element x ∈ L we can
find a unique pair (a,n), where x ∈ Fa and n = ψ(x).
And vice versa to every pair (a,n), where a ∈ S(L)
and n ∈ ϕ(a), we can find a unique corresponding
element x ∈ L. In other words, every element of L is
characterized by the set S(L) and sets ϕ(a). But so
far we do not know how such two pairs are related in
L. However, the next lemma holds:

2ϕ is determined uniquely only by L, thus in literature is com-
mon to denote it as ϕ(L). However we will use the symbol ϕ so
many times that this notation would be disturbing.

On decidability of some classes of Stone algebras 3



Lemma 2. Let x∈ Fa and y∈ Fb. Then x≤ y iff a≤ b
and x∨a∗ ≤ a∗∨ y∨b∗ (i.e. ψ(x)≤ a∗∨ψ(y)).

Consider two pairs (a,n) and (b,m) where a,b ∈
S(L) and n ∈ ϕ(a), m ∈ ϕ(b). These pairs represent
two elements of x, y ∈ L. Then x ≤ y iff a ≤ b and
n≤ a∗∨m (where n = ψ(x) and m = ψ(y)).

In order to describe the Stone algebra operations
on pairs it suffices to know the relation of partial or-
dering. We can for instance ask: How does the meat
(a,n)∧ (b,m) of two L-elements look like in terms of
pairs? Clearly

(a,n)∗ = (a,1).

First part of the pair defined as (a,n) ∧ (b,m) is
[(a,n)∧ (b,m)]∗∗ = (a,1)∧ (b,1) = (a∧ b,1)3. The
second part is defined as [(a,n)∧ (b,m)]∨ (a∧ b)∗.
(a,n) can be rewritten as a∧n, (b,m) as b∧m. Thus
[(a,n)∧ (b,m)]∨ (a∧b)∗ = [(a∧n)∨a∗∨b∗]∧ [(b∧
m)∨a∗∨b∗] = [n∨a∗∨b∗]∧ [m∨a∗∨b∗]. Finally,

(a,n)∧ (b,m) = (a∧b,(n∨a∗∨b∗)∧ (m∨a∗∨b∗)).

Now we are going to describe (a,n)∨ (b,m) in terms
of pairs. [(a,n)∨(b,m)]∗∗= a∨b. Next part: [(a,n)∨
(b,m)]∨(a∨b)∗ = [(a∧n)∨(b∧m)∨a∗]∧ [(a∧n)∨
(b∧m)∨ b∗] = [(n∨ a∗)∨ (b∧m)]∧ [(a∧ n)∨ (b∗ ∨
m)]. Finally,

(a,n)∨ (b,m) = (a∨b, (n∨a∗∨b)∧ (n∨a∗∨m)∧

∧(m∨a∨b∗)∧ (m∨b∗∨n)).

One can ask whether the second component of the
pair defined as (a,n)∧ (b,m) can be described just in
terms of the second components of (a,n), (b,m), i.e.
n and m. But instead of the definitions of ∧, ∨ and ∗ it
is sufficient to define ≤. Lemma 2 shows that further
simplification is impossible.

On the other hand we can treat the problem accord-
ing to [Gerke et al., 1997]: a∗∨m determines a prin-
cipal filter in D(L), let us denote it ↑(a∗∨m). More-
over ↑(m∨a∗) =↑m∩ϕ(a)4. Hence

L∼= {(a,↑n), ↑n⊆ ϕ(a)} ⊆ S(L)×F (D(L))

3Let us emphasize that (a∧ b,1) and a∧ b denote the same
elements of L. In fact (x,y) denote L-element x∧ y.

4This is known as Principal Filter Lemma: If D is a distrib-
utive lattice with 1, then for any filter F in the largest Boolean
sublattice of lattice F (D) and any d ∈ D, the filter ↑d ∩ F is
principal.

is sublattice of S(L)×F (D(L)) where partial or-
dering is well defined by L |= (a,↑n) ≤ (b,↑m) iff
S(L) |= a ≤ b and F (D(L)) |=↑n ⊇↑m∩ ϕ(a) (⇔
L |= n ≤ m∨ a∗)5. So we can rewrite the operations
on pairs via filters:

Lemma 3. (S(L),∧S,∨S,
∗S ,1S,0S) be the Boolean

algebra, (D(L),∧D,∨D,1D) be the distributive lattice
and F (D(L)),∩F (D),∪F (D),D(L),{1}) be a lattice
naturally constructed from a Stone algebra L. Then
there is an isomorphism between

(L,∧,∨, ∗)

and

({(a,↑n), a∈ S(L), ↑n⊆ϕ(a)∈F (D(L))},∧1,∨1,
∗1),

where the function symbols are defined:

(a,↑n)∧1 (b,↑m) = (a∧S b,(↑n∩F (D) ϕ(a)∩F (D)

ϕ(b))∪F (D) (↑m∩F (D) ϕ(a)∩F (D) ϕ(b))),

(a,↑n)∨1 (b,↑m) = (a∨S b, (↑n∩F (D) ϕ(a)∩F (D)

ϕ(b∗S))∪ (↑n∩F (D) ϕ(a)∩F (D) ↑m)∪F (D)

(↑m∩F (D) ϕ(a∗S)∩F (D) ϕ(b))∪F (D)

(↑m∩F (D) ϕ(b)∩F (D) ↑n)),

(a,↑n)∗1 = (a∗S ,{1}).

Next lemma follows easily, too. For instance see
[Gerke et al., 1997].

Lemma 4. Let L be a Stone algebra. Then
(ϕ(a),∩,∪,−,{1},D(L)) is a Boolean algebra and
every ϕ(a) is an element of the largest Boolean sub-
lattice of F (D(L)). In particular, ϕ is homomor-
phism between S(L) and F (D(L)).

We have created the triple

〈S(L),D(L),ϕ〉,

for every Stone algebra L. Lemma 3 shows that the
triple characterizes L up to isomorphism. Moreover
lemma 4 shows that ϕ has to be a homomorphism of
lattices. One can ask whether the converse holds: Let
S be an arbitrary Boolean algebra, D be an arbitrary
distributive lattice with 1 and ϕ be a homomorphism
from S to the lattice F (D). Does the triple 〈S,D,ϕ〉
determine a Stone algebra? The answer is yes:

5See Lemma 2.
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Theorem 4. Let (S,∧,∨, ∗S ,0,1) be an arbitrary
Boolean algebra, (D,∧,∨,1) an arbitrary distribu-
tive lattice with 1 and ϕ a homomorphism from S to
the lattice F (D). Then the triple 〈S,D,ϕ〉 determine
a Stone algebra L such that S(L) = S, D(L) = D and
ϕ(L) = ϕ .

Proof. It is sufficient to verify that every axiom of
Stone algebras holds. This is a straight forward task,
however the homomorphism property of ϕ is needed.
The detailed proof is in [Katriňák, 1973]. �

This is very important result which we will use in
the last section. There is one-to-one correspondence
between (isomorphism classes) of Stone algebras
and triples. From now we will write L = 〈S,D,ϕ〉
because for every triple there is a Stone algebra and
vice versa, which are unique up to isomorphism.
Moreover, we can reconstruct L from the triple as
well as the triple from L. For more up to category
theory see [Gerke et al., 1997].

Let us assume for all a ∈ S(L) that ϕ(a) is a prin-
cipal filter in D(L). Every principal filter is fully
determined by an element z from D(L) such that
x ∈ ϕ(a) ↔ z ≤ x. Katriňák in [Katriňák, 1973]
used this to simplify the construction above. In-
stead of S(L)×F (D(L)) we can work directly in
S(L)×D(L). Hence we can replace ϕ by the pro-
jection ϕm : S(L)→ D(L)

a→ z⇔∀x ∈ D(L): a∗ ≤ x⇒ z≤ x.

Because ϕ(a) is a principal filter such z is one and
only one. Let us denote the least element of D(L) as
d0. According to lemma 4, ϕm : S(L)→ D(L) is an
anti-homomorphism between lattices (interchanging
∧ and ∨).

Lemma 5. Let L be a Stone algebra. Then following
conditions are equivalent:

1. D(L) has the least element,

2. ∀a ∈ S(L), ϕ(a) has the least element,

3. ∀a ∈ S(L), Fa has the least element.

Proof.
• 3.⇒ 1. This is trivial due to F1 = D(L).

• 2. ⇒ 3. The map ψ – defined in (2) – is iso-
morphism between the lattices (Fa,∧,∨) and
(ϕ(a),∧,∨) for all a ∈ S(L). If ϕ(a) has the
least element then Fa has the least element, too.

• 1.⇒ 2. Let d0 be the least element of D(L) and
x ∈ ϕ(a) is arbitrary. Evidently d0 ≤ x and a∗ ≤
x. Hence d0∨ a∗ ≤ x, d0∨ a∗ ∈ ϕ(a) so d0∨ a∗

is the least element of ϕ(a).

�

Consider the class of all Stone algebras where
D(L) has the least element. Since D(L) has actu-
ally always the largest element we will say that D(L)
is bounded dense set. All finite Stone algebras have
bounded dense set. Due to previous lemma it is cor-
rect to consider simplified triple construction for this
class.

If L is a Stone algebra with bounded dense set, then
we can reformulate operations in lemma 3 using ϕm.
This slightly change allow us to reach interesting de-
cidability results for Stone algebras:

Lemma 6. Let (S(L),∧S,∨S,
∗S ,1S,0S) be the

Boolean algebra and (D(L),∧D,∨D,1D) be the dis-
tributive lattice naturally created from a Stone al-
gebra L. Then there is an isomorphism between
(L,∧,∨, ∗) and

({(a,n): a ∈ S(L),n ∈ ϕ(a)},∧1,∨1,
∗1),

where the function symbols are defined:

(a,n)∧1 (b,m) = (a∧S b,(n∨D ϕm(a)∨D ϕm(b))∧D

(m∨D ϕm(a)∨D ϕm(b))),

(a,n)∨1 (b,m) = (a∨S b, (n∨D ϕm(a)∨D ϕm(b∗S)∧
(n∨D ϕm(a)∨D m)∧D (m∨D ϕm(a∗S)∨D ϕm(b))∧D

(m∨D ϕm(b)∨D n)),

(a,n)∗1 = (a∗S ,1D).

4 Results for Stone algebras

4.1 Undecidability results

Lemma 7. The class of all distributive lattices is de-
finable in the class of all distributive lattices with 1
and further in the class of all bounded distributive
lattices.

Proof. Every distributive lattice D1 can be extended
to a structure D2, which is distributive lattice with 1,
by adding one new element, say 1, such that for all
x∈D2: x∨1 = 1. (Also in the case, when D1 actually
has the greatest element.)

On decidability of some classes of Stone algebras 5



There is obvious interpretation of D1 in D2,
s = (∆,Eq,P∧,P∨). If ∆(x) ≡ ¬(∀y)(x∨ y = x) then
D2 |= ∆(x) iff x 6= 1. There is an evident map f of
{x: D2 |= ∆(x)} onto D1. Clearly f (x) = f (y) iff
D2 |= x = y hence Eq(x,y)≡ x = y.

D2(s) |= f (x)∧ f (y) = f (z) iff D2 |= P∧(x,y,z)

P∧(x,y,z)≡ x∧ y = z,

D2(s) |= f (x)∨ f (y) = f (z) iff D2 |= P∨(x,y,z)

P∨(x,y,z)≡ x∨ y = z,

Hence for an arbitrary D1 we have a D2 such that
D2(s)∼= D1.

The second part of this lemma can be proved in sim-
ilar manner. �

Proposition 2.

1. The class of all distributive lattices with 1 is de-
finable in the class of all Stone algebras.

2. The class of all bounded distributive lattices is
definable in the class of all Stone algebras with
bounded dense set.

3. The class of all finite distributive lattices is de-
finable in the class of all Stone algebras with fi-
nite dense set.

4. The class {FDL(n): n ∈ N} is definable in the
class of all Stone algebras whose dense set is a
free distributive lattice with n generators, n∈N.

Proof. 1. We find an interpretation s =
(∆,Eq,P∧,P∨,P1) of the language {∧,∨,1} (in
the class of all Stone algebras).

The dense set in every Stone algebra is a distribu-
tive lattice with 1. Hence for an arbitrary distributive
lattice D, there is a Stone algebra L = 〈S,D,ϕ〉.
Here we can use the theorem 46. The formula
∆(x) ≡ x∗ = 0 defines the dense set in L. There is
an evident map f of {x: L |= ∆(x)} onto D. Clearly
f (x) = f (y) iff L |= x = y hence Eq(x,y)≡ x = y.

L(s) |= f (x)∧ f (y) = f (z) iff L |= P∧(x,y,z)

P∧(x,y,z)≡ x∧ y = z,

6See the note follows the proof of theorem 4, too. Existence
of triple for a Stone algebra L is not sufficient, because we need
the converse.

L(s) |= f (x)∨ f (y) = f (z) iff L |= P∨(x,y,z)

P∨(x,y,z)≡ x∨ y = z,

L(s) |= f (x) = 1 iff L |= P1(x)

P1(x)≡ x = 1,

Hence for an arbitrary D we have an L such that
L(s)∼= D.

The rest of this proposition can be proved in similar
manner. �

Theorem 5.

1. The class of all Stone algebras has an undecid-
able theory.

2. The class of all Stone algebras with bounded
dense set has an undecidable theory.

3. The class of all Stone algebras with finite dense
set has an undecidable theory.

4. The class of all Stone algebras whose dense set
is a free distributive lattice with n generators,
n ∈ N, has a hereditarily undecidable theory.

Proof. By the previous lemma and proposition we
can define distributive lattices, finite distributive lat-
tices or {FDL(n); n ∈ N} respectively in the corre-
sponding class of Stone algebras. Hence due to theo-
rem 2, theorem 3 and theorem 1 we get undecidabil-
ity results for all these classes of Stone algebras, as
well. �

The class of all Boolean algebras B with one
unary symbol R, defining a subalgebra of B, contain-
ing all atoms is denoted BP1. Th(BP1) is undecid-
able (see [Burris & Sankappanavar, 1981, Theorem
5.24]). This class is axiomatizable and, according to
proposition 1, omitting the assumption: ’containing
all atoms’, we get undecidability of Boolean pairs –
BP. In the other words, the class of all Boolean alge-
bras with a distinguished subalgebra has an undecid-
able theory. This may be confusing. One could ex-
pect that such theory is decidable because of decid-
ability of Boolean algebras. However the language
of BP1 (or BP) has one more relation symbol, and
proposition 1 requires preservation of the language.

Proposition 3. The class BP1 is definable in the class
of all Stone algebras L with Boolean dense set such
that ϕm(S(L)) contains all atoms.

6 M. Adamčík



Proof. We find an interpretation s =
(∆,Eq,P∧,P∨,P− ,P1,P0,PR) of the language
{∧,∨,1,0,−,R} (in the class of all Stone alge-
bras whose dense set is arbitrary Boolean algebra
and ϕm(S(L)) contains all atoms).

For an arbitrary B ∈ BP1 let L be a Stone algebra
which dense set is isomorphic to B and x ∈ ϕ(S(L))
iff R(x). Such L always exists, for instance let R(B)
be a subalgebra of B. R(B) is Boolean algebra,
hence L = 〈R(B),B,ϕ〉, ϕm: R(B)→ R(B) is anti-
isomorphism. From the assumption it follows that
R(B) contain all atoms. The formula ∆(x) ≡ x∗ = 0
defines the dense set in L. There is an obvious map
f of {x: L |= ∆(x)} onto B. Clearly f (x) = f (y) iff
L |= x = y hence Eq(x,y)≡ x = y.

L(s) |= f (x)∧ f (y) = f (z) iff L |= P∧(x,y,z)

P∧(x,y,z)≡ x∧ y = z,

L(s) |= f (x)∨ f (y) = f (z) iff L |= P∨(x,y,z)

P∨(x,y,z)≡ x∨ y = z,

L(s) |= f (x) = 1 iff L |= P1(x)

P1(x)≡ x = 1,

L(s) |= f (x) = 0 iff L |= P0(x)

P0(x)≡ x∗ = 0 & (∀y)(y∗ = 0→ y∧ x = x),

L(s) |= x̄ = y iff L |= P−(x,y)

P−(x,y)≡ P0(x∧ y) & P1(x∨ y),

L(s) |= R(x) iff L |= PR(x)

PR(x) ≡ (∃y)(x = ϕm(y))≡
≡ (∃y)([x∗= 0 & x > y∗ & (∀z)([z∗= 0) &

& z > y∗]→ z≥ x)].

Hence for an arbitrary B ∈ BP1 we have an L such
that L(s)∼= B. �

Theorem 6. Let L be a Stone algebra with Boolean
dense set, such that ϕm(S(L)) contains all atoms. The
theory of the class of such Stone algebras is undecid-
able.

Proof. Directly from previous proposition, theorem 1
and undecidability of Th(BP1). �

Corollary 1. Let L be a Stone algebra with Boolean
dense set. The class of all such Stone algebras has an
undecidable theory.

Proof. We can prove this in similar way as previous
theorem, we just use the class BP instead of BP1. Or
it is sufficient to notice that the property ’ϕm(S(L))
contains all atoms’ is axiomatizable by a single for-
mula. Hence this corollary follows from proposi-
tion 1. �

4.2 Decidability results

We have proved several undecidability results for
Stone algebras whose dense set was from some class
with an undecidable theory. Now we will investigate
whether we can prove decidability for some axiom-
atizable class of Stone algebras whose dense set is
from some class with a decidable theory. One ob-
vious case of decidability is when the dense set has
only one element – we get the class of all Boolean
algebras. Using lemma 6, we will investigate how to
choose the dense set and ϕ in order to achieve decid-
ability of the class of such Stone algebras.

Proposition 4. The class of all Stone algebras
〈S,D,ϕ〉 with bounded dense set, where ϕm : S → D
is anti-isomorphism, is definable in the class of all
Boolean algebras.

Proof. S is a Boolean algebra that is anti-isomorphic
to D. Let us simply denote it B. We find an inter-
pretation s = (∆,Eq,P∧,P∨,P∗ ,P1,P0) of the language
{∧,∨,1,0, ∗} (in the class of all Boolean algebras).

First, let 〈B,B,ϕ〉 be an be an arbitrary Stone al-
gebra satisfying our assumptions. Then (e1,e2) ∈
〈B,B,ϕ〉 iff e1 ∈ B and e2 ∈ ϕ(e1) iff e1 ∈ B and
e2 ≥ ϕm(e1). But ϕm : B→ B is an anti-isomorphism.
Hence e2 ≥ ϕm(e1) iff e2 ≥ ē1, where ē1 is the
Boolean complement of e1 in B.

∆(e1,e2)≡ e2∧ ē1 = ē1

There is an evident map f from {(e1,e2): B |=
∆(e1,e2)} onto 〈B,B,ϕ〉. Moreover f (ẽ) = f (g̃) iff
e1 = g1 and e2 = g2 hence Eq is obvious.

From lemma 6 and from ϕm(e) = ē, for all e ∈ B,
we have:
B(s) |= f (ẽ)∧ f (g̃) = f (h̃) iff B |= P∧(ẽ, g̃, h̃),

P∧(ẽ, g̃, h̃)≡ e1∧g1 = h1 & (e2∨ ē1∨ ḡ1)∧
∧(g2∨ ē1∨ ḡ1) = h2,

On decidability of some classes of Stone algebras 7



B(s) |= f (x̃)∨ f (ỹ) = f (z̃) iff B |= P∨(ẽ, g̃, h̃),

P∨(ẽ, g̃, h̃)≡ e1∨g1 = h1 & (e2∨ ē1∨g1)∧

∧(e2∨ ē1∨g2)∧ (g2∨ e1∨ ḡ1)∧ (g2∨ ḡ1∨ e2) = h2,

B(s) |= f (x̃) = 1 iff B |= P1(ẽ),

P1(ẽ)≡ e1 = 1 & e2 = 1,

B(s) |= f (x̃) = 0 iff B |= P0(ẽ),

P0(ẽ)≡ e1 = 0 & e2 = 1,

B(s) |= f (ẽ)∗ = f (g̃) iff B |= P∗(ẽ, g̃),

P∗(ẽ, g̃)≡ g1 = ē1 & g2 = 1.

For an arbitrary 〈B,B,ϕ〉 we have the Boolean al-
gebra B such that B(s)∼= 〈B,B,ϕ〉. �

Notice that if for the definition a Stone algebra with
bounded dense set inside of its dense set, the isomor-
phy property of ϕm is crucial.

Theorem 7. The class of all Stone algebras 〈S,D,ϕ〉
with bounded dense set, where ϕm : S → D is anti-
isomorphism, has a decidable first order theory.

Proof. The class of all Stone algebras 〈S,D,ϕ〉 with
bounded dense set, where ϕm : S → D is anti-
isomorphism, is finitely axiomatizable. New axioms
added to the theory of Stone algebras are

• there is the least element in D:

(∃d)(∀x)(x∗ = 0→ d ≤ x),

• ϕm is an anti-isomorphism:

(∀x)(x∗ = 0→ (∃y)[(∃c)(c∗ = y & y∗ < x &

& (∀d)((y∗ < d & d∗ = 0)→ d ≥ x)) &

& (∀z)(∃c)(c∗ = z & z∗ < x & (∀d)((z∗ < d &

& d∗ = 0)→ d ≥ x))→ z = y]).

In other words, for every element x of the dense
set, there is an element y of the skeleton which

ϕm maps on x and, moreover, if there is another
such an element z, then y = z. There is no need to
verify the homomorphy property, it holds every
time.

Hence we get decidability from proposition 4, the-
orem 1 and decidability of the class of all Boolean
algebras. �

This theorem is sound with corollary 1, because
we do not know how to define ϕm only in the dense
set which is arbitrary Boolean algebra.

Consider a Stone algebra of the dense set that is
again a Stone algebra and moreover ϕm is an anti-
isomorphism between the skeleton and the skeleton
of the dense set. Can be the idea of proposition 4
extended to such a case? We will see that the answer
is yes, and moreover this process can be iterated far
ahead.

Lemma 8. Let AB
α = 〈B,AB

γ ,ϕ〉 be a Stone alge-
bra, where the dense set AB

γ is a Stone algebra with
skeleton S(AB

γ ) ∼= B and ϕm is an anti-isomorphism
between S(AB

γ ) and S(AB
α ). Then there is an inter-

pretation s such that AB
α
∼= (AB

γ )(s).

Proof. We are going to find an interpretation
s = (∆,Eq,P∧,P∨,P1,P0,P∗) of the language
{∧,∨,1,0, ∗} (in AB

γ ).
AB

α is a Stone algebra characterized by the triple
〈B,AB

γ ,ϕ〉. We can construct in AB
γ a formula

∆(e1,e2) such that the set {(e1,e2) : AB
γ |= ∆(e1,e2)}

is mapped onto 〈B,AB
γ ,ϕ〉. e1 will be in the role

of an element from B, and e2 in the role of an el-
ement from AB

γ . Since ϕm is an anti-isomorphism
of skeletons, we can express e1 as an element of the
skeleton of AB

γ . Since AB
γ is a Stone algebra, the for-

mula Kos(y) ≡ (∃x)(x∗ = y) defines the skeleton of
AB

γ . For certain e1 we will need e2 ≥ e∗1 because ϕm

is an anti-isomorphism of skeletons, again, and when
e1 from AB

γ corresponds to x ∈B then ϕm(x) = e∗1 –
where ∗ is Boolean complement in the skeleton (sub-
algebra) of AB

γ . Finally:

∆(e1,e2)≡ Kos(e1) & e2 ≥ e∗1.

There is an evident map f of pairs ẽ = (e1,e2)
onto 〈B,AB

γ ,ϕ〉. Moreover f (ẽ) = f (g̃) iff
e1 = g1 & e2 = g2 hence formula Eq is obvious.
From lemma 6 we have:
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(AB
γ )(s) |= f (ẽ)∧ f (g̃) = f (h̃) iff AB

γ |= P∧(ẽ, g̃, h̃),

P∧(ẽ, g̃, h̃)≡ e1∧g1 = h1 & (e2∨ e∗1∨g∗1)∧

∧(g2∨ e∗1∨g∗1) = h2,

(AB
γ )(s) |= f (ẽ)∨ f (g̃) = f (h̃) iff AB

γ |= P∨(ẽ, g̃, h̃),

P∨(ẽ, g̃, h̃)≡ e1∨g1 = h1 & (e2∨ e∗1∨g1)∧

∧(e2∨ e∗1∨g2)∧ (g2∨ e1∨g∗1)∧ (g2∨g∗1∨ e2) = h2,

(AB
γ )(s) |= f (ẽ) = 1 iff AB

γ |= P1(ẽ),

P1(ẽ)≡ e1 = 1 & e2 = 1,

(AB
γ )(s) |= f (ẽ) = 0 iff AB

γ |= P0(ẽ),

P0(ẽ)≡ e1 = 0 & e2 = 1,

(AB
γ )(s) |= f (ẽ)∗ = f (g̃) iff AB

γ |= P∗(ẽ, g̃),

P∗(ẽ, g̃)≡ e∗1 = g1 & g2 = 1.

From the construction of (AB
γ )(s) we have (AB

γ )(s)∼=
AB

α .
�

On the left side of the figure 1 there is a Stone al-
gebra 〈B,B,ϕ〉where ϕm is an anti-isomorphism be-
tween skeleton and dense set. On the right side there
is a Stone algebra constructed by one more iteration
of the triple construction applied to 〈B,B,ϕ〉 under
constant skeleton B.

Theorem 8. Let α ≥ 1 be an integer. Class of
all Stone algebras constructed by α iterations of
the triple construction applied to an arbitrary single
Boolean algebra under constant skeleton has a de-
cidable first order theory.

0

1

0

1

elements of skleletons

dense sets

Figure 1:

Proof. Let AB
α be a Stone algebra constructed by α

iteration of the triple construction applied to a single
Boolean algebra B. In every iteration the skeleton is
constant and it is isomorphic to B. The dense set is
isomorphic to the previously constructed Stone alge-
bra7. Since ’definable in’ is a transitive relation and
lemma 8 holds, there is an interpretation s such that
AB

α
∼= (B)(s). s uniquely determined by the number

of iterations – α .
Hence we get decidability from theorem 1 and de-

cidability of the class of all Boolean algebras. �

Notice that the elementary types of the classes
from previous theorem are determined by elementary
types of Boolean algebras and the constant α .

The next theorem is well known (see for instance
[Burris & Sankappanavar, 1981, Theorem 6.12]).

Theorem 9 (Homomorphism Theorem). Let B, P be
arbitrary universal algebras of the same type. Sup-
pose ϕ : B → P is a homomorphism onto P. Then
there is an isomorphism γ : B/Ker(ϕ) → P defined
by ϕ = γ ◦ r, where r is the natural homomorphism
from B to B/Ker(ϕ).

A boolean algebra with a sequence of distin-
guished ideals is a structure 〈B,{Ii}i<ω〉, in the sig-
nature {∨,∧,0,1,−,{Ii}i<ω} over a set B, where
(B,∨,∧,0,1,−) is a Boolean algebra and {Ii}i<ω is
a set of predicates defining ideals.

In theorem 7 we have proved decidability of the
theory of Stone algebras 〈S,D,ϕ〉, where ϕm : S→ D

7Whole class consists of Stone algebras constructed from all
Boolean algebras.
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0

1=ϕm(a)=ϕm(0)

a

a*

ϕm(a*)=ϕm(1)

F1

Figure 2:

is an anti-isomorphism. There arises a natural ques-
tion whether the isomorphy of S and D does not imply
that ϕm is an isomorphism. Unfortunately, this is not
true. One simple example is in figure 2.

A basic result of Tarski is that the elementary the-
ory of Boolean algebras is decidable. Even the first
order theory of all Boolean algebras with a sequence
of distinguished ideals is decidable. This result has
proved M. Rabin in [Rabin, 1969, Theorem 2.11].
On the other hand, we already know that the the-
ory of the class of all Boolean algebras with a dis-
tinguished subalgebra is undecidable and using this
we have proved undecidability of the theory of Stone
algebras whose dense sets were arbitrary Boolean al-
gebras. The point of the proof lied at the fact that
ϕm can determine an arbitrary subalgebra of dense
set (i.e. Boolean algebra). But if the skeleton is iso-
morphic to the dense set then ϕm cannot determine
an arbitrary subalgebra. In fact, it will determine an
ideal. The question, which we will be investigating
now, is, whether ideals can help us to characterize
such Stone algebras.

Proposition 5. Let n be an arbitrary finite constant.
The class of all Stone algebras 〈S,D,ϕ〉, where there
is isomorphism between the skeleton S and the dense
set D and moreover the set ϕm(S) ⊆ D has at most
n elements, is definable in the class of all Boolean
algebras with a sequence of distinguished ideals.

Proof. We find an interpretation s =
(∆,Eq,P∧,P∨,P1,P0,P∗) of the language
{∧,∨,1,0, ∗} (in the class of all Boolean alge-
bras with sequence of distinguished ideals).

First, let 〈S,D,ϕ〉 be an arbitrary Stone algebra sat-

isfying our assumptions. Due to existence of isomor-
phism between the skeleton S and the dense set D,
D is a Boolean algebra. Let I1, . . . , In, (n finite) be
a sequence of ideals on D such that for each x ∈ S
there is the dual filter Fi of the ideal Ii such that
ϕm(x) = min{x: x ∈ Fi}. This is possible as ϕm(S)
has at most n elements8.

Because of theorem 9 ϕm(S) ∼= S/Ker(ϕm) ∼=
D/Ker(ϕm). Let I = Ker(ϕm).

Suppose we have the Boolean algebra
〈D, I1, . . . , In, I〉 with the sequence of distinguished
ideals defined above. We are able to determine ϕ
now. Due to I we know, which elements of the
skeleton S (in fact D, hence we write D instead of
S in what follows) are mapped on the same filter: x
and y are in one class of D/I iff (x̄∧ y)∨ (x∧ ȳ) ∈ I.
Hence Cong(x,y) = I((x̄ ∧ y) ∨ (x ∧ ȳ)) determines
in 〈D, I1, . . . , In, I〉 which pair of elements of D are
mapped on the same filter.

The formula FiltIi(y) ≡ (∃x)(Ii(x) & y = x̄) deter-
mines the dual filter to Ii. The least element of such a
filter is determined by formula

LeastIi(y)≡ FiltIi(y) & (∀x)(FiltIi(x)→ x∧ y = y).

Let us define ϕ•m : D→{min{x: x ∈ Fi}}i by the con-
dition: ’complement of the least element z of every
filter is mapped by ϕ•m back to z’. Clearly ϕ•m :
D/I → {min{x: x ∈ Fi}}i is an anti-isomorphism.
However ϕm : D/I → {min{x: x ∈ Fi}}i is an anti-
isomorphism, as well. Hence there is an isomorphism
χ I : D/I → D/I which can be naturally extended to
an isomorphism χ : D→ D:

ϕm = ϕ•m ◦χ .

As a conclusion in 〈D, I1, . . . , In, I〉 we can define the
Stone algebra 〈D,D,ϕ•〉 isomorphic to 〈S,D,ϕ〉:

〈D,D,ϕ•〉 ∼= 〈S,D,ϕ〉 (3)

Now we are ready to define the formula ∆:

∆(x,y) = [(∀z)(LeastI1(z)→(Cong(x, z̄) & FiltI1(y)))]

or . . .or [(∀z)(LeastIn(z)→(Cong(x, z̄) & FiltIn(y)))].

For the existence of the above formula the finite num-
ber of ideals is crucial.

8ϕm(S) cannot be an arbitrary finite, because the interpreta-
tion s has to be constant for any Stone algebra from such class,
i.e. the number of ideals has to be bounded. Moreover the num-
ber of ideals must be kept constant for s, hence some of them
could denote the same ideal in D.
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It is evident that 〈D, I1, . . . , In, I〉 |= ∆(x1,x2) iff
x1 ∈ D and x2 ∈ ϕ•(x). There is an evident map
f of pairs x̃ = (x1,x2) onto 〈D,D,ϕ•〉. Moreover
f (x̃) = f (ỹ) iff x1 = y1 & x2 = y2 hence the formula
Eq is obvious.

ϕ•m(x) = y can be expressed as

〈D, I1, . . . , In, I〉 |= [Cong(x, ȳ) & LeastI1(y)] or

or . . . or [Cong(x, ȳ) & LeastIn(y)]. (4)

The definition of the rest of the interpretation is
straightforward because of lemma 6. We will use
ϕ•m(x) because it is obvious, how one can transform
these formulas by (4) into our language.

〈D, I1, . . . , In, I〉(s) |= f (x̃)∧ f (ỹ) = f (z̃)
iff 〈D, I1, . . . , In, I〉 |= P∧(x̃, ỹ, z̃),

P∧(x̃, ỹ, z̃)≡ x1∧ y1 = z1 & (x2∨ϕ•m(x1)∨ϕ•m(y1))∧

∧(y2∨ϕ•m(x1)∨ϕ•m(y1)) = z2,

〈D, I1, . . . , In, I〉(s) |= f (x̃)∨ f (ỹ) = f (z̃)
iff 〈D, I1, . . . , In, I〉 |= P∨(x̃, ỹ, z̃),

P∨(x̃, ỹ, z̃)≡ x1∨ y1 = z1 & (x2∨ϕ•m(x1)∨ϕ•m(y1))∧

∧(x2∨ϕ•m(x1)∨ y2)∧ (y2∨ϕ•m(x1)∨ϕ•m(y1))∧

∧(y2∨ϕ•m(y1)∨ x2) = z2,

〈D, I1, . . . , In, I〉(s) |= f (x̃) = 1 iff 〈D, I1, . . . , In, I〉 |=
P1(x̃),

P1(x̃)≡ x1 = 1 & x2 = 1,

〈D, I1, . . . , In, I〉(s) |= f (x̃) = 0 iff 〈D, I1, . . . , In, I〉 |=
P0(x̃),

P0(x̃)≡ x1 = 0 & x2 = 1,

〈D, I1, . . . , In, I〉(s) |= f (x̃)∗ = f (ỹ)
iff 〈D, I1, . . . , In, I〉 |= P∗(x̃, ỹ),

P∗(x̃, ỹ)≡ y1 = x̄1 & y2 = 1.

For an arbitrary 〈S,D,ϕ〉 we have 〈D, I1, . . . , In, I〉
such that

〈D, I1, . . . , In, I〉(s)∼= 〈D,D,ϕ•〉 ∼= 〈S,D,ϕ〉,

where the last equivalence is from (3).
�

Theorem 10. Let n ≥ 1 be an integer. The class of
all Stone algebras 〈S,D,ϕ〉 with at most n elements,
where there is an isomorphism between the skeleton
S and the dense set D, has a decidable first order the-
ory.

Proof. The class of all Stone algebras 〈S,D,ϕ〉 with
at most n elements, where there is an isomorphism
between the skeleton S and the dense set D, is finitely
axiomatizable. The new axiom to be added to the the-
ory of Stone algebras can be created as disjunction of
formulas. For any possible number of elements in a
Stone algebra there will be a formula expressing that
there is an isomorphism (i.e. map preserving ∧ and
∨) from S to D. For the number m the formula means:

(∃x1) . . .(∃xm)(xi 6= x j)i 6= j((∃z)z∗ =
xi)1≤i≤m(∀x)((∃z)(z∗ = x) → [x = x1 or . . . or x =
xm])(∃y1) . . .(∃ym)(yi 6= y j)i6= j(y∗i =
0)1≤i≤m(∀y)(y∗ = 0 → [y = y1 or . . . or y =
ym])(xi∧ x j = yi∧ y j & xi∨ x j = yi∨ y j)i, j.

Since there is a constant n such that ϕm(S) has at
most n elements, we get decidability from proposi-
tion 5, theorem 1 and decidability of the class of all
Boolean algebras. �

4.3 Discussion and open problems

The class of all Stone algebras 〈S,D,ϕ〉, where there
is an isomorphism between the skeleton S and the
dense set D, has a decidable first order theory in
two particular cases: if the number of elements is
bounded by a finite integer (theorem 10), and if ϕm

is an anti-isomorphism (theorem 7). The question,
whether the class of all Stone algebras 〈S,D,ϕ〉,
where there is an isomorphism between skeleton S
and dense set D, has a decidable first order theory,
was left unanswered.

However, it is not clear whether the class K of all
Stone algebras, with skeleton isomorphic to the dense
set, is an axiomatic one. On the other hand, the prob-
lem of decidability of the theory Th(K) still makes
sense.

We have also restricted this particular problem
from different side. According to corollary 1 the
class of all Stone algebras 〈S,D,ϕ〉, with Boolean
dense set D, has an undecidable first order theory.
Hence the assumption of isomorphy of D and S
cannot be omitted unless loosing the decidability.
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Lemma 8 can be extended. There is an interpre-
tation s for any inductive limit BB

α which is still a
Stone algebra such that BB

α
∼= (B)(s), where α is a

limit ordinal. On the other hand, the existence of an
axiomatization of such classes is an open problem,
hence theorem 1 cannot be applied so far.

In this section we have been investigating de-
cidability of some classes of Stone algebras with
Boolean dense set only. Ershov has proved the fol-
lowing result:

Theorem 11 ([Ershov, 1980]). The class of all rela-
tively complemented distributive lattice has a decid-
able theory.

One can ask, whether in similar manner like for
Boolean dense set, one cannot prove the decidability
of a class of Stone algebras with a relatively comple-
mented dense set. This question remains open.
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Regulárne mapy
Veronika Bachratá∗

Školitel’: Martin Mačaj†

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava

Úvod

Topologická teória grafov je disciplína na rozmedzí
algebry a diskrétnej matematiky. Zaoberá sa vnára-
ním grafov do rôznych plôch.

Ciel’om tejto práce je prezentovat’ výsledky dosia-
hnuté v oblasti regulárnych máp na orientovatel’ných
plochách. Teória v pozadí presahuje rozsah tejto pre-
zentácie, detaily je možné nájst’ v bakalárskej práci
[1] a diplomovej práci [2]. V tomto príspevku sa za-
meriame na stručný popis metód a vizuálne ukážky
dosiahnutých výsledkov; podrobné dôkazy vynechá-
me.

1 Platónske telesá a grafy

Platónske telesá sú vel’mi pekné matematické objek-
ty, je ich však iba pät’. Ked’ trochu zmeníme uhol po-
hl’adu, môžeme platónske telesá považovat’ za grafy
nakreslené v rovine, respektíve vnorené do sféry.

Obrázok 1: Platónske telesá a grafy.

Podobne sa dajú grafy vnárat’ do iných plôch ako
je sféra. Samozrejme, od vnorenia vyžadujeme, aby
bolo slušné: hrany sa nesmú krížit’ a oblasti musia
byt’ časti roviny bez dier (homeomorfné s otvoreným
diskom). Vnoreniam, ktoré toto spĺňajú, sa hovorí
bunečné vnorenia a grafu, ktorý je bunečne vnorený,
sa zvykne hovorit’ mapa.

Najskôr si čosi povedzme o plochách, do ktorých
budeme grafy vnárat’. Budeme pracovat’ výhradne s
orientovatel’nými plochami. To sú plochy, ktoré zo
sféry vznikajú priliepaním rúčok.

Z topologického hl’adiska je úplne jedno, ako tieto
rúčky priliepame; dôležitý je len ich počet. Plocha,

∗ika@kms.sk
†macaj@fmph.uniba.sk

Obrázok 2: Prilepenie jednej rúčky na sféru

ktorá zo sféry vznikla prilepením g rúčok, sa ozna-
čuje Sg. Príjemná vlastnost’ týchto plôch je, že plo-
chu Sg vieme jednoduchým zlepením získat’ zo 4g-
uholníka. Neskôr si uvedieme výsledok, ktorý nám

Obrázok 3: Plocha sa dá nastrihat’ a rozbalit’ do ro-
viny. Tu je znázornený tento postup pre tórus a dvoj-
tórus.

zaručí, že plochy vieme rozstrihat’ tak, že hrany 4g-
uholníka, ktoré boli predtým pri sebe, budú v 4g-
uholníku protil’ahlé hrany.

Na platónskych telesách je ale zaujímavé čosi iné
ako to, že sa dajú vnorit’ do sféry. To sa dá každý pla-
nárny graf, platónske telesá však vytvoria maximálne
symetrické mapy. Jednoducho povedané, majú tol’-
ko automorfizmov, kol’ko sa len dá: presne 2e, kde e
je počet hrán. Mapám s touto vlastnost’ou sa hovorí
regulárne mapy a dajú sa považovat’ za akési zovše-
obecnenie platónskych telies.

Dôsledkom tejto pravidelnosti je, že všetky vrcho-
ly regulárnych máp majú rovnaký stupeň a všetky
oblasti rovnakú vel’kost’. To nám umožňuje zadefi-
novat’ takzvaný typ vnorenia; budeme ho označovat’
{n,m}, kde m je stupeň každého vrchola a n je vel’-
kost’ každej oblasti.

Vel’mi užitočný nástroj v tejto teórii je Eulerov-
Poincarého vzorec. Popisuje vzt’ah medzi počtom
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vrcholov v, hrán e a oblastí f l’ubovol’nej mapy a ro-
dom plochy, do ktorej je táto mapa vnorená:

f − e+ v = 2−2g.

Pre regulárne mapy si vieme počet hrán a vrcholov
vyjadrit’ podl’a počtu oblastí a typu vnorenia. Ked’
máme f oblastí a každá má vel’kost’ n, tak dokopy
máme f n hrán na obvode oblastí. Teraz ale máme
každú hranu zarátanú dvakrát, celkový počet hrán te-
da bude f n/2. Máme teda f n koncov hrán. Na každý
vrchol má pripadnút’ m s týchto koncov. Takže vr-
cholov bude dokopy f n/m. Toto všetko teraz môže-
me dosadit’ do Eulerovho-Poincarého vzorca a dosta-
neme vzt’ah medzi počtom oblastí, typom vnorenia
mapy a rodom plochy, do ktorej je mapa vnorená.

f − f n
2

+
f n
m

= 2−2g

f · 2m−mn+2n
2m

= 2−2g

Táto rovnica pre sféru, čiže plochu rodu g = 0, má
riešenia {n,2}, {2,m}, {3,3}, {3,4}, {4,3}, {3,5},
{5,3} a ešte singulárne riesenie {0,0}.

Ak pripustíme slučky a násobné hrany, dostávame
nasledovné mapy.

Obrázok 4: Všetky regulárne mapy na sfére.

Vidíme teda, že ku každému z týchto riešení sme
dostali jednu regulárnu mapu. To však nie je pravid-
lo; že nám to na sfére (S0) takto, vyšlo je skôr št’astná
náhoda. Môže sa stat’, a na plochách vyšších rodov
sa to naozaj stáva, že k vyhovujúcemu typu vnore-
nia nebude existovat’ regulárna mapa alebo naopak,
že budú existovat’ dve rôzne regulárne mapy s rovna-
kým typom vnorenia.

Na to, aby sme vedeli o nejakej mape s e hranami
zodpovedne prehlásit’, že je regulárna, musíme doká-
zat’, že má 2e automorfizmov. Keby sme mali prebe-

rat’ automorfizmy po jednom, bolo by to celkom ná-
ročné. Našt’astie automorfizmy regulárnej mapy tvo-
ria grupu s dost’ peknými vlastnost’ami. Obzvlášt’ ak
sú to regulárne mapy s malým počtom oblastí.

Vyberme si v l’ubovol’nej regulárnej mape jednu
l’ubovol’nú pevne zvolenú hranu a jednu z jej dvoch
orientácií; takéto orientované hrany budeme volat’ ší-
py. Označme T automorfizmus, ktorý šípu x0 priradí
tú istú hranu, ale opačne orientovanú (obraz šípu x0 v
zobrazení T budeme označovat’ x0T ). Ďalej označme
S automorfizmus, ktorý x0 priradí d’alší šíp nasledu-
júci za ním na obvode oblasti, v ktorej x0 leží. Dá sa
ukázat’, že S a T generujú celú grupu automorfizmov.
Ba čo viac, ked’že 〈S,T 〉má tol’ko prvkov, kol’ko má
naša mapa šípov a zobrazením jedného šípu na dru-
hý je automorfizmus jednoznačne určený, tak každá
hrana s určeným smerom sa dá vyjadrit’ jediným spô-
sobom ako obraz x0 v automorfizme mapy. Odtial’ je
odvodený názov „regulárne” pre tieto mapy. Z grupy
〈S,T 〉 je význačný ešte prvok P = S ◦T . Ten vlastne
x0 priradí hned’ d’alší šíp idúci z toho istého vrchola,
ktorý nasleduje hned’ za x0, ked’ ideme okolo vrchola
v smere hodinových ručičiek.

Obrázok 5: Automorfizmy S a T .

Zaujímavé sú rády týchto význačných automorfiz-
mov. Rád automorfizmu T je vždy 2. Rády zvyšných
dvoch súvisia s typom vnorenia. Rád S je vel’kost’
oblasti, v ktorej x0 leží. Všety oblasti v mape s ty-
pom vnorenia {n,m} majú vel’kost’ n, takže aj rád
automorfizmu S je n. Rád P je zase rovný stupňu
vrchola, s ktorého vychádza x0, a ten je pri type vno-
renia {n,m} rovný m.
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2 Jednooblastné a dvojoblastné re-
gulárne mapy

V jednooblastných mapách sú všetky hrany v jednej
oblasti, takže (x0)T = (x0)Si pre nejaké i. Takže gru-
pa automorfizmov 〈S,T 〉 bude v tomto prípade cyk-
lická. Z podmienky regulárnosti sa dá odvodit’, že
T = Sn/2, kde n je vel’kost’ oblasti (tá musí byt’ pár-
na, lebo každá hrana bude na obvode oblasti dvakrát).
Pre automorfizmus P platí P = Sn/2+1. Nie je t’ažké
ukázat’, že takéto P má v grupe 〈S,T 〉 rád n, ak n/2
je párne a rád n/2, ak n/2 je nepárne. Takže budeme
mat’ dva typy jednooblastných máp.

Prvý typ sú jednooblastné mapy s jednou oblas-
t’ou vel’kosti n, s jedným vrcholom stupňa tiež n a
párnym počtom hrán n/2. Takáto mapa sa dá vnorit’
do plochy rodu g = 1/2+ n/4− 1n/2n = n/4. Tak-
že toto sú presne tie mapy, ktoré zaručujú existen-
ciu 4g-uholníkov, z ktorých sa dá pekným spôsobom
zlepit’ Sg. Ten pekný spôsob je určený zobrazením
T = S4g/2, teda budeme zliepat’ vždy protil’ahlé stra-
ny 4g uholníka.

Obrázok 6: Jednooblastné mapy s jedným vrcholom

Druhý typ sú jednooblastné mapy s jednou oblas-
t’ou vel’kosti n, s dvoma vrcholmi stupňa n/2 a ne-
párnym počtom hrán n/2. Takáto mapa sa dá vnorit’
do plochy rodu g = 1/2+n/4−2n/2n = n/4−1/2.
To pre n = 4l +2 vychádza celé číslo.

Obrázok 7: Jednooblastné mapy s dvoma vrcholmi

Dvojoblastné mapy nemusia mat’ cyklickú gru-
pu automorfizmov. Dá sa ale nahliadnut’, že v
takýchto mapách platí T ST = Sk pre nejaké k ∈

{0,1,2,3...,n−1}. Pre takéto k musí platit’

k2 ≡ 1 (mod n),

lebo

(Sk)k = (T ST )k = T ST T ST...T ST = T SkT = S.

Netriviálnymi úvahami vieme z čínskej zvyškovej ve-
ty zistit’ počet riešení tejto kongruencie pre dané k.

Ak n je nepárne, tak počet riešení je 2i, kde i je
počet rôznych prvočíselných delitel’ov n.

Ak n je párne, ale nie je delitel’né 4, tak počet rie-
šení je 2i−1, kde i je počet rôznych prvočíselných de-
litel’ov n.

Ak n je delitel’né 4, ale nie je delitel’né 8, tak počet
riešení je 2 ·2i−1 = 2i, kde i je počet rôznych prvočí-
selných delitel’ov n.

Ak n je delitel’né 8, tak počet riešení je 4 · 2i−1 =
2i+1, kde i je počet rôznych prvočíselných delitel’ov
n.

Každá z možných hodnôt k sa dá zrekonštruovat’
pomocou čínskej zvyškovej vety z možných výsled-
kov pre jednotlivé pα v rozklade n. Pre p nepárne
máme dve riešenia k ≡ 1 a k ≡ −1. Pre p = 2 a
mocninu α > 2 dostaneme riešenia 1, −1, 2α−1+1 a
2α−1−1.

Doležité je, že sa nám podarilo ukázat’, že pre kaž-
dé z týchto k existuje práve jedna regulárna mapa.
Takže máme kompletnú klasifikáciu regulárnych máp
s dvomi oblast’ami.

3 Regulárne mapy na plochách ma-
lého rodu

Už sme si ukázali, ako vyzerajú všetky regulárne ma-
py na sfére (ploche S0). Ukážme si ešte, ako vyzerajú
mapy na dvojtóruse (ploche S2). Dokázat’, že sú to
práve tieto mapy, bolo predmetom bakalárskej práce
[1], tu uvádzame len ich prehl’ad. Na obrázkoch je
vždy dvojica navzájom duálnych máp, ak daná mapa
nie je samoduálna. Aj teraz sme pri kreslení používali
4g = 8 uholník zodpovedajúci ploche S2.
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Obrázok 8: Samoduálna mapa typu {8,8}, ktorá nám
zaručuje existenciu symetrického 4g-uholníka, na-
kreslená na nesymetrickom 4g-uholníku. Spôsob ako
dostat’ tento nesymetrický 4g-uholník je naznačený
na začiatku tohto článku.

Obrázok 9: Vzájomne duálne mapy typov {5,10} a
{10,5}.

[3] J. L. Gross, T. W. Tucker, Topological Graph Theory,
A Wiley-Interscience Publication, New York, 1987.

[4] H. R. Brahana, “Regular Maps and Their Groups”,
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Obrázok 10: Mapa typu {6,6}.

Obrázok 11: Vzájomne duálne mapy typov {8,4} a
{4,8}
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Obrázok 12: Vzájomne duálne mapy typov {4,6}
a {6,4}, nakreslené na nesymetrickom 4g-uholníku,
preto sú v obrázku použité aj pomocné čiary mimo
8-uholníka.

Obrázok 13: Vzájomne duálne mapy typov {8,3} a
{3,8}.
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Oskulačná kružnica krivky vo vrchole vyššieho rádu
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Abstrakt: Oskulačná kružnica krivky zostrojená v
jej rôznych bodoch dáva základnú predstavu o tvare
rovinnej krivky. Ciel’om práce je opísat’ vzájomnú
polohu oskulačnej kružnice a krivky nielen vo vše-
obecnom bode a v obyčajnom vrchole krivky, ale
hlavne vo vrchole vyššieho rádu. Uvedené sú aj prí-
klady kriviek majúce vrcholy vyššieho rádu, ktoré v
bežne dostupnej literatúre nenájdeme. Pre účely tejto
práce vznikol softvérový vizualizačný nástroj umož-
ňujúci opísané pojmy a tvrdenia priblížit’ a predsta-
vit’ aj formou obrázkov.

Kl’účové slová: krivka, prirodzená parametrizácia
krivky, oskulačná kružnica, vrchol krivky, vrchol
vyššieho rádu

1 Úvod

Každá krivka sa skladá z množiny bodov určitých
vlastností. V tejto množine bodov nájdeme také body
krivky, ktoré sú nejakým spôsobom iné od zvyšných.
Takéto body sa nazývajú vrcholy krivky.

Vrchol krivky je známym a často spomínaným poj-
mom v literatúre. Avšak vel’mi málo sa hovorí o vr-
choloch vyšších rádov a ešte menej o krivkách, ktoré
takéto vrcholy majú.

Jedným z ciel’ov tejto práce bolo nájst’ všeobecný
predpis, ktorý by umožnil nájst’ pre vybranú skupinu
kriviek vrchol l’ubovol’ného rádu. Tento predpis sa
nepodarilo určit’, napriek tomu sa však našli predpi-
sy konkrétnych kriviek, ktoré vrcholy vyšších rádov
majú.

Mnohé lokálne vlastnosti kriviek vieme opísat’ po-
mocou oskulačnej kružnice krivky. To, ako sa osku-
lačná kružnica správa vo všeobecnom bode a v oby-
čajnom vrchole krivky, je tiež známe. Hlavným cie-
l’om tejto práce bolo zistit’ a ukázat’, ako sa bude
oskulačná kružnica správat’ vo vrchole l’ubovol’ného
vyššieho rádu. Podarilo sa vyslovit’ a dokázat’ tvrde-
nie hovoriace o tomto vzt’ahu. Ukazuje sa, že kvalita
vzt’ahu krivky k jej oskulačnej kružnici vo vrchole
vyššieho rádu je určená paritou rádu vrchola.

∗bviktoria@gmail.com
†bozek@fmph.uniba.sk

2 Vybranévlastnostirovinnýchkriviek

V celej práci pracujeme s rovinnými krivkami, ktoré
sú vyjadrené prirodzenou parametrizáciou. Predpo-
kladáme, že základné vlastnosti kriviek a pojmy bež-
ne používané v práci sú čitatel’ovi známe, nakol’ko
sú dostupné v literatúre, napr. [5, 3, 8, 9, 1, 2, 6].

Kvôli prehl’adnosti uvedieme aspoň najdôležitej-
šie pojmy a tvrdenia, ktoré sú pre pochopenie d’alšie-
ho textu nevyhnutné.

Majme danú krivku prirodzenou parametrizáciou
P(s), s ∈ I. Základné vlastnosti prirodzenej paramet-
rizácie sú:

1. |P′ (s) |= 1
2. P′′ (s)⊥ P′ (s)

3. t(s) = P′ (s), n(s) =
P′′ (s)
|P′′ (s) | ,

kde t(s) a n(s) sú jednotkové vektory dotyčnice a
normály v bode P(s) .

Jednou zo základných vlastností kriviek je krivost’,
ktorá opisuje, ako krivka mení svoj smer. Krivost’ ro-
vinnej krivky k(s) v bode krivky P(s) danou prirodze-
nou parametrizáciou je definovaná ako číslo k (s) =
|t′ (s) |= |P′′ (s) |.

Pre rovinnú krivku danú prirodzenou parametrizá-
ciou platia Frenetove vzorce:

t′ (s) = k (s)n(s) , n′ (s) =−k (s) t(s)

Oskulačnou kružnicou krivky v neinflexnom bode
P(s), teda v bode s nenulovou krivost’ou, nazýva-
me kružnicu so stredom v bode S(s) a s polomerom
r (s), kde S (s) = P(s) + r (s)n(s) je stred krivosti

a r (s) = 1
k(s) =

1
|P′′ (s) | je polomer krivosti v bode

P(s). Oskulačná kružnica dáva základnú predstavu
o tvare rovinnej krivky v blízkosti bodu, v ktorom je
zostrojená.

3 Vzt’ah rovinnej krivky k oskulačnej
kružnici vo vrchole vyššieho rádu

V tejto časti práce zadefinujeme pojem vrchol krivky,
uvedieme príklady kriviek a ich vrcholov. V prevaž-
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nej časti sa budeme zaoberat’ vzt’ahom rovinnej kriv-
ky k oskulačnej kružnici vo vrcholoch krivky aj v jej
všeobecných bodoch.

3.1 Vrcholy rovinných kriviek

Ked’že hlavnou témou tejto práce je opísat’ vzt’ah
rovinnej krivky k oskulačnej kružnici vo vrcholoch
krivky, potrebujeme vediet’, čo vrchol rovinnej kriv-
ky predstavuje. Preto zadefinujeme pojem vrchol ro-
vinnej krivky a odlíšime od seba obyčajné vrcholy
krivky od vrcholov vyšších rádov.

Definícia 1 (Obyčajný vrchol krivky a vrchol vyššie-
ho rádu [5, 4]). Nech je daná rovinná krivka P(t),
t ∈ I a nech k (t) je jej krivost’. Vrcholom krivky
nazývame taký bod P(t0), t0 ∈ I, v ktorom má kri-
vost’ krivky stacionárny bod, teda k′ (t0) = 0. Vrchol
P(t0) nazývame vrchol k-teho rádu krivky P(t), ak
k′ (t0) = 0, . . . ,k(k) (t0) = 0, k ≥ 1. Vrchol P(t0) je
vrchol rádu práve k, k ≥ 1, ak je vrcholom k-teho rá-
du krivky, pričom k(k+1) (t0) 6= 0. Vrchol krivky rádu
práve 1 budeme nazývat’ obyčajným vrcholom krivky.

Body krivky, ktoré nie sú vrcholmi, nazývame vše-
obecné body krivky alebo nevrcholy.

3.2 Príklady kriviek s vrcholmi vyšších rádov

V literatúre zaoberajúcej sa rovinnými krivkami a ich
vrcholmi môžeme nájst’ vel’a príkladov kriviek, kto-
ré majú obyčajné vrcholy. Vel’mi málo sa však v
literatúre hovorí o vrcholoch vyšších rádov a ich prí-
kladoch. Snahou vrámci tvorby tejto práce preto bolo
určit’ všeobecný predpis, pomocou ktorého by sa dali
nájst’ vrcholy l’ubovol’ného rádu kriviek vyjadrených
grafom polynomických funkcií daných predpisom

y = f (x) = anxn + · · ·+a1x+a0,

kde n ∈ N a a0, . . . ,an ∈ R. Ked’že vrcholy vyššieho
rádu úzko súvisia s deriváciami krivosti krivky, bo-
la snaha nájst’ všeobecný predpis pre n-tú deriváciu
krivosti krivky.

Pre krivost’ grafu funkcie y = f (x) platí:

k =

∣∣ f (2)
∣∣

(
1+ f (1)

2
) 3

2
.

Ked’že uvažujeme len o neiflexných bodoch krivky
vyjadrenej grafom funkcie y = f (x), tak krivost’ v

takýchto bodoch je rôzna od 0 a teda aj f (2) 6= 0.
Postupným derivovaním vzt’ahu na výpočet krivosti
sa l’ahko dostanú predpisy na výpočet prvej a druhej
derivácie krivosti. Rovnako sa dajú odvodit’ aj vyš-
šie derivácie krivosti. Vrámci tejto práce sa podari-
lo vyjadrit’ až štvrtú deriváciu krivosti grafu funkcie
y = f (x), a aj ked’ nejde o deriváciu vysokého rá-
du, ukázalo sa, že už aj tento vzt’ah je vel’mi komp-
likovaný. Práve kvôli zložitosti týchto vzt’ahov ich v
texte neuvádzame. Žial’, všeobecný predpis na výpo-
čet n-tej derivácie krivosti sa nepodarilo určit’, ked’že
sa to ukázala byt’ náročná a dlhá cesta a táto úloha
nebola hlavnou súčast’ou tejto práce. Tieto výpočty
však pomohli nájst’ príklady kriviek, ktoré majú vr-
choly vyšších rádov.

Veta 1 (Príklady kriviek s vrcholmi prvého až štvrté-
ho rádu). Nech máme krivku vyjadrenú grafom poly-
nomickej funkcie s predpisom y= f (x) = anxn+ · · ·+
a1x+a0, kde n ∈ N a a0, . . . ,an ∈ R. Potom platí:

1. krivky f (x) = x5 + x2 +a0, f (x) = x7 + x2 +a0
a f (x) = x7 + x6 + x4 + x2 + a0 majú v bode x = 0
vrchol práve prvého rádu,

2. krivky f (x) = x6 + x5 + x4 + x2 + a0 a f (x) =
x5 + a3x4 + ax2 + a0, kde a ∈ R, majú v bode x = 0
vrchol práve druhého rádu,

3. krivky f (x) = x7 + x4 + x2 + a0, f (x) = x6 +
a3x4 +ax2 +a0, kde a ∈ R, f (x) = x4 + x2 +a0 majú
v bode x = 0 vrchol práve tretieho rádu,

4. krivka f (x) = 1,4x6 + x4 + x2 + a0 má v bode
x = 0 vrchol aspoň štvrtého rádu.

Dôkaz. Derivovaním týchto funkcií a dosadením bo-
du x = 0 dostaneme hodnoty, ktoré po dosadení do
vzt’ahov pre výpočet krivosti a jej derivácií dávajú
nulové derivácie krivosti až po rád, ktorý určuje pod-
l’a definície rád vrcholu v tomto bode.

3.3 Oskulačná kružnica krivky vo všeobec-
nom bode a v obyčajnom vrchole

V tejto kapitole pripomenieme známe tvrdenie o po-
lohe oskulačnej kružnice vzhl’adom na krivku v okolí
jej bodu, v ktorom je zostrojená. Budeme uvažovat’
zatial’ len o všeobecnom bode krivky a o obyčajnom
vrchole krivky.

Majme danú krivku P prirodzenou parametrizáci-
ou a na nej neinflexný bod P(s0). V tomto bode nech
je daná oskulačná kružnica krivky so stredom v S (s0)
a s polomerom r (s0).
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Obrázok 1: Krivka daná predpisom f (x) = x7 + x4 +
x2 majúca v bode x = 0 vrchol práve tretieho rádu
(vl’avo) a krivka daná predpisom f (x) = 1,4x6+x4+
x2 majúca v bode x = 0 vrchol aspoň štvrtého rádu
(vpravo)

Pre body blízke bodu P(s0), teda pre parametre
blízke s0 chceme zistit’, aká je poloha bodov P(s)
vzhl’adom na oskulačnú kružnicu zostrojenú v bode
P(s0). Táto úloha je ekvivalentná tomu, že budeme
pozorovat’, ako sa mení vzdialenost’ týchto bodov od
stredu S (s0) oskulačnej kružnice.

Zostrojme funkciu g : I→ R, ktorá každému para-
metru s ∈ I priradí vzdialenost’ bodu P(s) od bodu
S (s0):

g(s) = |P(s)S (s0)| ,

s ∈ I. Ked’že budeme potrebovat’ derivácie tejto fun-
kcie, je vhodné ju nahradit’ funkciou f (s) = g2 (s),
ktorá má rovnaký priebeh aj extrémy, ako funkcia g,
ale l’ahšie sa derivuje. Predpis tejto funkcie vyzerá
takto:

f (s) = g2 (s) = |P(s)S (s0)|2 .

Upravme predpis tejto funkcie použitím vyjadrenia
stredu S (s0), Frenetových vzorcov a rovnosti
n(s)n(s) = 1 pre každé s ∈ I. Aby sa zápis tej-
to funkcie zjednodušil, zavedieme označenie ∆(s) =
P(s)−P(s0). Aby sme ešte viac sprehl’adnili zápis,
parameter s budeme väčšinou zo zápisu vynechávat’
a miesto hodnoty s0 budeme jednoducho písat’ index
0, napríklad P(s0) = P0, r (s0) = r0, n(s0) = n0, atd’.
Dostávame teda:

f (s) = |P(s)S (s0)|2 = |PS0|2

= (S0−P)(S0−P)

= ((P0 + r0n0)−P)2

= (P−P0)
2−2r0n0 (P−P0)+ r2

0

= ∆2−2r0n0∆+ r2
0

Po dôkladnejšom skúmaní funkcie f a jej prvých de-
rivácií v parametri s0 zistíme, že majú súvis s krivos-
t’ou krivky v tomto parametri. Pomocou nich vie-
me dokázat’ vyslovené tvrdenia o polohe oskulačnej
kružnice.

Veta 2 ([4]). Majme danú funkciu
f (s) = ∆2 (s)−2r (s0)n(s0)∆(s)+ r2 (s0), kde
∆(s) = P(s)−P(s0). Pre prvé štyri derivácie tejto
funkcie v l’ubovol’nom čísle s ∈ I platí:

1. f (1) (s) = 2(∆− r0n0) t,
2. f (2) (s) = 2((∆− r0n0)kn+1),
3. f (3) (s) = 2(∆− r0n0)

(
−k2t+ k(1)n

)
,

4. f (4) (s) = 2((∆− r0n0)(α4t+β4n)+ γ4),
kde α4 =−3kk(1), β4 =−k3 + k(2) a γ4 =−k2

Pomocou tejto vety teraz už l’ahko ukážeme, aké sú
hodnoty týchto derivácií funkcie f (s) v parametri s0.

Veta 3 ([4]). Hodnoty prvých derivácií funkcie f v
parametri s0 sú:

1. f (1) (s0) = 0,
2. f (2) (s0) = 0,
3. f (3) (s0) =−2r (s0)k(1) (s0),
4. f (4) (s0) =−2r (s0)k(2) (s0).

Dôkaz. Tieto vzt’ahy dostaneme priamym dosade-
ním s0 do derivácií funkcie f a využitím už známych
vzt’ahov, pričom je treba si uvedomit’, že ∆(s0) = 0
a r (s0)k (s0) = r0k0 =

1
k0

k0 = 1.

Pripomeňme ešte vetu o zist’ovaní priebehu funkcie
prostredníctvom derivácií vyšších rádov.

Veta 4 ([7, veta 144]). Nech je daná funkcia
ϕ : I→ R taká, že: ϕ(1) (x0) = 0, . . . ,ϕ(n−1) (x0) = 0
a ϕ(n) (x0) 6= 0, n > 1. Potom platí:

1. ak n je nepárne, tak funkcia ϕ má v bode x0 os-
trý lokálny extrém. V prípade, že ϕ(n) (x0)< 0, ide o
ostré lokálne maximum funkcie v tomto bode, v prí-
pade, že ϕ(n) (x0) > 0 ide o ostré lokálne minimum
funkcie v tomto bode.

2. ak n je párne, tak funkcia ϕ je v bode x0 lokálne
monotónna. V prípade, že ϕ(n) (x0) < 0, ϕ je v okolí
bodu x0 klesajúca, v prípade, že ϕ(n) (x0)> 0, ϕ je v
okolí bodu x0 rastúca.

Na základe týchto tvrdení sformulujeme nasledovné
vety:

Veta 5 (Oskulačná kružnica krivky vo všeobecnom
bode [4]). Nech je daná krivka P(s) prirodzenou pa-
rametrizáciou. Nech P(s0) je všeobecný bod tejto
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krivky. V bode P(s0) rovinnej krivky, ktorý nie je
vrcholom, je krivost’ ostro monotónna. Krivka pre-
chádza z jednej strany oskulačnej kružnice na druhú,
pričom dovnútra kružnice vchádza v smere rastúcej
krivosti.

Dôkaz. Vychádzame z toho, že bod P(s0) je vše-
obecným bodom krivky, z čoho vyplýva, že pre kri-
vost’ v parametri s0 platí: k′ (s0) 6= 0. Z vety 4 vyplý-
va, že krivost’ krivky je v s0 ostro monotónna, pričom
je klesajúca pre k′ (s0) < 0 a rastúca pre k′ (s0) > 0.
Prvá čast’ vety je tým dokázaná.

Zoberme si teraz funkciu f (s) = |P(s)S (s0)|2 a
jej derivácie v bode s0. Podl’a predchádzajúcej
vety platí: f (1) (s0) = 0, f (2) (s0) = 0, f (3) (s0) =
−2r (s0)k(1) (s0) 6= 0, ked’že k(1) (s0) 6= 0. Znova po-
užijeme vetu o priebehu funkcie, tentoraz na fun-
kciu f . Funkcia f (s) je teda ostro monotónna v
čísle s0, pričom klesá pre f (3) (s0) < 0 a rastie pre
f (3) (s0)> 0.

Znamienko funkcie f (3) (s0) = −2r (s0)k(1) (s0)
závisí len od znamienka prvej derivácie krivosti kriv-
ky v s0, ked’že polomer je kladný pre každé s ∈ I.
Navyše jej znamienko je opačné, ako je znamienko
k(1) (s0). Platí teda:

1. Ak k(1) (s0) < 0, tak f (3) (s0) > 0. Potom kri-
vost’ krivky s rastúcim s klesá a zároveň funkcia f s
rastúcim s rastie. To znamená, že pre s väčšie ako s0
vzdialenost’ bodov P(s) od stredu oskulačnej kružni-
ce S (s0) v bode P(s0) rastie, preto pre s väčšie ako s0
ležia body P(s) zvonka tejto kružnice. Naopak pre s
menšie ako s0 vzdialenost’ bodov P(s) od stredu os-
kulačnej kružnice S (s0) v bode P(s0) klesá, preto pre
s menšie ako s0 ležia body P(s) vnútri tejto kružnice.

2. Ak k(1) (s0) > 0, tak f (3) (s0) < 0. Potom kri-
vost’ krivky s rastúcim s rastie a zároveň funkcia f s
rastúcim s klesá. To znamená, že pre s väčšie ako s0
vzdialenost’ bodov P(s) od stredu oskulačnej kružni-
ce S (s0) v bode P(s0) klesá, preto pre s väčšie ako
s0 ležia body P(s) vnútri tejto kružnice. Naopak pre
s menšie ako s0 vzdialenost’ bodov P(s) od stredu
oskulačnej kružnice S (s0) v bode P(s0) rastie, pre-
to pre s menšie ako s0 ležia body P(s) zvonka tejto
kružnice.

V oboch prípadoch krivka vchádza do oskulačnej
kružnice v smere rastúcej krivosti.

Veta 6 (Oskulačná kružnica krivky v obyčajnom vr-
chole [4]). Nech je daná krivka P(s) prirodzenou pa-
rametrizáciou. Nech P(s0) je obyčajný vrchol tej-
to krivky. V obyčajnom vrchole P(s0) rovinnej kriv-

ky má krivost’ ostrý lokálny extrém. Rovinná krivka
ostáva v blízkosti vrchola na jednej strane oskulač-
nej kružnice, pričom pri lokálnom minime krivosti v
s0 leží krivka vnútri oskulačnej kružnice a v prípa-
de lokálneho maxima krivosti v s0 leží krivka zvonka
oskulačnej kružnice.

Dôkaz. Vychádzame z toho, že bod P(s0) je obyčaj-
ným vrcholom krivky, z čoho vyplýva, že pre krivost’
v parametri s0 platí: k(1) (s0) = 0 a k(2) (s0) 6= 0. Z ve-
ty o priebehu funkcie vyplýva, že krivost’ krivky má
v s0 ostrý lokálny extrém, pričom pre k(2) (s0)< 0 má
krivost’ v s0 ostré lokálne maximum a pre k(2) (s0)>
0 má krivost’ v s0 ostré lokálne minimum. Prvá čast’
vety je tým dokázaná.

Zoberme teraz funkciu f (s) = |P(s)S (s0)|2
a jej derivácie v bode s0. Podl’a vety 3
platí: f (1) (s0) = 0, f (2) (s0) = 0, f (3) (s0) =
−2r (s0)k(1) (s0) = 0,ked’že k(1) (s0) = 0 a f (4) (s0) =
−2r (s0)k(2) (s0) 6= 0, ked’že k(2) (s0) 6= 0. Znova po-
užijeme vetu o priebehu funkcie tentoraz na funkciu
f . Funkcia f (s) má v čísle s0 lokálny extrém, pri-
čom pre f (3) (s0) < 0 ide o lokálne maximum a pre
f (3) (s0)> 0 o lokálne minimum funkcie f .

Znamienko funkcie f (4) (s0) = −2r (s0)k(2) (s0)
závisí len od znamienka druhej derivácie krivosti
krivky v s0, ked’že polomer je kladný pre každé s∈ I.
Navyše jej znamienko je opačné, ako je znamienko
k(2) (s0). Platí teda:

1. Ak k(2) (s0) < 0, tak f (4) (s0) > 0. Potom kri-
vost’ krivky má v s0 ostré lokálne maximum a záro-
veň funkcia f má v s0 ostré lokálne minimum. To
znamená, že vzdialenost’ bodov P(s) od stredu osku-
lačnej kružnice S (s0) v bode P(s0) má ostré lokálne
minimum, preto v blízkosti s0 ležia body P(s) krivky
zvonka tejto kružnice. Krivka leží teda lokálne v oko-
lí bodu s0 zvonka oskulačnej kružnice v bode P(s0).

2. Ak k(2) (s0) > 0, tak f (4) (s0) < 0. Potom kri-
vost’ krivky má v s0 ostré lokálne minimum a záro-
veň funkcia f má v s0 ostré lokálne maximum. To
znamená, že vzdialenost’ bodov P(s) od stredu osku-
lačnej kružnice S (s0) v bode P(s0) má ostré lokálne
maximum, preto v blízkosti s0 ležia body P(s) krivky
vnútri tejto kružnice. Krivka leží teda lokálne v okolí
bodu s0 vnútri oskulačnej kružnice v bode P(s0).
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Obrázok 2: Oskulačná kružnica krivky v nevrchole,
krivka prechádza z jednej strany kružnice na druhú
(vl’avo) a oskulačná kružnica krivky v obyčajnom vr-
chole, krivka leží zvonka kružnice (vpravo)

3.4 Oskulačná kružnica krivky vo vrchole
vyššieho rádu

V tejto kapitole je snahou vyslovit’ tvrdenie, ktoré bu-
de hovorit’ o polohe krivky a oskulačnej kružnice vo
vrchole vyššieho rádu.

V predchádzajúcej kapitole sme definovali fun-
kciu, ktorá opisovala, ako sa mení vzdialenost’ bo-
dov P(s) krivky od stredu oskulačnej kružnice S (s0)
v okolí bodu P(s0). Jej predpis vyzeral nasledovne:

f (s) = |P(s)S (s0)|2 = ∆2−2r0n0∆+ r2
0,

kde S (s0) je stred oskulačnej kružnice, r (s0) = r0 je
jej polomer a ∆(s) = ∆ = P(s)−P(s0).

Okrem toho sme uviedli vetu, ktorá hovorila o tom,
ako vyzerajú prvé derivácie funkcie f a ich hodnoty v
s0. Teraz nám ale nebudú stačit’ len uvedené derivá-
cie, budeme potrebovat’ aj d’alšie, n-té derivácie tejto
funkcie. Ešte predtým však zavedieme isté množiny,
ktoré nám neskôr výrazne ul’ahčia prácu.

Definícia 2. Majme danú funkciu ϕ : Rm+1 → R
hladkú a spĺňajúcu podmienku: ϕ (x0,0, . . . ,0) = 0
pre všetky x0 ∈ R. Označme Am množinu všetkých
funkcií, ktoré majú tieto vlastnosti, teda:

Am = {ϕ : Rm+1 → R,ϕ je hladká a
ϕ (x0,0, . . . ,0) = 0 pre všetky x0 ∈ R}
Definícia 3. Nech je daná funkcia ϕ ∈ Am, nech k :
I→R je krivost’ krivky a k(1) (s) , . . . ,k(m) (s) ,s∈ I sú
jej príslušné derivácie. Potom množinu všetkých zlo-
žených funkcií F (s) = ϕ

(
k (s) ,k(1) (s) , . . . ,k(m) (s)

)
,

s ∈ I budeme označovat’ Am (k) a teda platí:

Am (k) = {F (s) = ϕ
(
k (s) ,k(1) (s) , . . . ,k(m) (s)

)
,

s ∈ I ∧ ϕ ∈ Am}

O funkcii z množiny Am (k) budeme tiež hovorit’, že je
funkciou typu Am (k).

Dôvod, prečo zavádzame množinu funkcií Am (k) je
ten, že v niektorých nasledujúcich výpočtoch sa stret-
neme práve s funkciami z tejto množiny, ktoré obsa-
hujú rôzne kombinácie krivosti krivky a jej derivácií,
pričom nie vždy je dôležitý presný tvar týchto fun-
kcií. Stačí vediet’, derivácie ktorého najvyššieho rádu
obsahujú.

Veta 7 (Pravidlá pre počítanie s funkciami typu
Am (k)). Nech m, n sú prirodzené čísla a nech
a
(
k, . . .k(m)

)
∈ Am (k), b

(
k, . . .k(n)

)
∈ An (k), c ∈ R.

Nech k je krivost’ krivky. Potom:
1. ka

(
k, . . .k(m)

)
∈ Am (k),

2. k(n)a
(
k, . . .k(m)

)
∈ Al (k), kde l = max{m,n},

3. a
(
k, . . .k(m)

)
+a
(
k, . . .k(n)

)
∈ Al (k),

kde l = max{m,n},
4. ca

(
k, . . .k(m)

)
∈ Am (k),

5.
(
a
(
k, . . .k(m)

))′ ∈ Am+1 (k).

Dôkaz. Pri dôkaze prvých štyroch tvrdení si stačí
uvedomit’, akú vlastnost’ má funkcia a

(
k, . . . ,k(m)

)
∈

Am (k) a ako sa táto funkcia zmení pri operáciach naz-
načených vo vete.

Posledné tvrdenie dokážeme podrobnejšie. Je tre-
ba si uvedomit’, že a

(
k, . . . ,k(m)

)
je zložená fun-

kcia a
(
k, . . . ,k(m)

)
(s) = a

(
k (s) , . . . ,k(m) (s)

)
, kde

a(x1, . . . ,xm) je funkcia z množiny Am. Derivujeme
ju podl’a pravidiel o derivácii zloženej funkcie. Platí
teda:
(

a
(

k, . . . ,k(m)
))′

=
∂a
∂x0

k(1)+
∂a
∂x1

k(2)+ · · ·+ ∂a
∂xm

k(m+1)

= ψ
(

k,k(1), . . . ,k(m+1)
)
.

Z tvaru výslednej derivácie je jasné, že(
a
(
k, . . . ,k(m)

))′
je zložená funkcia s vonkajšou zlož-

kou ψ (x0, . . . ,xm+1) =
∂a
∂x0

x1+
∂a
∂x1

x2+ · · ·+ ∂a
∂xm

xm+1

a s vnútornými zložkami x0 = k, x1 = k(1), . . .,
xm+1 = k(m+1). Podmienka ψ (x0,0, . . . ,0) = 0 pre
všetky x0 ∈ R je zrejme splnená, preto ψ ∈ Am+1,
čiže

(
a
(
k, . . . ,k(m)

))′ ∈ Am+1 (k). Tým je veta
dokázaná.

Využijúc predchádzajúce poznatky sformulujeme ve-
tu o n-tej derivácii funkcie f :

Veta 8 (Derivácie n-tého rádu funkcie f ). Nech
je daná funkcia f : I → R s predpisom f (s) =
|P(s)S (s0)|2, kde P(s) je bod krivky danej priro-
dzenou parametrizáciou a S (s0) je stred oskulač-
nej kružnice. Nech krivost’ krivky v bode P(s) je
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k (s) a ∆(s) = P(s)− S (s0). Potom pre každé n ≥
5 existujú také funkcie an

(
k, . . . ,k(n−3)

)
∈ An−3 (k),

bn
(
k, . . . ,k(n−4)

)
∈ An−4 (k) a cn

(
k, . . . ,k(n−4)

)
∈

An−4 (k), že pre n-tú deriváciu funkcie f (s) platí:
1. Ak n je párne, tak

f (n) = 2((∆− r0n0)(αnt+βnn)+ γn),

kde αn = an
(
k, . . . ,k(n−3)

)

βn = (−1)
n
2−1 kn−1 + k(n−2)+bn

(
k, . . . ,k(n−4)

)

γn = (−1)
n
2−1 kn−2 + cn

(
k, . . . ,k(n−4)

)

2. Ak n je nepárne, tak

f (n) = 2((∆− r0n0)(αnt+βnn)+ γn),

kde αn = (−1)
n−1

2 kn−1 +an
(
k, . . . ,k(n−3)

)

βn = k(n−2)+bn
(
k, . . . ,k(n−4)

)

γn = cn
(
k, . . . ,k(n−4)

)

Dôkaz. Vetu budeme dokazovat’ matematickou in-
dukciou.

1. Veta 2 hovorí, že

f (4) = 2((∆− r0n0)(α4t+β4n)+ γ4),

kde α4 =−3kk(1), β4 =−k3 +k(2) a γ4 =−k2. Deri-
vujme tento vzt’ah:

f (5) = 2((∆− r0n0)(α4t+β4n)+(γ4))
′

= 2(∆− r0n0)
′
(

α4t+β4n
)

+2(∆− r0n0)(α4t+β4n)′+2γ ′4.
Počítajme (∆− r0n0)

′ (α4t+β4n), pričom vieme, že
(∆− r0n0)

′ = t:

(∆− r0n0)
′ (α4t+β4n) = t(α4t+β4n)

= α4 =−3kk(1)

Počítajme teraz (∆− r0n0)(α4t+β4n)′:

(∆− r0n0)(α4t+β4n)′

= (∆− r0n0)
(
α ′4t+α4t′+β ′4n+β4n′

)
.

Pre deriváciu α4 a β4 platí:

α ′4 =
(
−3kk(1)

)′
=−3

(
k(1)
)2−3kk(2)

β ′4 =
(
−k3 + k(2)

)′
=−3k2k(1)+ k(3),

preto

α ′4t =
(
−3
(

k(1)
)2
−3kk(2)

)
t,

β ′4n =
(
−3k2k(1)+ k(3)

)
n.

Použijúc Frenetove vzorce dostávame vzt’ahy potreb-
né na výpočet α4t′ a β4n′:

α4t′ =
(
−3kk(1)

)
t′ =

(
−3kk(1)

)
kn =−3k2k(1)n,

β4n′ =
(
−k3 + k(2)

)
n′ =

(
−k3 + k(2)

)
(−kt) ,

=
(

k4− kk(2)
)

t.

Po sčítaní týchto vzt’ahov dostávame:

(α4t+β4n)′ = (α ′4t+α4t′+β ′4n+β4n′)
= t
(

k4−4kk(2)−3
(
k(1)
)2
)
+n

(
−6k2k(1)+ k(3)

)
.

Označme a5(k,k(1),k(2)) = −4kk(2) − 3
(
k(1)
)2

a
b5
(
k,k(1)

)
=−6k2k(1), potom platí:

(α4t+β4n)′ =
t
(
k4 +a5(k,k(1),k(2))

)
+n

(
k(3)+b5

(
k,k(1)

))

Dosadením týchto výpočtov do f (5) dostávame:

f (5) = 2
(
−3kk(1)+(∆− r0n0)(α5t+β5n)−2kk(1)

)
,

kde α5 = k4+a5(k,k(1),k(2)) a β5 = k(3)+b5
(
k,k(1)

)

Pre c5
(
k,k(1)

)
=−5kk(1) má vzt’ah pre piatu deri-

váciu funkcie f tvar:

f (5) = 2
(
(∆− r0n0)(α5t+β5n)+ c5

(
k,k(1)

))

= 2((∆− r0n0)(α5t+β5n)+ γ5) ,

kde α5 = k4+a5(k,k(1),k(2)) , β5 = k(3)+b5
(
k,k(1)

)

a γ5 = c5
(
k,k(1)

)
. Tým je vzt’ah pre n = 5 dokázaný.

Derivovaním f (5) ukážeme, že vzt’ah z vety platí
aj pre f (6):

f (6) = (2((∆− r0n0)(α5t+β5n)+ γ5))
′

f (6) = 2(∆− r0n0)
′ (α5t+β5n)

+2(∆− r0n0)(α5t+β5n)′+2γ ′5

Počítajme (∆− r0n0)
′ (α5t+β5n), pričom vieme, že

(∆− r0n0)
′ = t:

(∆− r0n0)
′ (α5t+β5n) = t(α5t+β5n)

= α5 = k4 +a5(k,k(1),k(2))

Počítajme teraz (∆− r0n0)(α5t+β5n)′:

(∆− r0n0)(α5t+β5n)′

= (∆− r0n0)
(
α ′5t+α5t′+β ′5n+β5n′

)
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Pre deriváciu α5 a β5 platí:

α ′5 =
(

k4 +a5(k,k(1),k(2))
)′

= 4k3k(1)+a∗5(k, . . . ,k
(3)).

Ked’že 4k3k(1) ∈ A3 (k) a a∗5(k, . . . ,k
(3)) ∈ A3 (k),

tak ich súčtom dostávame opät’ funkciu z A3 (k)
a teda podl’a vety 7 dostávame, že 4k3k(1) +
a∗5(k, . . . ,k

(3)) = a∗5(k, . . . ,k
(3)) a platí teda:

α ′5 = a∗5(k, . . . ,k
(3)).

β ′5 =
(
k(3)+b5

(
k,k(1)

))′
= k(4)+b∗5

(
k, . . . ,k(2)

)

Po prenásobení α ′5 vektorom t a β ′5 vektorom n do-
stávame:

α ′5t = a∗5(k, . . . ,k
(3))t,

β ′5n =
(

k(4)+b∗5
(

k, . . . ,k(2)
))

n.

Použijúc Frenetove vzorce dostávame vzt’ahy na vý-
počet α5t′ a β5n′:

α5t′ =
(

k4 +a5(k,k(1),k(2))
)

t′

=
(

k4 +a5(k,k(1),k(2))
)

kn

=
(

k5 + ka5(k,k(1),k(2))
)

n

=
(

k5 +a5(k,k(1),k(2))
)

n,

β5n′ =
(

k(3)+b5

(
k,k(1)

))
n′

=
(

k(3)+b5

(
k,k(1)

))
(−kt)

=
(
−kk(3)− kb5

(
k,k(1)

))
t

=
(
−kk(3)+b5

(
k,k(1)

))
t.

Po sčítaní týchto vzt’ahov dostávame:

(α5t+β5n)′=
(
α ′5t+α5t′+β ′5n+β5n′

)
=(α6t+β6n) ,

kde α6 =−kk(3)+b5
(
k,k(1)

)
+a∗5(k, . . . ,k

(3)) a β6 =

k5 +a5(k, . . . ,k(2))+ k(4)+b∗5
(
k, . . . ,k(2)

)
.

Ked’že−kk(3) ∈A3 (k) a a∗5(k, . . . ,k
(3))∈A3 (k) tak

ich súčtom dostávame opät’ a∗5(k, . . . ,k
(3)) a sčítaním

tejto funkcie s b5
(
k,k(1)

)
dostávame podl’a vety 7

funkciu a6(k, . . . ,k(3)), čiže α6 = a6(k, . . . ,k(3)).

Rovnako súčtom a5(k,k(1),k(2)) a b∗5
(
k, . . . ,k(2)

)

dostávame funkciu b6(k, . . . ,k(2)), čiže
β6 = b6(k, . . . ,k(2)).

Platí teda:

(α5t+β5n)′ = (α6t+β6n)

= t
(

a6(k, . . . ,k(3))
)
+n
(

k5 + k(4)+b6

(
k, . . . ,k(2)

))
.

Pre deriváciu γ5 platí:

(γ5)
′ =
(

c5

(
k,k(1)

))′
= c∗5(k, . . . ,k

(2)).

Dosadením týchto výpočtov do f (6) dostávame:

f (6) = 2
(
k4 +a5(k, . . . ,k(2))

)

+2(∆− r0n0)(α6t+β6n)+2c∗5(k, . . . ,k
(2)),

kde α6 = a6(k, . . . ,k(3)) a β6 = k5 + k(4) +
b6
(
k, . . . ,k(2)

)

Sčítaním a5(k, . . . ,k(2)) a c∗5(k, . . . ,k
(2)) dostávame

funkciu c6(k, . . . ,k(2)) a teda vzt’ah pre šiestu derivá-
ciu funkcie f má tvar:

f (6)=2
(
(∆− r0n0)(α6t+β6n)+ k4 + c6(k, . . . ,k(2))

)

=2((∆− r0n0)(α6t+β6n)+ γ6) ,

kde α6 = a6(k, . . . ,k(3)) , β6 = k5 + k(4) +
b6
(
k, . . . ,k(2)

)
a γ6 = k4 + c6(k, . . . ,k(2)). Tým

je vzt’ah pre n = 6 dokázaný. Prvý krok indukcie
platí.

2. Nech teraz platí vzt’ah pre výpočet derivácie n-
tého rádu, ak je n je nepárne. Derivujme tento vzt’ah:

f (n+1) = (2((∆− r0n0)(αnt+βnn)+ γn))
′,

kde
αn = (−1)

n−1
2 kn−1 +an

(
k, . . . ,k(n−3)

)
,

βn = k(n−2)+bn
(
k, . . . ,k(n−4)

)
,

γn = cn
(
k, . . . ,k(n−4)

)
.

Potom f (n+1) = 2(∆− r0n0)
′ (αnt+βnn)

+2(∆− r0n0)(αnt+βnn)′+2γ ′n.
Ked’že (∆− r0n0)

′ = t, tak platí:

(∆− r0n0)
′ (αnt+βnn) = t(αnt+βnn) = αn

= (−1)
n−1

2 kn−1 +an

(
k, . . . ,k(n−3)

)

Počítajme (αnt+βnn)′:

(αnt+βnn)′ =
(
α ′nt+αnt′+β ′nn+βnn′

)
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Pre deriváciu αn a βn platí:

α ′n =
(
(−1)

n−1
2 kn−1 +an

(
k, . . . ,k(n−3)

))′

= (−1)
n−1

2 (n−1)kn−2k(1)+a∗n
(

k, . . . ,k(n−2)
)
.

Ked’že (−1)
n−1

2 (n−1)kn−2k(1) aj a∗n
(
k, . . . ,k(n−2)

)

sú z množiny An−2 (k) a vieme ich sčítat’, tak dostá-
vame:

α ′n = a∗n
(

k, . . . ,k(n−2)
)

β ′n =
(

k(n−2)+bn

(
k, . . . ,k(n−4)

))′

= k(n−1)+b∗n
(

k, . . . ,k(n−3)
)
.

Ak prenásobíme α ′n vektorom t a β ′n vektorom n, do-
stávame vzt’ahy:

α ′nt = a∗n
(

k, . . . ,k(n−2)
)

t,

β ′nn =
(

k(n−1)+b∗n
(

k, . . . ,k(n−3)
))

n.

Po použití Frenetových vzorcov a vety 7 dostávame
vzt’ahy pre výpočet αnt′ a βnn′:

αnt′ =
(
(−1)

n−1
2 kn−1 +an

(
k, . . . ,k(n−3)

))
t′

=
(
(−1)

n−1
2 kn−1 +an

(
k, . . . ,k(n−3)

))
kn

=
(
(−1)

n−1
2 kn + kan

(
k, . . . ,k(n−3)

))
n

=
(
(−1)

n−1
2 kn +an

(
k, . . . ,k(n−3)

))
n,

βnn′ =
(

k(n−2)+bn

(
k, . . . ,k(n−4)

))
n′

=
(

k(n−2)+bn

(
k, . . . ,k(n−4)

))
(−kt)

=
(
−kk(n−2)− kbn

(
k, . . . ,k(n−4)

))
t

=
(
−kk(n−2)+bn

(
k, . . . ,k(n−4)

))
t.

Sčítaním týchto vzt’ahov dostávame: (αnt+βnn)′ =
(α ′nt+αnt′+β ′nn+βnn′) = αn+1t+βn+1n, kde

αn+1 = a∗n
(

k, . . . ,k(n−2)
)
− kk(n−2)

+bn

(
k, . . . ,k(n−4)

)
,

βn+1 = k(n−1)+b∗n
(

k, . . . ,k(n−3)
)
+(−1)

n−1
2 kn

+an

(
k, . . . ,k(n−3)

)
.

Ked’že −kk(n−2) a a∗n
(
k, . . . ,k(n−2)

)
sú fun-

kcie z množiny An−2 (k), tak ich súčtom
dostávame opät’ a∗n

(
k, . . . ,k(n−2)

)
a súč-

tom tejto funkcie s bn
(
k, . . . ,k(n−4)

)
je pod-

l’a vety 7 funkcia an+1
(
k, . . . ,k(n−2)

)
, preto

αn+1 = an+1
(
k, . . . ,k(n−2)

)
.

Rovnako súčtom b∗n
(
k, . . . ,k(n−3)

)
a

an
(
k, . . . ,k(n−3)

)
je funkcia bn+1

(
k, . . . ,k(n−3)

)
, preto

βn+1 = k(n−1)+(−1)
n−1

2 kn +bn+1
(
k, . . . ,k(n−3)

)
.

Derivovaním γn = cn
(
k, . . . ,k(n−4)

)
dostávame

γ ′n = c∗n
(
k, . . . ,k(n−3)

)
. Dosadením týchto výpočtov

do vyjadrenia f (n+1) dostávame:
f (n+1) = 2((∆− r0n0)(αn+1t+βn+1n)+ γn+1) ,

kde
αn+1 = an+1

(
k, . . . ,k(n−2)

)

βn+1 = k(n−1)+(−1)
n−1

2 kn +bn+1
(
k, . . . ,k(n−3)

)

γn+1 = (−1)
n−1

2 kn−1 + an
(
k, . . . ,k(n−3)

)
+

c∗n
(
k, . . . ,k(n−3)

)
.

Súčtom an
(
k, . . . ,k(n−3)

)
a c∗n

(
k, . . . ,k(n−3)

)
je

cn+1
(
k, . . . ,k(n−3)

)
a teda platí:

f (n+1) = 2((∆− r0n0)(αn+1t+βn+1n)+ γn+1) ,

kde
αn+1 = an+1

(
k, . . . ,k(n−2)

)
,

βn+1 = k(n−1)+(−1)
n−1

2 kn +bn+1
(
k, . . . ,k(n−3)

)
,

γn+1 = (−1)
n−1

2 kn−1 + cn+1
(
k, . . . ,k(n−3)

)
.

Posunutím indexu n+ 1 na n v ráde derivácie dosta-
neme:

f (n) = 2((∆− r0n0)(αnt+βnn)+ γn) , kde
αn = an

(
k, . . . ,k(n−3)

)
,

βn = k(n−2)+(−1)
n
2−1 kn−1 +bn

(
k, . . . ,k(n−4)

)
,

γn = (−1)
n
2−1 kn−2 + cn

(
k, . . . ,k(n−4)

)
, n je párne

Ukázali sme teda, že deriváciou vyjadrenia nepárne-
ho rádu derivácie naozaj dostaneme vyjadrenie pár-
neho rádu derivácie.

3. Nech teraz platí vzt’ah pre výpočet derivácie n-
tého rádu, ak je n je párne. Derivujme tento vzt’ah:

f (n+1) = (2((∆− r0n0)(αnt+βnn)+ γn))
′ , kde

αn = an
(
k, . . . ,k(n−3)

)
,

βn = k(n−2)+(−1)
n
2−1 kn−1 +bn

(
k, . . . ,k(n−4)

)
,

γn = (−1)
n
2−1 kn−2 + cn

(
k, . . . ,k(n−4)

)
.

Potom

f (n+1) = 2(∆− r0n0)
′ (αnt+βnn)

+2(∆− r0n0)(αnt+βnn)′+2γ ′n.
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Ked’že (∆− r0n0)
′ = t, tak platí:

(∆− r0n0)
′ (αnt+βnn) = t(αnt+βnn)

= αn = an

(
k, . . . ,k(n−3)

)
.

Počítajme (αnt+βnn)′:

(αnt+βnn)′ =
(
α ′nt+αnt′+β ′nn+βnn′

)
.

Pre deriváciu αn a βn platí:

α ′n =
(

an

(
k, . . . ,k(n−3)

))′

= a∗n
(

k, . . . ,k(n−2)
)

β ′n =
(

k(n−2)+(−1)
n
2−1 kn−1 +bn

(
k, . . . ,k(n−4)

))′

= k(n−1)+(−1)
n
2−1 (n−1)kn−2k(1)+b∗n

(
k, . . . ,k(n−3)

)
.

Podl’a vety 7 je súčtom funkcií
(−1)

n
2−1 (n−1)kn−2k(1) a b∗n

(
k, . . . ,k(n−3)

)
opät’

funkcia b∗n
(
k, . . . ,k(n−3)

)
, preto platí:

β ′n = k(n−1)+b∗n
(

k, . . . ,k(n−3)
)
.

Ak prenásobíme α ′n vektorom t a β ′n vektorom n, do-
stávame vzt’ahy:

α ′nt = a∗n
(

k, . . . ,k(n−2)
)

t,

β ′nn =
(

k(n−1)+b∗n
(

k, . . . ,k(n−3)
))

n.

Po použití Frenetových vzorcov dostávame vzt’ahy
pre výpočet αnt′ a βnn′:

αnt′ =
(

an

(
k, . . . ,k(n−3)

))
t′

=
(

an

(
k, . . . ,k(n−3)

))
kn

=
(

kan

(
k, . . . ,k(n−3)

))
n

=
(

an

(
k, . . . ,k(n−3)

))
n,

βnn′

=
(

k(n−2)+(−1)
n
2−1 kn−1 +bn

(
k, . . . ,k(n−4)

))
n′

=−
(

k(n−2)+(−1)
n
2−1 kn−1+bn

(
k, . . . ,k(n−4)

))
kt

=
(
−kk(n−2)+(−1)

n
2 kn− kbn

(
k, . . . ,k(n−4)

))
t

=
(
−kk(n−2)+(−1)

n
2 kn +bn

(
k, . . . ,k(n−4)

))
t.

Sčítaním týchto vzt’ahov dostávame:

(αnt+βnn)′ =
(
α ′nt+αnt′+β ′nn+βnn′

)

= αn+1t+βn+1n,

kde
αn+1 = a∗n

(
k, . . . ,k(n−2)

)
− kk(n−2)+(−1)

n
2 kn

+bn
(
k, . . . ,k(n−4)

)
,

βn+1 = k(n−1)+b∗n
(
k, . . . ,k(n−3)

)

+an
(
k, . . . ,k(n−3)

)
.

Derivovaním
γn = (−1)

n
2−1 kn−2 + cn

(
k, . . . ,k(n−4)

)
dostávame:

γ ′n = (−1)
n
2−1 (n−2)kn−3k(1)+ c∗n

(
k, . . . ,k(n−3)

)

a ked’že (−1)
n
2−1 (n−2)kn−3k(1) aj c∗n

(
k, . . . ,k(n−3)

)

sú z An−3 (k), tak γ ′n = c∗n
(
k, . . . ,k(n−3)

)
. Dosadením

týchto výpočtov do vyjadrenia f (n+1) dostávame:
f (n+1) = 2((∆− r0n0)(αn+1t+βn+1n)+ γn+1) ,

kde
αn+1 = a∗n

(
k, . . . ,k(n−2)

)
− kk(n−2)+(−1)

n
2 kn

+bn
(
k, . . . ,k(n−4)

)

βn+1 = k(n−1)+b∗n
(
k, . . . ,k(n−3)

)

+an
(
k, . . . ,k(n−3)

)

γn+1 = c∗n
(
k, . . . ,k(n−3)

)
+an

(
k, . . . ,k(n−3)

)
.

Súčtom funkcií −kk(n−2) a a∗n
(
k, . . . ,k(n−2)

)
je pod-

l’a vety 7 opät’ funkcia a∗n
(
k, . . . ,k(n−2)

)
, po jej sčíta-

ní s bn
(
k, . . . ,k(n−4)

)
dostaneme podl’a rovnakej ve-

ty opät’ a∗n
(
k, . . . ,k(n−2)

)
a teda αn+1 = (−1)

n
2 kn +

a∗n
(
k, . . . ,k(n−2)

)
.

Rovnako sčítaním b∗n
(
k, . . . ,k(n−3)

)
a

an
(
k, . . . ,k(n−3)

)
dostávame b∗n

(
k, . . . ,k(n−3)

)
a

teda βn+1 = k(n−1)+b∗n
(
k, . . . ,k(n−3)

)
.

Súčtom an
(
k, . . . ,k(n−3)

)
a c∗n

(
k, . . . ,k(n−3)

)
je

cn+1
(
k, . . . ,k(n−3)

)
a teda γn+1 = cn+1

(
k, . . . ,k(n−3)

)
.

Pre f (n+1) teda platí:
f (n+1) = 2((∆− r0n0)(αn+1t+βn+1n)+ γn+1) ,

kde
αn+1 = (−1)

n
2 kn +a∗n

(
k, . . . ,k(n−2)

)
,

βn+1 = k(n−1)+b∗n
(
k, . . . ,k(n−3)

)
,

γn+1 = cn+1
(
k, . . . ,k(n−3)

)
.

Posunutím indexu n+ 1 na n v ráde derivácie dosta-
neme:

f (n) = 2((∆− r0n0)(αnt+βnn)+ γn) , kde
αn = (−1)

n−1
2 kn−1 +an

(
k, . . . ,k(n−3)

)
,

βn = k(n−2)+bn
(
k, . . . ,k(n−4)

)
,

γn = cn
(
k, . . . ,k(n−4)

)
, n je nepárne.
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Ukázali sme teda, že deriváciou vyjadrenia párneho
rádu derivácie naozaj dostaneme vyjadrenie nepárne-
ho rádu derivácie. Tým je veta dokázaná.

Na základe uvedených výsledkov teraz vyslovíme ve-
tu, ktorá hovorí o vzájomnej polohe oskulačnej kruž-
nice a krivky vo vrchole vyššieho rádu:

Veta 9 (Oskulačná kružnica krivky vo vrchole vyššie-
ho rádu). Nech je daná krivka vyjadrená prirodzenou
parametrizáciou P(s), s∈ I a nech P(s0) je vrcholom
práve k-teho rádu tejto krivky. Potom:

1. ak k je nepárne, krivost’ krivky má v tomto bo-
de ostrý lokálny extrém a rovinná krivka ostáva
v blízkosti vrchola na jednej strane oskulačnej
kružnice. V prípade lokálneho minima krivos-
ti krivka leží lokálne vnútri oskulačnej kružnice,
pri lokálnom maxime krivosti zvonka oskulačnej
kružnice.

2. ak k je párne, krivost’ krivky je ostro monotón-
na a krivka prechádza z jednej strany oskulačnej
kružnice na druhú. Dovnútra oskulačnej kružni-
ce vchádza v smere rastúcej krivosti.

Dôkaz. Nech bod P(s0) danej krivky je vrchol prá-
ve k-teho rádu. Pre krivost’ krivky v tomto bode te-
da platí: k (s0) 6= 0,k(1) (s0) = 0, . . . ,k(k) (s0) = 0 a
k(k+1) (s0) 6= 0.

Ak k je nepárne, tak k+ 1 je párne. Podl’a vety 4
platí, že krivost’ má v s0 ostrý lokálny extrém.

Ak k je párne, tak k+ 1 je nepárne. Podl’a vety 4
platí, že krivost’ je v s0 ostro monotónna.

Tým je prvá čast’ vety dokázaná.
Ukážeme, že rovnosti k(1) (s0) = 0, . . . ,k(k) (s0) =

0 a nerovnost’ k(k+1) (s0) 6= 0 dávajú pre funkciu
f (s) = |P(s)S (s0)|2 a jej derivácie v s0 nasledovné
vzt’ahy:

f (1) (s0) = . . .= f (k+2) (s0) = 0, f (k+3) (s0) 6= 0.

Pre n-tú deriváciu funkcie f v prípade, že n je nepárne
platí:

f (n) = 2((∆− r0n0)(αnt+βnn)+ γn) , kde
αn = (−1)

n−1
2 kn−1 +an

(
k, . . . ,k(n−3)

)
,

βn = k(n−2)+bn
(
k, . . . ,k(n−4)

)
,

γn = cn
(
k, . . . ,k(n−4)

)

Dosadením čísla s0 do tejto derivácie dostávame:

f (n) (s0) = 2(∆0− r0n0)(αn (s0) t0 +βn (s0)n0)

+γn (s0) .

Ked’že ∆(s) = P(s)−P(s0), po dosadení s0 sa tento
člen vynuluje. Tiež platí, že n0t0 = 0 a t0t0 = 1, čím
dostávame:

f (n) (s0) = 2(−r0βn (s0)+ γn (s0))

= 2
(
−r0

(
k(n−2)

0 +bn

(
k0, . . . ,k

(n−4)
0

)))

+2cn

(
k0, . . . ,k

(n−4)
0

)
.

Najvyšší rád derivácie krivosti, ktorý sa v tej-
to rovnosti objavuje, je (n−2), preto ak k(1)0 =

. . . = k(n−2)
0 = 0, tak cn

(
k0, . . . ,k

(n−4)
0

)
= 0,

bn

(
k0, . . . ,k

(n−4)
0

)
= 0 a aj k(n−2)

0 = 0, teda

f (n) (s0) = 0 pre n nepárne.
V prípade, že P(s0) je vrchol k-teho rádu, tak

k(1) (s0) = 0, . . . ,k(k) (s0) = 0, a teda aj f (k+2) (s0) = 0
pre k nepárne.

Pre n-tú deriváciu funkcie f v prípade, že n je pár-
ne platí:

f (n) = 2((∆− r0n0)(αnt+βnn)+ γn) , kde
αn = an

(
k, . . . ,k(n−3)

)
,

βn = k(n−2)+(−1)
n
2−1 kn−1 +bn

(
k, . . . ,k(n−4)

)
,

γn = (−1)
n
2−1 kn−2 + cn

(
k, . . . ,k(n−4)

)
.

Dosadením čísla s0 do tejto derivácie dostávame:

f (n) (s0) = 2(∆0− r0n0)
(
(αn (s0) t0 +βn (s0)n0)

+γn (s0)
)

. Opät’ využijúc, že ∆0 = 0, n0t0 = 0 a
t0t0 = 1, dostávame:

f (n) (s0) = 2(−r0βn (s0)+ γn (s0)) , kde
βn (s0) = (−1)

n
2−1 kn−1

0 + k(n−2)
0 +

bn

(
k0, . . . ,k

(n−4)
0

)
,

γn (s0) = (−1)
n
2−1 kn−2

0 + cn

(
k0, . . . ,k

(n−4)
0

)
.

Najvyšší rád derivácie, ktorý sa v tej-
to rovnosti objavuje, je (n−2), preto ak
k(1)0 = . . . = k(n−2)

0 = 0, tak cn

(
k0, . . . ,k

(n−4)
0

)
= 0,

bn

(
k0, . . . ,k

(n−4)
0

)
= 0 a aj k(n−2)

0 = 0, z toho

f (n) (s0) = 2
(
(−1)

n
2−1 kn−2

0 − r0

(
(−1)

n
2−1 kn−1

0

))
.

r0 vieme pomocou krivosti krivky vyjadrit’ ako 1
k0

,
zo súčinu r0kn−1

0 dostávame tak kn−2
0 . Tým v tom-

to vzt’ahu máme dva rovnaké členy s opačnými
zmanienkami, ktoré sa po sčítaní vynulujú a teda
f (n) (s0) = 0 pre n párne.

V prípade, že P(s0) je vrchol k-teho rádu, tak
k(1) (s0) = 0, . . . ,k(k) (s0) = 0, a teda aj f (k+2) (s0) = 0
pre k párne.
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Ukázali sme teda, že nezávisle od toho, či je rád
vrcholu k párny alebo nepárny, všetky derivácie fun-
kcie f až po rád k + 2 sa vynulujú. Teraz chceme
zistit’, ako bude vyzerat’ f (k+3) (s0). Tu môžu nastat’
2 prípady:

1. ak k je nepárne, tak (k+3) je párne
2. ak k je párne, tak (k+3) je nepárne

Oba tieto prípady musíme riešit’ zvlášt’:
1. ak k je nepárne, tak (k+3) je párne a platí:
f (k+3) (s0) = 2

(
(∆0− r0n0)

(
αk+3 (s0) t0

+βk+3 (s0)n0

)
+ γk+3 (s0)

)
, kde

αk+3 (s0) = ak+3

(
k0, . . . ,k

(k)
0

)
,

βk+3 (s0) = (−1)
k+2

2 kk+2
0

+k(k+1)
0 +bk+3

(
k0, . . . ,k

(k−1)
0

)
,

γk+3 (s0) = (−1)
k+3

2 −1 kk+1
0 +ck+3

(
k0, . . . ,k

(k−1)
0

)
.

Využijúc, že ∆0 = 0, n0t0 = 0, t0t0 = 1, k(1) (s0) =

0, . . . ,k(k) (s0) = 0 a tým aj ck+3

(
k0, . . . ,k

(k−1)
0

)
= 0

a bk+3

(
k0, . . . ,k

(k−1)
0

)
= 0 dostávame:

f (k+3) (s0) = 2
(
(−1)

k+3
2 −1 kk+1

0

−r0

(
(−1)

k+3
2 −1 kk+2

0 + k(k+1)
0

))

= 2
((

(−1)
k+3

2 −1 kk+1
0 − (−1)

k+3
2 −1 kk+1

0

)
− r0k(k+1)

0

)

=−2r0k(k+1)
0 6= 0,

lebo k(k+1)
0 6= 0. Vieme, že polomer oskulačnej kruž-

nice r0 je kladný, preto f (k+3) (s0) má opačné zna-
mienko ako k(k+1)

0 .
Ak k(k+1)

0 > 0, tak f (k+3) (s0) < 0. Podl’a vety o
priebehu funkcie má f (s) v s0 ostré lokálne maxi-
mum a krivost’ krivky má v bode P(s0) ostré lokálne
minimum. To znamená, že vzdialenost’ bodov P(s)
od stredu oskulačnej kružnice S (s0) v bode P(s0) má
ostré lokálne maximum, preto v blízkosti s0 ležia bo-
dy P(s) krivky vnútri tejto kružnice. Krivka leží teda
lokálne v okolí bodu s0 vnútri oskulačnej kružnice v
bode P(s0).

Ak k(k+1)
0 < 0, tak f (k+3) (s0) > 0. Podl’a vety o

priebehu funkcie má f (s) v s0 ostré lokálne minimum
a krivost’ krivky má v bode P(s0) ostré lokálne ma-
ximum. To znamená, že vzdialenost’ bodov P(s) od
stredu oskulačnej kružnice S (s0) v bode P(s0) má os-
tré lokálne minimum, preto v blízkosti s0 ležia body
P(s) krivky zvonka tejto kružnice. Krivka leží teda
lokálne v okolí bodu s0 zvonka oskulačnej kružnice v
bode P(s0).

2. ak k je párne, tak (k+3) je nepárne a platí:

f (k+3) (s0) = 2
(
(∆0− r0n0)

(
αk+3 (s0) t0

+βk+3 (s0)n0

)
+ γk+3 (s0)

)
, kde

αk+3 (s0) = (−1)
k+2

2 kk+2
0 +ak+3

(
k0, . . . ,k

(k)
0

)
,

βk+3 (s0) = k(k+1)
0 +bk+3

(
k0, . . . ,k

(k−1)
0

)
,

γk+3 (s0) = ck+3

(
k0, . . . ,k

(k−1)
0

)
.

Využijúc, že ∆0 = 0, n0t0 = 0, t0t0 = 1, k(1) (s0) =

0, . . . ,k(k) (s0) = 0 a tým aj ck+3

(
k0, . . . ,k

(k−1)
0

)
= 0

a bk+3

(
k0, . . . ,k

(k−1)
0

)
= 0 dostávame:

f (k+3) (s0) = 2
(
−r0k(k+1)

0

)
=−2r0k(k+1)

0 6= 0,

lebo k(k+1)
0 6= 0. Vieme, že polomer oskulačnej kruž-

nice r0 je kladný, preto f (k+3) (s0) má opačné zna-
mienko ako k(k+1)

0 .

Ak k(k+1)
0 > 0, tak f (k+3) (s0) < 0. Podl’a vety o

priebehu funkcie f (s) v s0 s rastúcim s lokálne klesá
a krivost’ krivky v bode P(s0) s rastúcim s rastie. To
znamená, že pre s blízke s0 a väčšie ako s0 vzdiale-
nost’ bodov P(s) od stredu oskulačnej kružnice S (s0)
v bode P(s0) klesá, preto pre také čísla s ležia bo-
dy krivky vnútri kružnice. Z rovnakého dôvodu ležia
body P(s) pre s blízke k s0 a menšie ako s0 zvonka
oskulačnej kružnice v bode P(s0).

Ak k(k+1)
0 < 0, tak f (k+3) (s0) > 0. Podl’a vety o

priebehu funkcie f (s) v s0 s rastúcim s lokálne rastie
a krivost’ krivky v bode P(s0) s rastúcim s klesá. To
znamená, že pre s blízke s0 a väčšie ako s0 vzdiale-
nost’ bodov P(s) od stredu oskulačnej kružnice S (s0)
v bode P(s0) rastie, preto pre také čísla s ležia body
krivky zvonka kružnice. Z rovnakého dôvodu ležia
body P(s) pre s blízke k s0 a menšie ako s0 vnútri
oskulačnej kružnice v bode P(s0).

Obrázok 3: Oskulačná kružnica krivky danej pred-
pisom f (x) = x5 + 0,08x4 + 0,2x2 vo vrchole práve
druhého rádu, krivka prechádza z jednej strany kruž-
nice na druhú
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Obrázok 4: Oskulačná kružnica krivky danej pred-
pisom f (x) = x6 + 0,08x4 + 0,2x2 vo vrchole práve
tretieho rádu, krivka leží na jednej strane kružnice

Predchádzajúca veta hovorí o tom, aká je vzájomná
poloha krivky oskulačnej kružnice vo vrchole vyššie-
ho rádu. Teraz už máme predstavu, aký je vzt’ah os-
kulačnej kružnice a krivky nielen vo všeobecnom bo-
de a obyčajnom vrchole, ale aj vo vrchole vyššieho
rádu.

Záver

Hlavným ciel’om práce bolo ukázat’, ako sa oskulač-
ná kružnica krivky správa v rôznych bodoch krivky.
Vychádzalo sa z poznatkov, že vo všeobecnom bode
krivka prechádza z jednej strany oskulačnej kružni-
ce na druhú, pričom v obyčajnom vrchole, teda vo
vrchole prvého rádu, krivka ostáva na jednej strane
oskulačnej kružnice.

Na základe toho sa vyslovilo a následne dokázalo
tvrdenie, ktoré hovorí, že vo vrchole nepárneho rá-
du krivka ostáva v blízkosti vrchola na jednej strane
oskulačnej kružnice a vo vrchole párneho rádu kriv-
ka prechádza z jednej strany oskulačnej kružnice na
druhú.

Pri tvorbe tejto práce sa pracovalo nielen s osku-
lačnou kružnicou krivky, ale aj s vrcholmi vyšších rá-
dov, o ktorých v literatúre nájdeme len málo zmienok.
Preto snahou bolo určit’ predpis, ktorý by umožnil
nájst’ vrcholy l’ubovol’ného rádu vybranej skupiny
kriviek. Výpočty ukázali, že tento predpis nevieme
len tak l’ahko nájst’. Napriek tomu sa našli príklady
kriviek, ktoré majú vrcholy až rádu 4. V budúcnos-
ti by sa práca mohla rozšírit’ tým, že by sa odvodil
predpis pre krivku, ktorá by mala vrchol l’ubovol’né-
ho rádu.
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Abstrakt: Práca sa zaoberá určením podmienok
pre riadiace vrcholy Bézierovej krivky druhého stup-
ňa v trojrozmernom Minkowského priestore tak, aby
každý bod krivky bol priestorový. Sú tu odvode-
né nutné podmienky pre krajné riadiace vrcholy. V
závislosti od týchto dvoch vrcholov boli skúmané
podmienky pre stredný riadiaci vrchol, resp. oblast’
stredných riadiacich vrcholov takých, že Bézierova
krivka bude priestorová.

Kl’účové slová: Bézierova krivka, Minkowského
priestor, priestorová krivka

1 Úvod

Bézierove krivky ako modelovací nástroj majú široké
praktické uplatnenie. Minkowského priestor poslú-
žil ako matematický aparát pre špeciálnu teóriu re-
lativity. Niektoré vlastnosti kriviek sa po prechode
do Minkowského priestoru zmenia. V Minkowského
priestore delíme body a vektory na časové, svetelné a
priestorové. Ciel’om tejto práce je popísat’ vlastnost’
priestorovosti, čiže za akých podmienok budú všetky
body Bézierovej krivky priestorové.

Podobný problém bol skúmaný v článku [Geo08],
výsledok je uvedený v teoretickej časti. Autor však
používal odlišnú definíciu priestorovej krivky a preto
aj výsledky sú odlišné od výsledkov získaných v tejto
práci.

2 Teoretická príprava

V tejto kapitole sú uvedené základné definície a vety.
Čo je Minkowského priestor, jeho základné vlastnosti
a odlišnosti oproti euklidovskému priestoru, delenie
bodov, vektorov a kriviek. Je tu spomenutá definícia
a vlastnosti Bézierových kriviek, ktoré sú dôležité pre
túto prácu.

Definícia 1 (Pseudo-euklidovský priestor). Pseudo-
euklidovský priestor (ozn. Rn

p), kde n, p ∈ N,

∗gallusova1@st.fmph.uniba.sk
†pavel.chalmoviansky@fmph.uniba.sk

je n−rozmerný reálny vektorový priestor, v kto-
rom je definovaný pseudo-skalárny súčin nasledov-
ne: 〈x,y〉 = ∑n−p

i=1 xiyi − ∑n
j=n−p+1 x jy j, kde x =

(x1, . . . ,xn) ,y = (y1, . . . ,yn) ∈ Rn
p.

Veta 1 (Vlastnosti pseudo-skalárneho súči-
nu). Pseudo-skalárny súčin je zobrazenie
〈., .〉 : Rn

p × Rn
p → R, ktoré má pre x,y,z ∈ Rn

p a
α ∈ R nasledujúce vlastnosti:
1. Bilineárnost’: 〈αx+ y,z〉= α 〈x,z〉+ 〈y,z〉,
2. Symetrickost’: 〈x,z〉= 〈z,x〉,
3. Nedegenerovanost’: ak 〈x,z〉 = 0 pre všetky
z ∈ Rn

p, potom x = 0.

Definícia 2 (Pseudo-karteziánska sústava súradníc).
Pseudo-karteziánskou sústavou súradníc priestoru
Rn

p nazývame sústavu súradníc, ktorej súradnicové
osi x1, . . . ,xn sú navzájom kolmé a pretínajú sa v jed-
nom bode O. Tento súradnicový systém označujeme
S(O,x1, . . . ,xn). Osi x1, . . . ,xn−p nazývame priestoro-
vé, osi xn−p+1, . . . ,xn časové.

Definícia 3 (Minkowského priestor). Minkowského
priestor je pseudo-euklidovský priestor, kde p= 1, te-
da priestor Rn

1.

Definícia 4 (Priestorový, časový a svetelný vektor).
Nech vektor x = (x1, . . . ,xn) ∈ Rn

1. Ak 〈x,x〉 > 0
(resp. < 0), x nazývame priestorový (resp. časový)
vektor. Ak 〈x,x〉= 0, hovoríme, že x je svetelný vektor.

Definícia 5 (Priestorový, časový a svetelný bod).
Nech bod x = (x1, . . . ,xn) ∈Rn

1. Nech S(O,x1, . . . ,xn)
je pseudo-karteziánska sústava súradníc v tomto
priestore. Označme x jeho polohový vektor x = Ox.
Hovoríme, že bod je priestorový (resp. časový ale-
bo svetelný), ak jeho polohový vektor je priestorový
(resp. časový alebo svetelný).

Poznámka 1. Všetky svetelné vektory, t.j. také, kto-
rých vel’kost’ je nulová, tvoria tzv. svetelný kužel’.
Vnútri tohto kužel’a sa nachádzajú časové vektory,
mimo kužel’a priestorové, obr. 1.

Podobne ako sme rozdelili body a vektory na pries-
torové, svetelné a časové, dajú sa rozdelit’ aj krivky.
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Obrázok 1: Prípad (a) znázorňuje priestor R2
1. Bod

A = [a1,a2] je časový (pre jeho súradnice platí a2
1−

a2
2 < 0), bod C = [c1,c2] je svetelný (c2

1− c2
2 = 0) a

body B = [b1,b2] a D sú priestorové (b2
1− b2

2 > 0).
Prípad (b) znázorňuje priestor R3

1. Bod B je časový,
bod C je svetelný a bod A je priestorový.

Pri tomto delení existujú dva prístupy. Jeden je zame-
raný na body samotnej krivky, druhý na jej dotykové
vektory. Uvedieme obe definície delenia.

Definícia 6 (Priestorová, časová, svetelná krivka).
Hovoríme, že krivka je priestorová (resp. časová, sve-
telná) ak každý jej bod je priestorový (resp. časový,
svetelný).

Definícia 7 (Priestorová, časová, svetelná krivka).
Hovoríme, že krivka je priestorová (resp. časová, sve-
telná) ak dotykový vektor v každom jej bode je pries-
torový (resp. časový, svetelný).

Definícia 8 (Bézierova krivka v Minkowského pries-
tore). Bézierovou krivkou stupňa n nazývame poly-
nomické zobrazenie b : I → Rd

1 , dané predpisom:
b(t) = ∑n

i=0 Bn
i (t)bi pre t ∈ I ⊂ R. Body bi ∈ Rd

1 ,
kde i ∈ {0, . . . ,n} nazývame riadiacimi vrcholmi. Po-
lynómy Bn

i (t), kde i ∈ {0, . . . ,n} sú Bernsteinove po-
lynómy stupňa n. Číslo t nazývame parameter krivky.

Poznámka 2. Pod I najčastejšie rozumieme inter-
val [0,1], pretože Bernsteinove polynómy Bn

i (t) =(n
i

)
t i (1− t)n−i, kde i ∈ {0, . . . ,n} sú nad ním nezá-

porné.

Bézierove krivky majú nasledujúce vlastnosti
[Cha09], [Geo08].

Veta 2 (Interpolácia koncových bodov). Platí, že
b(0) = b0 a b(1) = bn.

Veta 3 (Konvexný obal riadiacich vrcholov). Bézie-
rova krivka leží v konvexnom obale svojich riadiacich
vrcholov.

Veta 4 (Prerozdelenie). Nech Bézierova krivka b(t)
je určená riadiacimi vrcholmi b0,b1,b2. Ak rozde-
líme Bézierovu krivku v bode určenom parametrom
t = 1

2 , dostaneme dve Bézierove krivky b′ (t) a b′′ (t).
Riadiace vrcholy krivky b′ (t) sú b0,

1
2 b0b1,b(1

2) a ria-
diace vrcholy krivky b′′ (t) sú b(1

2),
1
2 b1b2,b2.

Veta 5 (Derivácia). Platí, že d
dt b(t) =

n∑n−1
i=0 Bn−1

i (t)4bi, kde4bi = bi+1−bi.

V článku [Geo08] sú uvedené niektoré vlastnosti
priestorových Bézierových kriviek v R3

1, pričom au-
tor používa definíciu 7. Jednou z nich je aj nasledov-
ná veta.

Veta 6. Nech b(t) =∑n
i=0 Bn

i (t)bi je Bézierova krivka
v Minkowského priestore. Ak sú vektory4bi = bi+1−
bi pre i ∈ {0, . . . ,n−1} priestorové, potom je b(t)
priestorová.

3 Podmienka priestorovosti

V tejto časti hl’adáme nutné a postačujúce podmien-
ky pre riadiace vrcholy Bézierovej krivky druhého
stupňa tak, aby bola priestorová v zmysle definície
6. Budeme pracovat’ v trojrozmernom Minkowského
priestore. Na začiatku odvodíme nutné podmienky
pre jej krajné riadiace vrcholy. Ďalej budeme pred-
pokladat’, že krajné riadiace vrcholy sú pevne dané a
v závislosti od nich budeme skúmat’ podmienky pre
stredný riadiaci vrchol. Uvedieme tri rôzne prístupy
k ich získaniu, pričom každý bude mat’ svoje výhody
a nevýhody.

3.1 Nutné podmienky pre krajné body

Majme Minkowského priestor R3
1. Vezmime Bézie-

rovu krivku druhého stupňa s riadiacimi vrcholmi A,
C a B v tomto poradí, ozn. bACB (t).

Označme A = [a1,a2,a3] a B = [b1,b2,b3]. Aby
bola Bézierova krivka priestorová, musí byt’ podl’a
definície 6 každý jej bod priestorový. Podl’a vety ??
body A a B patria krivke, a teda musia byt’ priestoro-
vé. Preto ich súradnice musia spĺňat’ nutné podmien-
ky

a2
1 +a2

2−a2
3 > 0 , (1)

b2
1 +b2

2−b2
3 > 0 . (2)

Bézierove krivky a ich vlastnosti v Minkowského priestore 31



Obrázok 2: Od polohy bodu C závisí natočenie rovi-
ny ρ . Od natočenia ρ závisí útvar vyt’atý na svetel-
nom kuželi.

3.2 Stredný riadiaci vrchol

Našli sme nutné podmienky pre začiatočný a koncový
riadiaci vrchol Bézierovej krivky. Nech teda A,B sú
pevne dané a spĺňajú podmienky (1) a (2). Hl’adajme
podmienky pre stredný riadiaci vrchol C.

Ked’že Bézierova krivka druhého stupňa je čast’ou
paraboly, bude ležat’ v rovine, označme ju ρ . Táto ro-
vina ρ =A+tv+sw, kde t,s∈R je určená bodom A a
vektorom v=AB, ktoré poznáme a vektorom w=AC,
ktorý nepoznáme. Podl’a toho ako sa bude menit’ bod
C, bude sa otáčat’ táto rovina okolo osi AB. Na svetel-
nom kuželi ρ vytne elipsu, parabolu alebo hyperbolu
(d’alej len kužel’osečku K) ako vidiet’ na obr. 2.

Poznámka 3. V špeciálnych prípadoch môže byt’ vy-
t’atým útvarom bod (vrchol kužel’a), priamka (ρ je
dotykovou rovinou ku kužel’u) alebo dve priamky (ak
os x3 ∈ ρ ). Tieto prípady popíšeme zvlášt’, ked’ zis-
tíme ako vyzerajú hl’adané podmienky pre elipsu, pa-
rabolu a hyperbolu.

Aby bola Bézierova krivka bACB (t) priestorová,
musí každý jej bod ležat’ mimo svetelného kužel’a.
Teda v závislosti od natočenia ρ mimo vyt’atej elip-
sy, resp. paraboly alebo hyperboly. Stačí vyriešit’
úlohu v rovine ρ pre jednotlivé typy kužel’osečiek
a následne previest’ do celého priestoru. Nasleduje
niekol’ko prístupov k riešeniu tohto rovinného pro-
blému. Odteraz budeme pracovat’ v lokálnych sú-
radniciach roviny ρ , v pseudo-karteziánskej sústave
súradníc Sρ(O,x,y). Nech v Sρ(O,x,y) sú súrad-
nice riadiacich vrcholov A = [ax,ay], C = [cx,cy] a
B = [bx,by].

3.3 Analytický prístup

V tejto časti sa snažíme vyjadrit’ podmienky (nutné
alebo postačujúce) pre súradnice bodu C analyticky.
Ak má Bézierova krivka ležat’ mimo K, ich prieni-
kom musí byt’ prázdna množina. Vyjadrime ako vy-
zerá všeobecný predpis ich priesečníka. Potom na-
stavme podmienky tak, aby priesečník neexistoval.

Nech K : αx2 +βxy+ γy2 + δx+ εy+ ζ = 0, kde
α, . . . ,ζ ∈ R. Bézierova krivka, kde jedinou nezná-
mou je bod C, je určená rovnicou b(t) = t2(A−2C+
B)+ t(−2A+2C)+A, kde t ∈ [0,1]. Odtial’ dostáva-
me rovnice pre súradnice jej bodov [bx(t),by(t)]

bx(t) = t2(ax−2cx +bx)+ t(−2ax +2cx)+ax ,

by(t) = t2(ay−2cy +by)+ t(−2ay +2cy)+ay .

Ked’že priesečník je bodom Bézierovej krivky, bu-
deme ho identifikovat’ podl’a jeho parametra t. Do
rovnice K dosadíme Bézierovu krivku a dostaneme

0 = αb2
x(t)+βbx(t)by(t)+ γb2

y(t)

+δbx(t)+ εby(t)+ζ .

Tento výraz chápeme ako polynóm v premennej t
a môžme ho upravit’ do tvaru

0 = k4t4 + k3t3 + k2t2 + k1t + k0, (3)

kde koeficienty k0, . . . ,k4 sú výrazy obsahujúce sú-
radnice bodov A,B,C a parametre kužel’osečky
α, . . . ,ζ .

Tento polynóm štvrtého stupňa má najviac šty-
ri korene (reálne alebo komplexné), označme ich
t1, t2, t3, t4. Ak pre niektoré i ∈ {1,2,3,4} je ti ∈
(0,1) ⊂ R znamená to, že Bézierova krivka a K ma-
jú spoločný bod b(ti) (vylúčili sme parametre t = 0 a
t = 1, pretože prislúchajú bodom A,B, ktoré sú pries-
torové). To ale nechceme a preto dostávame pod-
mienky

ak ti ∈ R, tak musí byt’ ti < 0 alebo ti > 1, (4)

pre všetky i ∈ {1,2,3,4}. Každé ti je výraz, kde
jediné neznáme sú súradnice bodu C. Podmienky (4)
teda priamo určujú postačujúce a zároveň nutné pod-
mienky pre bod C. Ked’ sme však pomocou CAS
Maxima vyjadrili korene t1, t2, t3, t4, dostali sme ob-
rovské výrazy, z ktorých nevieme vyjadrit’ podmien-
ky na praktické použitie.
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Dajú sa použit’ len ako rozhodovacie pravidlo, či
pre známe A,C,B je bACB (t) priestorová. Ak totiž po-
známe A,C,B, vieme zistit’ parametre kužel’osečky
a CAS Maxima vie vypočítat’ konkrétne t1, t2, t3, t4.
Ak platia podmienky (4), Bézierova krivka bACB (t)
je priestorová.

Poznámka 4. Pre niektoré špeciálne prípady sa po-
mocou podmienok 4 podarilo odvodit’ analytické vy-
jadrenie nutných a zároveň postačujúcich podmienok
pre bod C. Uved’me príklad. Nech K : x2 + y2 = 1,
A = [−l,0] a B = [l,0], kde l > 2, l ∈ R je pevne zvo-
lené. Hl’adajme vhodné C na priamke x = 0. Použi-
li sme CAS Maxima na vyjadrenie t1, t2, t3, t4, pričom
jedinou neznámou bolo cy. Podmienky vyzerali na-
sledovne: cy > 2 alebo cy < −2. Ak cy spĺňa túto
podmienku, bACB (t) je priestorová. Ak ju nespĺňa,
bACB (t) priestorová nie je. Správnost’ výsledku sa dá
dokázat’, napríklad využitím symetrie celého príkla-
du vzhl’adom na os y.

3.4 Iteratívny algoritmus

Ak nevieme získat’ praktické podmienky pre bod C,
chceme aspoň pre dané C rozhodnút’, či je bACB (t)
priestorová. V predchádzajúcej časti sme uviedli ako
sa to dá pomocou nástroja, ktorý vie presne vypočí-
tat’ korene rovnice štvrtého stupňa. V tejto časti sa
pokúsime rozhodnút’ o danom C bez použitia také-
hoto nástroja.

Využijeme vetu 3 a vetu 4.
V nasledujúcom texte budeme predpokladat’, že z

priestorových bodov A,B vieme zostrojit’ dotyčnice
ku K, z každého dve. Musíme si uvedomit’, že touto
podmienkou vylúčime niektoré body, napríklad stred
hyperboly.

Definícia 9 (Oblast’ K(A,B)). Majme body A,B a
kužel’osečku K. Označme t1A, t2A, t1B, t2B dotyčni-
ce z A,B ku K. Nech tod = {ti j, kde i ∈ {1,2}, j ∈
{A,B} a platí, že ti j oddel’uje K a úsečku AB}. Po-
tom K(A,B) = ∪Vi j, kde Vi j je polrovina určená do-
tyčnicou ti j ∈ tod , ktorá neobsahuje K (obr. 3).

Poznámka 5. Takto definovaná K(A,B) môže byt’ aj
prázdna množina. Ak prienik úsečky AB a K je ne-
prázdny, množina tod je prázdna a teda je prázdna aj
K(A,B).

Lema 1. Ak AB∩K = /0, potom množinu tod tvoria
dve priamky.

Obrázok 3: Oblast’ K(A,B) je určená dotyčnicami
t1A, t2A, t1B, t2B z bodov A,B ku kužel’osečke.

Obrázok 4: Bod A môže ležat’ v jednej zo štyroch
častí určených dotyčnicami t1B, t2B z bodu B ku kuže-
l’osečke K.

Dôkaz. Body A,B sú priestorové, teda existujú
t1A, t2A, t1B, t2B. Skúmajme dotyčnice z bodu B. Môžu
nastat’ tri prípady:

1. Nech dotyčnice t1B, t2B /∈ tod . Z toho vyplýva, že
A leží vo výseku ohraničenom t1B, t2B a K, čo je čast’
1 na obr. 4. Potom pre obe dotyčnice z A platí, že
oddel’ujú AB od kužel’osečky a teda tod = {t1A, t2A}.

2. Nech dotyčnica t1B ∈ tod a dotyčnica t2B /∈ tod .
Dotyčnice t1B, t2B rozdelia rovinu na štyri časti, obr.
4. Ak jedna z priamok patrí do tod , musí bod A ležat’ v
časti 2 alebo časti 4. Keby obe priamky t1A, t2A /∈ tod ,
museli by podl’a prípadu 1 obe priamky t1B, t2B ∈ tod ,
čo je spor. Tiež nemôžu obe priamky t1A, t2A ∈ tod , le-
bo to by musel bod A ležat’ v časti 1, čo je spor. Preto
existuje len jedno i ∈ {1,2} také, že tod = {tiA, t1B}.

3. Nech dotyčnice t1B, t2B ∈ tod . Potom bod A leží
v časti 3, pozri obr. 4. Z toho priamky t1A, t2A /∈ tod a
teda tod = {t1B, t2B}.

Veta 7. Ak AB∩K = /0, potom K(A,B) je neprázdna
množina daná ako zjednotenie dvoch polrovín.

Dôkaz. K(A,B) je neprázdna, lebo pre každé C ∈ AB
platí, že C ∈ K(A,B). Zvyšok je priamym dôsledkom
lemy 1.

Veta 8. Ak C ∈ K(A,B), potom bACB (t) je priestoro-
vá.
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Dôkaz. Ak C ∈ K(A,B), potom vnútro 4ABC leží
mimo K. Potom podl’a vl. 2 Bézierových kriviek je
bACB (t) priestorová.

Vd’aka vete 8 nám oblast’ K(A,B) poskytuje akýsi
hrubý odhad, či C vyhovuje podmienke. Ak pre dané
A,C,B a K je K(A,B) neprázdna a C ∈ K(A,B), po-
tom dané C vyhovuje podmienke a úloha je vyrieše-
ná. Ak C /∈ K(A,B), zatial’ o C nevieme rozhodnút’.

Budeme postupne prerozdel’ovat’ bACB (t) na men-
šie segmenty bAiCiBi (t) v zmysle vety 4. Pre kaž-
dý segment sa budeme pýtat’, či Ci ∈ K(Ai,Bi).
Ak pre nejaké i oblast’ K(Ai,Bi) je prázdna mno-
žina, musíme daný segment opät’ prerozdelit’. Ak
by sme po n prerozdeleniach dostali 2n segmen-
tov bA1C1B1 (t) , . . . ,bA2nC2n B2n (t) spĺňajúcich, že Ci ∈
K(Ai,Bi) pre všetky i = 1, . . . ,2n, na základe vety 3
a vety 4 môžme povedat’, že pre dané C je bACB (t)
priestorová.

Na rozhodnutie, či C spĺňa požiadavku, že Bézie-
rova krivka bACB (t) je priestorová, budeme používat’
nasledovný rekurzívny algoritmus:

1. krok: Ak C leží v K(A,B), podl’a vety 8 vyhovu-
je podmienke a algoritmus skončí. Ak C neleží
v K(A,B), nájdeme bod b(1

2).

2. krok: Ak bod b(1
2) nie je priestorový, t.j. neplatí

b(1
2)

2
1− b(1

2)
2
2 > 0, potom Bézierova krivka nie

je priestorová a teda bod C nevyhovuje a algorit-
mus skončí. Ak bod b(1

2) je priestorový, preroz-
delíme Bézierovu krivku bACB (t) v zmysle vety
4. Na oba segmenty aplikujeme 1. krok, prípad-
ne potom 2. krok.

Koniec algoritmu nastane:

1. Bud’ po n−krokoch jeden z bodov b( i
2n ), i =

1, . . . ,2n, nebude priestorový a teda celá Bézie-
rova krivka nebude priestorová. Potom uvažo-
vaný C nespĺňa podmienku.

2. Alebo po n krokoch 2n segmentov Bézierovej
krivky bude spĺňat’ Ci ∈ K(Ai,Bi). Teda pod-
l’a vety 8 je každý segment Bézierovej krivky
priestorová krivka. Potom uvažovaný C spĺňa
podmienku.

Otázkou je, či je tento algoritmus konečný. Roz-
líšme tri prípady:

1. Nech bACB (t) a K nemajú spoločné body, či-
že Bézierove krivka je priestorová. Čím viac

prerozdelení bACB (t) urobíme, tým viac sa bude
tvar riadiaceho polygónu približovat’ k tvaru Bé-
zierovej krivky. Pri dostatočnom počte preroz-
delení bude pre každý segment bAiCiBi (t) platit’,
že Ci je tak blízko úsečky AiBi, že Ci ∈K(Ai,Bi).
Nastane prípad 2 a algoritmus skončí.

2. Nech bACB (t) a K majú spoločné body, nie všet-
ky dotykové. Po dostatočnom počte prerozdele-
ní pre nejaké i bude celý segment bAiCiBi (t) le-
žat’ v K. Potom jeho bod bAiCiBi

(1
2

)
je priesto-

rový. Nastane prípad 1 a algoritmus skončí.

3. Nech bACB (t) a K majú spoločné len dotykové
body. Ak sú dotykové body tvaru bACB

( i
2n

)
, na-

stane prípad 1 a algoritmus skončí. Ak sú však
dotykové body iného tvaru, napríklad b(t0) pre
t0 ∈ R \Q, algoritmus neskončí. Segment oko-
lo dotykového bodu sa bude stále zmenšovat’,
ale nenastane ani jedna z ukončujúcich podmie-
nok. Treba pridat’ dodatočnú podmienku, naprí-
klad ak sú body A,B príliš blízko seba (v zmysle
euklidovskej vzdialenosti), algoritmus skončí s
tým, že nevie o bode C rozhodnút’ a pravdepo-
dobne existuje dotykový bod.

Poznámka 6. V prípade hyperboly (nakol’ko sa skla-
dá z dvoch samostatných kriviek) by sme mali s takto
definovanou oblast’ou K(A,B) problém. Preto by sme
celú úlohu riešili samostatne pre každú z jej dvoch
častí a výsledné riešenie by sme získali ako prienik
týchto dvoch čiastkových riešení.

3.5 Prístup hl’adaním dotyku rádu 1

Skúsme nájst’ oblast’ H obsahujúcu všetky body C
vyhovujúce podmienke, že bACB (t) je priestorová.

Za účelom získania základnej predstavy o tejto ob-
lasi H bol vytvorený program Experiment. Vykreslí
skúmanú kužel’osečku K a body A,B. Je možné po-
súvat’ bod C, pričom sa okamžite prekreslí Bézierova
krivka bACB (t).

Obrázky 5, 6 vznikli ako výsledky programu Expe-
riment.

Poznámka 7. Experiment vie pracovat’ len so zá-
kladnou elipsou, parabolou a hyperbolou. Avšak os-
tatné kužel’osečky sú len výsledok otočenia a posu-
nutia, takže l’ubovol’nú situáciu možno namodelovat’
len posúvaním bodov A a B. V programe je možné
vykresl’ovat’ aj špeciálne prípady, ked’ kužel’osečka
je bod, priamka alebo dve priamky.
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Obrázok 5: Kužel’osečkou K : x2 + y2−1 = 0 je jed-
notková kružnica, bod A = [−1,0] a bod B = [2,1].

Obrázok 6: Kužel’osečkou K : x2−y+1 = 0 je para-
bola, bod A = [−3,0] a bod B = [−5,6].

Definícia 10 (Množina ∂H). Označme ∂H množinu
takých bodov C′, že Bézierova krivka bAC′B (t) má s
kužel’osečkou K práve jeden spoločný bod alebo prá-
ve dva spoločné body.

Z pozorovania možno vyslovit’ nasledovné hypo-
tézy.

Hypotéza 1. ∂H je množina spojitých kriviek.

Hypotéza 2. H je sčasti ohraničená krivkami z ∂H.

Hypotéza 2 je vyslovená na základe toho, že si-
tuácia, ked’ bACB (t) sa dotýka K, je akousi hranicou
medzi stavom, kedy bACB (t) a K nemajú spoločné bo-
dy a kedy majú viac spoločných bodov.

Za predpokladu, že táto ∂H existuje, je otázkou
ako ju nájst’. Povedali sme, že ∂H tvoria také C′,
že Bézierova krivka bAC′B (t) a K majú spoločné len
dotykové body. To vedie k úvahám o existencii sur-
jektívneho zobrazenie σ : Dσ → ∂H, kde Dσ je za-
tial’ neznámy definičný obor. Z definície 10 vyplýva,
že Dσ ⊂ K, pretože pre každé C′ ∈ ∂H existuje bod
[x0,y0] ∈ K taký, že C′ = σ ([x0,y0]) a bAC′B(t)∩K =
[x0,y0]. Ak zistíme ako vyzerajú σ a Dσ , získame
hl’adanú hranicu ∂H.

3.5.1 Zobrazenie σ

Predpis zobrazenia σ nájdeme z nasledovnej požia-
davky. Ak [x0,y0] je dotykový bod bAC′B (t) a K, po-
tom σ([x0,y0]) =C′.

Nech tB je dotyčnica k Bézierovej krivke v bode
[x0,y0] (existuje, lebo to nie je koncový bod) a nech tK
je dotyčnica ku kužel’osečke v bode [x0,y0] (existuje,
lebo kužel’osečka je regulárna krivka). Ked’že [x0,y0]
je spoločný dotykový bod bAC′B (t) a K, musí tK = tB.
Platí nasledujúca veta.

Veta 9 (Dotyčnica v regulárnom bode). Nech P =
[x0,y0] je regulárny bod rovinnej afinnej algebraickej
krivky Kdanej rovnicou f (x,y) = 0. Potom dotyková
priamka ku krivke K v bode P je daná rovnicou

(x− x0)

(
∂ f
∂x

)

[x0,y0]

+(y− y0)

(
∂ f
∂y

)

[x0,y0]

= 0 .

Všetky body uvažovanej kužel’osečky K sú regu-
lárne, teda ak K má rovnicu Ax2 +Bxy+Cy2 +Dx+
Ey+F = 0, potom dotyčnica tK v bode [x0,y0] má
rovnicu

0 = (2Ax0 +By0 +D)(x− x0)

+(2Cy0 +Bx0 +E)(y− y0) .

Dotyčnicu tB odvodíme iným spôsobom, obr. 7.
Nech t0 ∈ (0,1) je také, že b(t0) = [x0,y0]. Podl’a
vety 5 možno povedat’, že tB má parametrické vyjad-
renie tB (t0)= b(t0)+su, kde s∈R a u=(1−t0)AC+
t0CB.

Rozpísaním pre jednotlivé súradnice tB (t0) dosta-
neme

x = x0 + s[(1− t0)(cx−ax)+ t0(bx− cx)] ,

y = y0 + s[(1− t0)(cy−ay)+ t0(by− cy)] ,
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Obrázok 7: Vektor u = (1− t0)AC + t0CB je vektor
dotyčnice k Bézierovej krivke v bode b(t0).

vylúčením parametra s dostaneme rovnicu tB

0 = [(1− t0)(cy−ay)+ t0(by− cy)](x− x0)

− [(1− t0)(cx−ax)+ t0(bx− cx)](y− y0) .

Ked’že [x0,y0] = b(t0) a tB = tK , dostávame sústavu
troch rovníc

x0 = ax(1− t0)2 +2t0(1− t0)cx +bxt2
0 ,

y0 = ay(1− t0)2 +2t0(1− t0)cy +byt2
0 ,

−(2Ax0 +By0 +D)[(1− t0)(cx−ax)+ t0(bx− cx)]

= (2Cy0 +Bx0 +E)[(1− t0)(cy−ay)+ t0(by− cy)] .

Úpravou prvých dvoch a ich dosadením do tretej
dostaneme ekvivalentnú sústavu

cx =
x0−ax(1− t0)2−bxt2

0
2t0(1− t0)

, (5)

cy =
y0−ay(1− t0)2−byt2

0
2t0(1− t0)

, (6)

0 = αt2
0 +β t0 + γ , (7)

kde

α = (Bax +2Cay−Bbx−2Cby)y0 +Dax−Dbx

+(2Aax +Bay−2Abx−Bby)x0 +Eay−Eby

β = 4Cy2
0 +(4Bx0−2Bax−4Cay +2E)y0 +4Ax2

0

+(−4Aax−2Bay +2D)x0−2Dax−2Eay

γ =−2Cy2
0 +(−2Bx0 +Bax +2Cay−E)y0

−2Ax2
0 +(2Aax +Bay−D)x0 +Dax +Eay .

Rovnica (7) je kvadratická, preto dostaneme dva
korene t0. Len pre jeden však platí, že t0 ∈ (0,1).
Tento spätne dosadíme do rovníc (5), (6) a dostane-
me σ ([x0,y0]) = [cx,cy], čo je hl’adaný predpis pre
σ spĺňajúci požiadavku určenú na začiatku. Ostáva
určit’ Dσ , lebo odtial’ volíme body [x0,y0].

Ak platí hypotéza 1, krivky tvoriace ∂H sú štvr-
tého stupňa, pretože body [x0,y0] ∈ Dσ vystupujú v

rovnici (7) v druhej mocnine (ked’že ide o bod z ku-
žel’osečky) a následne t0 vystupuje v druhej mocnine
v rovniciach (5) a (6).

3.5.2 Definičný obor Dσ

Chceme určit’ definičný obor Dσ zobrazenia σ tak,
aby bod

X ∈ Dσ ⊂ K práve vtedy, ked’ σ (X) ∈ ∂H. (8)

V nasledujúcom texte budeme predpokla-
dat’, že z bodov A,B vieme zostrojit’ dotyčnice
t1A, t2A, t1B, t2B ku K. Označme príslušné body dotyku
T1A,T2A,T1B,T2B. Ak pre dané A,B a K existujú body
C1,C2 také, že bAC1B (t) a bAC2B (t) majú s K práve dva
spoločné body, označme ich {U1,U2}= bAC1B (t)∩K
a {U3,U4}= bAC2B (t)∩K. Takéto body Ui sú najviac
štyri.

Pokusy z Experimentu naznačujú, že Dσ ⊂ K sa
skladá z niekol’kých oblúkov, ktoré sú na K pres-
ne určené. Ukazuje sa, že koncové body týchto
oblúkov môžu tvorit’ len body T1A,T2A,T1B,T2B ale-
bo U1,U2,U3,U4, pričom body Ti j /∈ Dσ , kým body
Ui ∈ Dσ .

Body Ui ∈ Dσ , pretože spĺňajú (8).
Body Ti j /∈ Dσ , ukážeme sporom. Nech povedz-

me bod T1A ∈ Dσ . Podl’a podmienky (8) existuje
taký bod CT , že bod T1A je spoločný dotykový bod
bACT B (t) a K. Dotyčnica t1A potom musí byt’ zároveň
aj dotyčnicou k bACT B (t) v bode T1A. Krivka bACT B (t)
je krivkou druhého stupňa. L’ubovol’ná dotyčnica ku
krivke druhého stupňa má s krivkou práve jeden spo-
ločný bod, bod dotyku. Lenže A,T1A ∈ t1A a súčasne
A,T1A ∈ bACT B (t), čo je spor. podobne sa dá dôkaz
urobit’ pre body T2A,T1B,T2B.

Dotyčnice z A,B ku K budú pravdepodobne tvorit’
asymptoty ku krivkám z ∂H, obr. 8. Je to preto, že
čím je C vzdialenejší od AB, tým viac sa bACB (t) pri-
bližuje k svojmu konvexnému obalu, presnejšie k AC
a CB.

Z pozorovaní sa ukazuje, že Dσ sa skladá z jedné-
ho až štyroch oblúkov. Tento počet pravdepodobne
závisí od počtu bodov Ui a tiež od vzájomnej polohy
bodov Ti.

Ak sa ukáže, že Dσ sa skladá z oblúkov, potvrdí sa
hypotéza 1, lebo zobrazenie σ je polynomické a teda
spojité. Presný popis Dσ sa zatial’ nepodarilo nájst’.
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Obrázok 8: Krivky ∂H tvoriace hranicu hl’adanej ob-
lasti H majú asymptoty, ktoré tvoria dotyčnice z bo-
dov A,B ku kužel’osečke K.

3.5.3 Hl’adaná oblast’ H

Vo výpočtoch sme našli hranicu ∂H, za predpokladu,
že poznáme definičný obor Dσ . Tiež sme vyslovili
hypotézu, že ∂H nám v rovine ρ oddelí také C, ktoré
patria do H od tých, ktoré tam nepatria. Nikde sme
však zatial’ nepopísali, ako na základe ∂H určíme H.

Ako sme spomínali v časti 3.5.2, ∂H sa skladá z
viacerých kriviek ∂Hi a teda aj hl’adaná oblast’ H sa
bude skladat’ z viacerých oblastí Hi.

Jedna z možností je vziat’ z každej oblasti bod C0
a zistit’, či bAC0B (t) a K majú spoločný bod. Ak áno,
oblast’ nevyhovuje požadovaným kritérám. Ak ne-
majú spoločný bod, táto oblast’ je hl’adanou oblast’ou
takých bodov C, že bACB (t) je priestorová.

Iná možnost’ je skúmat’, či daná hranica ∂H je
z takých bodov C, že bACB (t) sa dotýka K zvonku
(bACB (t) a K sú až na bod dotyku navzájom oddelené
ich spoločnou dotyčnicou) alebo zvnútra (bACB (t) a
K nie sú navzájom oddelené ich spoločnou dotyčni-
cou). Rozlíšme teda dva prípady:

1. nech ∂H je z takých bodov C, že bACB (t) sa do-
týka K zvonku, obr. 9. Teda bACB (t) a K sú
oddelené ich spoločnou dotyčnicou. Nech ∂H
rozdelí ρ na dve časti H1 a H2. Vyhovujúca Hi,
t.j. taká, že pre C ∈ Hi je bACB (t) priestorová, je
tá, ktorá obsahuje body A,B. Oddel’ujúca nad-
rovina nám totižto hovorí, že Bézierova krivka
(a teda bod C) sa môžme posúvat’ len smerom
k A,B. Keby sme C posúvali opačným smerom,
dôjde k prieniku bACB (t) a K.

2. nech ∂H je z takých bodov C, že bACB (t) sa do-

Obrázok 9: Ak sú bACB (t) a K oddelené ich spoloč-
nou dotyčnicou, hl’adaná oblast’ obsahuje body A,B.

Obrázok 10: Ak bACB (t) a K nie sú oddelené ich spo-
ločnou dotyčnicou, hl’adaná oblast’ neobsahuje body
A,B.

týka K zvnútra, obr. 10. Teda bACB (t) a K nie sú
oddelené ich spoločnou dotyčnicou. Nech ∂H
rozdelí ρ na dve časti H1 a H2. Vyhovujúca je
tá Hi (i ∈ {1,2}), ktorá neobsahuje A,B. Keby
sme C posúvali smerom k A,B, dôjde k prieniku
bACB (t) a K.

Dσ sa skladá z viacerých oblúkov a preto zobraze-
ním σ dostaneme viac kriviek ∂H1, . . . ,∂Hk. V prípa-
de, že hraničné body oblúkov tvoria aj body Ui, nie-
ktoré ∂Hi na seba nadväzujú (majú spoločný bod, v
ktorom sú C0 spojité). Ak ∂Hi a ∂H j na seba nadvä-
zujú, urobíme ich zjednotenie a odteraz ich budeme
brat’ ako jednu krivku (obr. 11). Pôvodná množi-
na kriviek ∂H1, . . . ,∂Hk sa tak zredukuje na krivky,
ktoré sa navzájom nepretínajú. Potom oblast’ rieše-
ní hl’adáme postupne. Pre každú krivku ∂Hi určí-
me čast’ roviny Hi, ktorá je riešením a výsledná H je
zjednotením týchto čiastkových riešení.

3.5.4 Špeciálne prípady K

V predchádzajúcich úvahách sme spomínali existen-
ciu špeciálnych prípadov, ked’ K je bod, priamka ale-
bo dve priamky. Pod’me teda určit’, ako pre ne vyzerá
∂H v Sρ(O,x,y) a následne aj oblast’ riešenia H.
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Obrázok 11: Dσ sa skladá z troch intervalov. Hranice
∂H2 a ∂H3 na seba nadväzujú v bode C0.

Obrázok 12: Špeciálny prípad: Kužel’osečku tvorí je-
den bod K = {V}, kde V = [0,0].

1. nech K = {V}, kde V = [0,0,0] ∈ R3
1 je vr-

chol svetelného kužel’a. Nech V = [vx,vy] v
Sρ(O,x,y). Jediným obmedzením aby bola
bACB (t) priestorová je, že V /∈ bACB (t). Hl’a-
daná podmienka pre bod C je C ∈ ρ \ ∂H,
pričom ∂H je taká množina, že ak C ∈ ∂H,
potom V ∈ bACB (t). Ako vyzerá ∂H zis-
tíme z rovníc (5) a (6). Platí, že ∂H =
{[cx,cy] z (5) a (6), kde [x0,y0] = [vx,vy] a t0 ∈
(0,1)}, lebo Dσ = {V}, obr. 12. V prípade, že
A,B,V sú kolineárne, ∂H =

←→
AB.

2. nech K : (Dx + Ey + F)2 = 0, čiže ρ je doty-
kovou rovinou k svetelnému kužel’u. Môžme
predpokladat’, že K : −x+ y = 0 v Sρ(O,x,y),
ked’že tento systém môžme volit’ l’ubovol’ne.
Tu vystupujú doplňujúce podmienky k pod-
mienkam (1) a (2) pre body A,B. Ak to-
tiž body A = [ax,ay],B = [bx,by] ležia v rôz-
nych polrovinách vzhl’adom na K, taký bod
C, že bACB (t) je priestorová neexistuje. Nech
A,B ležia v jednej polrovine vzhl’adom na
K. Hranica ∂H = {[cx,cy] z (5) a (6), kde Dσ =

Obrázok 13: Špeciálny prípad: K : (Dx+Ey+F)2 =
0.

K a A,B,C,D= 0}. Hl’adaná oblast’ H je tá pol-
rovina určená krivkou ∂H, v ktorej leží K. Ked’-
že [x0,y0] ∈ K, tak x0 = y0. Z toho dostaneme
v rovnici (7), že t0 = konst. Potom cy− cx =
y0−ay(1−t0)2−byt2

0
2t0(1−t0)

− x0−ax(1−t0)2−bxt2
0

2t0(1−t0)
= konst a teda

množina ∂H je priamka rovnobežná s K, pozri
obr. 13.

3. nech K = {p∪ q}, kde môžme predpokladat’,
že p : −x+ y = 0 a q : x+ y = 0 v Sρ(O,x,y),
ked’že tento systém môžme volit’ l’ubovol’ne.
V predchádzajúcom prípadne sme ukázali, že
pre priamku r a body A,B je množina ∂H ′r =
{C : bACB (t)∩ r = {T}} je priamka rovnobežná
s r (vypočítaná presne z rovníc (5) a (6)). Hra-
nica ∂H bude určená takýmito priamkami ∂H ′p
a ∂H ′q, kde ∂H ′p je rovnobežná s p a ∂H ′q je rov-
nobežná s q. Bod C0 = ∂H ′p ∩ ∂H ′q je taký, že
bAC0B (t) sa dotýka aj priamky p aj priamky q.
Body Tp = bAC0B (t)∩ p a Tq = bAC0B (t)∩q urču-

jú definičný obor Dσ . Platí, že Dσ =
−−→
TpX∪−−→TqX ′,

kde polpriamka
−−→
TpX ⊂ p, polpriamka

−−→
TqX ′ ⊂ q

a [0,0] /∈ −−→TpX , [0,0] /∈ −−→TqX ′. Hl’adanou oblas-
t’ou H je tá čast’ roviny určená krivkou ∂H, v
ktorej leží bod [0,0], obr. 14. V tomto prípa-
de tiež vystupujú doplňujúce podmienky k pod-
mienkam (1) a (2) pre body A,B. Ak totiž A,B
ležia v opačných polrovinách vzhl’adom na sve-
telný kužel’, úloha nemá riešenie.
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Obrázok 14: Špeciálny prípad: K = {p∪q}.

Obrázok 15: Výstup z programu CAS Maxima.

3.5.5 Porovnanie výsledkov CAS MAxima -
Experiment

Obrázky 15, 16, vznikli pre porovnaie výsledkov
nájdených expermentálne a výsledkov využívajúcich
vzt’ahy (5) a (6). Definičný obor Dσ bol určený po-
kusne a následne bol zobrazený zobrazením σ .

4 Vyhodnotenie výsledkov

Pre začiatočný a koncový riadiaci vrchol sa podarilo
odvodit’ nutné podmienky (1) a (2). Na hl’adanie
podmienok pre stredný riadiaci vrchol sme priesto-
rový problém previedli na problém rovinný. Potom
nasledovali tri rôzne prístupy k vyriešeniu rovinného
problému. Nasleduje zhrnutie každého prístupu k
nájdeniu riešenia.

Obrázok 16: Výstup programu Experiment.

Zhrnutie analytického prístupu: Síce sme
odvodili nutné a zároveň postačujúce podmienky pre
stredný riadiaci vrchol, avšak sa nedajú prakticky
použit’. Všeobecné vyjadrenie koreňov t1, . . . , t4
totiž poskytlo výrazy, z ktorých nevieme vyjadrit’
podmienky na praktické použitie. Ďalší možný
prístup je, na podmienku t ∈ (C \R) ∪ (R \ [0,1])
skúsit’ aplikovat’ Descartovo znamienkové pravidlo
alebo Budan-Fourierovu vetu. Tieto hovoria o počte
reálnych koreňov polynómu. Skúsili by sme ich
aplikovat’ na polynóm 3. Ked’že jeho koeficiety
obsahujú len parametre kužel’osečky a súradnice
bodov A,B,C, možno by sme získali zaujímavé
podmienky pre bod C.

Zhrnutie prístupu iteratívneho algoritmu:
Týmto prístupom sme sa snažili pre daný bod C
určit’, či bACB (t) je priestorová, bez použitia apli-
kácie, ktorá by presne vypočítala korene polynómu
štvrtého stupňa. Rozhodovací algoritmus, ktorý
sme popísali, pracuje rekurzívne a to je náročné na
pamät’. Napriek tomu, že algoritmus je konečný, ne-
vieme dopredu povedat’, kol’kokrát treba prerozdelit’
Bézierovu krivku, aby pre každý segment existovali
oblasti Ki(A,B). Výhodou je, že tento algoritmus
je jasný a riešitel’ný. Nesmieme ešte zabudnút’, že
sme pracovali len s takými bodmi A,B, že z každého
existovali dve dotyčnice ku K, čo nám niektoré body
vylúčilo. Otázkou ostáva, či sa dá na základe tohto
algoritmu nájst’ explicitná podmienka pre súradnice
C.
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Zhrnutie prístupu hl’adania dotyku rádu 1: Na
základe experimentálneho pozorovania sme sa snažili
popísat’ oblast’ takých bodov C, že bACB (t) je priesto-
rová. Vyslovili sme hypotézu o existencii hranice tej-
to oblasti. Túto hranicu sme sa snažili určit’ pomocou
zobrazenia σ a jeho definičného oboru Dσ . Zobraze-
nie σ sme presne určili rovnicami (5) a (6). Avšak
nepodarilo sa nájst’ presné vyjadrenie Dσ . Opísali
sme len faktory, ktoré Dσ ovplyvňujú. V pokusoch
sme zatial’ pozorovali, že Dσ sa môže skladat’ z jed-
ného až štyroch oblúkov z K. Takto získané ∂Hi nám
rozdelili rovinu na niekol’ko oblastí Hi. Určili sme
rozhodovacie pravidlo na vybratie tých Hi, ktoré tvo-
ria výslednú hl’adanú oblast’ H. Nesmieme ešte za-
budnút’, že sme pracovali len s takými bodmi A,B,
že z každého existovali dve dotyčnice ku K, čo nám
niektoré body vylúčilo.

Bola snaha vyjadrit’ krivku ∂H pomocou všeobec-
nej rovnice. Za predpokladu, že je to krivka štvrté-
ho stupňa (v premennej x a y), stačilo vziat’ pätnást’
bodov krivky ∂H (ktoré vieme presne vypočítat’) a
určit’ pomocou sústavy rovníc jej všeobecný pred-
pis. Program CAS Maxima však takýto systém pres-
ne zrátat’ nedokázal. Dal sa zrátat’ iba približne, ak
sme jednotlivé koeficienty v sústave vopred zaokrúh-
lili pomocou funkcie float().

Toto rovinné riešenie nám asi najviac priblížilo ako
budú vyzerat’ postačujúce podmienky pre stredný ria-
diaci vrchol Bézierovej krivky.

5 Záver

Ciel’om tejto práce bolo nájst’ podmienky pre riadia-
ce vrcholy Bézierovej krivky v trojrozmernom Min-
kowského priestore tak, aby bol každý jej bod pries-
torový. V práci sme pracovali s krivkou druhého
stupňa.

Podarilo sa odvodit’ nutné podmienky pre začia-
točný a koncový riadiaci vrchol krivky. Podmienky
pre stredný riadiaci vrchol (v závislosti od krajných
bodov) sa podarilo určit’ čiastočne, pričom v niekto-
rých špeciálnych prípadoch úplne. V predchádzajú-
cej kapitole bolo spomenuté, ako sa dá d’alej vo vý-
skume pokračovat’.

Súčast’ou práce je aplikácia, ktorá jednak pomohla
odhalit’ vzt’ahy medzi objektami a tiež slúži ako dob-
rý vizualizačný nástroj na ozrejmenie pojmov a zná-
zornenie situácií pre rôzne polohy Bézierovej krivky.
Práca obsahuje aj spustitel’né príkazy CAS Maxima.
Tieto presne vykresl’ujú hranice takých oblastí, že ak

stredný riadiaci vrchol patrí oblasti, Bézierova krivka
bude priestorová.

V budúcnosti by sa dala aplikácia rozšírit’ na zo-
brazovanie situácie v trojrozmernom priestore, pri-
čom by sa umožnilo vykreslit’ naraz viac rovinných
rezov. Tiež sa dá úloha riešit’ pre krivky vyššieho
stupňa. Odlišnost’ bude v tom, že tieto krivky už ne-
ležia v rovine.
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Abstrakt: V článku sa venujeme trom konštruk-
ciám Hadamardových matíc, konkrétne rekurzívnej
(Sylvestrovej), Paleyho a Williamsonovej kon-
štrukcii. Využívame poznatky z rôznych oblastí
matematiky, niektoré na príslušných miestach do-
kazujeme. Pri Paleyho konštrukcii sú to zaujímavé
tvrdenia z teórie polí a pri Williamsonovej konštruk-
cii sa stretávame s oblast’ami z teórie čísel.

Kl’účové slová: Hadamardova matica, Sylvestro-
va konštrukcia, Paleyho konštrukcia, Williamsonova
konštrukcia

1 Úvod

Tento článok vznikol na základe bakalárskej práce
autora na tému Hadamardove matice. Rozsiahlejší
popis konštrukcií Hadamardových matíc aj s mnohý-
mi dôkazmi, na ktoré v tomto článku nie je priestor,
je možné nájst’ v jeho bakalárskej práci.

1.1 Definícia Hadamardovej matice

Definícia 1.1. Hadamardovou maticou rádu n roz-
umieme maticu H s rozmermi n× n, ktorej prvkami
sú čísla +1 a −1 a navyše platí HH> = nIn.

1.2 Kedy vznikol pojem Hadamardovej mati-
ce?

Jacques Salomon Hadamard bol francúzsky matema-
tik žijúci v rokoch 1865-1963, ktorý sa zaoberal na-
sledovným problémom. Uvažujme reálnu maticu A
rozmerov n× n, ktorej prvky v absolútnej hodnote
neprevyšujú číslo 1. Aká je najväčšia možná hod-
nota determinantu matice A (v absolútnej hodnote)?
Zrejme každý riadok matice A je vektor dĺžky nanaj-
výš
√

n. Absolútna hodnota determinantu tejto mati-
ce môže byt’ nanajvýš nn/2. To vyplýva z maximál-
neho možného objemu n−rozmerného rovnobežnos-
tena, ktorý je určený hranami dĺžky

√
n. Ukazuje sa,

že toto maximum sa nadobúda práve pre Hadamardo-
ve matice.
∗michal.tak@gmail.com

Dnes sú zaujímavé Hadamardove matice aj vd’aka
Hadamardovej hypotéze, ktorú vyslovíme po objas-
není základných pojmov.

1.3 Základné vlastnosti Hadamardových
matíc

Ked’ budeme v d’alšom hovorit’ o riadkoch Hada-
mardovej matice rádu n, budeme ich chápat’ aj ako
n−rozmerné vektory.

Veta 1.2. L’ubovol’né dva riadky Hadamardovej ma-
tice H rádu n sú ortogonálne (na seba kolmé). L’ubo-
vol’né dva stĺpce tejto matice sú tiež ortogonálne.

Dôkaz. Platí HH> = nIn, túto rovnost’ vieme upra-
vit’ na tvar GG> = In, kde G = (n−1/2)H. Vidíme,
že matica G je ortogonálna. Z vlastností ortogonál-
nych matíc, že l’ubovol’né jej dva riadky sú jednot-
kové vektory a sú na seba kolmé. Riadky matice H
sú rovnaké ako riadky matice G prenásobené číslom
n1/2, čo neovplyvní ich kolmost’. Preto aj l’ubovol’né
dva riadky matice H sú na seba kolmé. Podobný ar-
gument môžeme použit’ aj na stĺpce, ked’že aj l’ubo-
vol’né dva stĺpce ortogonálnej matice sú jednotkové
vektory, ktoré sú na seba kolmé.

V dôkaze sa odvolávame na vlastnosti ortogonál-
nych matíc. Viac o nich sa dá dočítat’ v [Zlatoš, 2006,
Kapitola 13]. To, že l’ubovol’né dva riadky sú na seba
kolmé môžeme chápat’ aj tak, že ich skalárny súčin je
0. Toto kritérium kolmosti budeme často využívat’.

Dôsledok 1.3. Absolútna hodnota determinantu Ha-
damardovej matice rádu n je nn/2.

Dôkaz. Vieme, že determinant matice rozmerov n×
n predstavuje objem rovnobežnostena určeného hra-
nami, ktoré sú riadkami matice. Riadky Hadamar-
dovej matice sú na seba kolmé a majú vel’kost’ n1/2.
Objem rovnobežnostena určeného týmito vektormi je
preto nn/2.

Z dôkazu taktiež vyplýva, že práve Hadamardove
matice sú matice s najväčším determinantom v abso-
lútnej hodnote (v úlohe spomínanej v 1.2).
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1.4 Základné pojmy a d’alšie vlastnosti

L’ubovol’né dva riadky a l’ubovol’né dva stĺpce Hada-
mardovej matice sú na seba kolmé. Ked’ prenásobí-
me nejaký riadok alebo stĺpec matice číslom −1, tak
kolmost’ sa zachová. Kolmost’ zachováme aj pri l’u-
bovol’nom vymieňaní riadkov a stĺpcov matice. Ma-
tice získavané týmito operáciami sa nazývajú navzá-
jom ekvivalentné. Nie je t’ažké pre danú Hadamar-
dovu maticu nájst’ k nej ekvivalentnú, ktorej prvý ria-
dok aj stĺpec pozostáva zo samých jednotiek. Takáto
matica sa nazýva normalizovaná.

Veta 1.4. Normalizovaná Hadamardova matica má
vo všetkých riadkoch okrem prvého rovnaký počet čí-
sel +1 ako −1.

Dôkaz. Vieme, že prvý riadok normalizovanej ma-
tice je tvorený samými jednotkami. Skalárny súčin
prvého riadku a l’ubovol’ného d’alšieho je 0. Aby bol
súčet súčinov jednotiek z prvého riadku s číslami +1
a −1 v inom riadku rovný nule, musí tam byt’ týchto
čísel +1 a −1 rovnaký počet.

Dôsledok 1.5. Nech n je prirodzené číslo, n > 1. Ak
existuje Hadamardova matica rádu n, n je párne.

Dôkaz. Ak existuje Hadamardova matica rádu n, tak
existuje s ňou ekvivalentná normalizovaná Hadamar-
dova matica. Táto má podl’a vety 1.4 v druhom riad-
ku rovnaký počet čísel +1 ako −1, takže počet čísel
v riadku je párny a teda n je párne.

Najjednoduchšie príklady Hadamardových matíc:

(
1
)
,

(
1 1
1 −1

)
,




+ + + +
+ + − −
+ − + −
+ − − +


 ·

V poslednej z matíc namiesto čísla 1 píšeme iba sym-
bol + a namiesto čísla−1 symbol−, takto to budeme
d’alej často zapisovat’.

Veta 1.6. Ak H je Hadamardova matica rádu n, tak
n = 1, n = 2 alebo n≡ 0 (mod 4).

Dôkaz. Nech n > 2. Normalizujme maticu H. Stĺpce
matice môžeme povymieňat’ tak, že prvé tri riadky
matice H budú vyzerat’ nasledovne:

++ · · ·++++ · · ·++++ · · ·++++ · · ·++

++ · · ·++++ · · ·++−−·· ·−−−−·· ·−−
++ · · ·++︸ ︷︷ ︸

a stĺpcov

−−·· ·−−︸ ︷︷ ︸
b stĺpcov

++ · · ·++︸ ︷︷ ︸
c stĺpcov

−−·· ·−−︸ ︷︷ ︸
d stĺpcov

Zrejme a+b+c+d = n. Zo skalárnych súčinov me-
dzi jednotlivými troma riadkami dostávame postupne

a+b− c−d = 0,

a−b+ c−d = 0,

a−b− c+d = 0.

Sčítaním štyroch uvedených rovností dostávame n =
4a, teda n je delitel’né štyrmi.

Uvedieme si zrejmý „vedl’ajší produkt“ tejto vety,
na ktorý sa budeme odvolávat’ v časti o konferenč-
ných maticiach.

Dôsledok 1.7. Uvažujme maticu A rozmerov n× n,
ktorá má v nejakých troch riadkoch len čísla +1 a
−1. Nech sú navyše tieto tri riadky navzájom ortogo-
nálne, potom 4|n.

1.5 Hadamardova hypotéza

Hadamardova hypotéza hovorí, že pre l’ubovol’né
prirodzené číslo n existuje Hadamardova matica rá-
du 4n. Podl’a [Mathworld, 2010] je 668 v súčasnosti
(2010) najmenší rád delitel’ný štyrmi, pre ktorý nie
je známa existencia Hadamardovej matice. Čo hovo-
rí v prospech platnosti tejto hypotézy je počet exis-
tujúcich neekvivalentných matíc rádov 4n. Pre n =
1, 2, . . . , 7 existuje postupne 1, 1, 1, 5, 3, 60, 487
neekvivalentných matíc rádu 4n (Sloanova postup-
nost’ číslo A007299). Vidíme, že čím väčšie je 4n,
tak tým značne rastie počet Hadamardových matíc
daného rádu. Preto by sa dalo očakávat’, že pre každé
n bude existovat’ celá vel’ká trieda neekvivalentných
Hadamardových matíc rádu 4n.

2 Rekurzívna konštrukcia

2.1 Kroneckerov súčin a rekurzívna konštruk-
cia

V tejto časti si ukážeme, ako z Hadamardových ma-
tíc rádov m a n dostaneme Hadamardovu maticu rádu
mn. Na začiatok si povieme, ako je definovaný Kro-
neckerov súčin matíc.

Definícia 2.1. Nech A je matica rozmerov k× l s prv-
kami ai j a B je l’ubovol’ná iná matica. Potom maticu




a11B a12B . . . a1lB
a21B a22B . . . a2lB

...
...

. . .
...

ak1B ak2B . . . aklB


 ,
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pozostávajúcu z kl blokov vel’kostí ako má matica B,
nazývame Kroneckerov súčin matíc A a B. Označu-
jeme ho A⊗B.

Niektoré z vlastností Kroneckerovho súčinu zhr-
nieme v nasledujúcej leme.

Lema 2.2. Nech A a B sú matice rozmerov postupne
k× l a p×q. Nech C a D sú matice rozmerov postup-
ne l×m a q× r. Nech je každý z rozmerov uvedených
matíc nenulový. Potom:

a) (A⊗B)(C⊗D) = (AC)⊗ (BD),

b) (A⊗B)> = A>⊗B>.

Veta 2.3. Nech Hm a Hn sú Hadamardove matice rá-
dov m a n. Potom Hm⊗Hn je Hadamardova matica
rádu mn.

Dôkaz. Matica Hm⊗Hn je zrejme štvorcová rádu mn.
Je zrejmé, že jej prvky sú len čísla +1 a −1. V d’al-
ších výpočtoch využijeme lemu 2.2. Platí

(Hm⊗Hn)(Hm⊗Hn)
> = (Hm⊗Hn)(H>m ⊗H>n )

= (HmH>m )⊗ (HnH>n ) = mIm⊗nIn = mnImn.

Poslednú rovnost’ l’ahko overíme priamym výpoč-
tom. Vidíme teda, že Hm⊗Hn je Hadamardova mati-
ca rádu mn, čo sme chceli dokázat’.

Pre m = n = 2 dostaneme podl’a tejto lemy Hada-
mardovu maticu rádu 22. Pre m = 2, n = 22 dosta-
neme Hadamardovu maticu rádu 23. Induktívne vie-
me takto skonštruovat’ maticu rádu 2n pre l’ubovol’né
prirodzené číslo. Preto platí veta:

Veta 2.4. Pre každé prirodzené číslo n existuje Ha-
damardova matica rádu 2n.

Opísaná konštrukcia sa nazýva tiež Sylvestrova
konštrukcia.

3 Paleyho konštrukcia

3.1 Definícia a vlastnosti konferenčných matíc

Definícia 3.1. Konferenčná matica C rádu n je ma-
tica rozmerov n× n s nulami na hlavnej diagonále a
ostatné prvky sú len +1 a −1. Navyše má vlastnost’
CC> = (n−1)In.

Konferenčné matice zohrávajú dôležitú úlohu pri
konštruovaní Hadamardových matíc. Z podobného
dôvodu ako Hadamardove matice majú aj konferenč-
né matice ortogonálne riadky. Podobne ako pri Ha-
damardových maticiach môžeme zadefinovat’ ekvi-
valenciu konferenčných matíc. Ekvivalentnú maticu
môžeme dostat’ vymieňaním stĺpcov a riadkov (tak
aby sa po výmenách zachovala nulová diagonála) a
prenásobením riadka alebo stĺpca matice číslom −1.
Zrejme sa zachová ortogonalita aj vel’kost’ týchto
riadkov. Preto ostane po takejto transformácii mati-
ca konferenčnou. Základné vlastnosti konferenčných
matíc sú zhrnuté v nasledujúcej vete a neskôr si uká-
žeme súvis s Hadamardovými maticami.

Veta 3.2. Nech C je konferenčná matica rádu n > 1.
Potom:

(a) n je párne,

(b) ak n≡ 2 (mod 4), tak existuje symetrická matica
ekvivalentná s C,

(c) ak n ≡ 0 (mod 4), tak existuje antisymetrická
matica ekvivalentná s C.

Dôkaz. Vieme nájst’ maticu ekvivalentnú s C takú, že
prvý riadok obsahuje jednu nulu na začiatku a d’alej
sú len samé jednotky. Prvé dva riadky v tejto matici
vyzerajú takto:

0 1 1 . . . 1
a1 0 a3 . . . an

Skalárny súčin týchto riadkov musí byt’ 0, preto a3 +
a4 + · · ·+an = 0. Čísla ai môžu byt’ len 1 alebo −1.
Aby bol ich súčet nulový, tak musí byt’ medzi nimi
rovnaký počet čísel 1 ako čísel −1 a preto n je párne.

Pustime sa do dôkazu časti (b). Pre n = 2 musí
mat’ konferenčná matica tvar:

(
0 ±1
±1 0

)

Je zrejmé, že k tejto matici existuje ekvivalentná sy-
metrická matica. Nech d’alej n≡ 2 (mod 4) a n > 2.
Prenásobením vhodných stĺpcov a riadkov dostane-
me z matice C ekvivalentnú maticu takú, čo má v pr-
vom riadku aj stĺpci samé jednotky až na l’avý horný
roh, kde je nula. Nech ai j označuje prvok v i−tom
riadku a j−tom stĺpci tejto matice. Ukážeme, že táto
matica je symetrická. Pre spor nech tomu tak nie je.
Nech a23 a a32 sú prvky, ktoré sú rôzne (to znamená,
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že navzájom opačné). Analogicky by sme postupo-
vali, keby sme si vybrali l’ubovol’né dva iné prvky,
ktoré by mohli porušit’ symetriu. Pre zjednodušenie
označme prvok a23 iba ako a. Naša matica vyzerá
potom takto:




0 1 1 . . . 1
1 0 a . . .
1 −a 0 . . .

...
. . .

1 . . . . . . 0



·

Vieme, že jej prvé tri riadky sú na seba kolmé. Zmeň-
me prvok a11 na 1 prvky a22 a a33 na −1. Vidíme, že
takto nezmeníme vzájomné skalárne súčiny prvých
troch riadkov (budú stále 0). Prvé tri riadky teraz ob-
sahujú len čísla ±1 a sú navzájom ortogonálne. Pod-
l’a dôsledku 1.7 vidíme, že vd’aka prvým trom riad-
kom dostávame 4|n, čo je ale spor s n≡ 2 (mod 4).

Dôkaz časti (c) je podobný, v práci je rozobratý do
detailu.

3.2 Súvis konferenčných a Hadamardových
matíc

Uvedieme vety, ktoré je l’ahké overit’ priamym vý-
počtom.

Veta 3.3. Nech C je antisymetrická konferenčná ma-
tica rádu n, potom H = In +C je Hadamardova ma-
tica.

Veta 3.4. Nech C je symetrická konferenčná matica
rádu n. Potom

H =

(
In +C −In +C
−In +C −In−C

)

je Hadamardova matica rádu 2n.

3.3 Konštrukcia konferenčných matíc

V tejto časti si ukážeme priamu konštrukciu konfe-
renčných matíc. Ked’ skonštruujeme konferenčnú
maticu, tak podl’a vety 3.2 vieme k nej nájst’ ekviva-
lentnú symetrickú alebo antisymetrickú konferenčnú
maticu. Ako sme ukázali vo vetách 3.3 a 3.4, tak z
takejto konferenčnej matice vieme dostat’ Hadamar-
dovu maticu.

Ďalej budeme pracovat’ s poliami a využijeme fun-
kciu nazývanú charakter.

Definícia 3.5. Nech F je pole. Charakter χ je funkcia
definovaná na prvkoch pol’a F nasledovne:

χ(x) =





0 ak x = 0,
1 ak x je štvorcom v poli F ,
−1 ak x je neštvorcom v poli F .

Poznámka. Ked’ hovoríme o štvorci v poli, vždy má-
me na mysli nenulový prvok pol’a, ktorý je štvorcom.
Ked’ hovoríme o neštvorci máme na mysli nenulový
prvok pol’a taký, že nie je štvorcom.

Dá sa ukázat’, že pre charakter v konečnom poli
platí nasledujúce tvrdenie.

Lema 3.6. Nech F je konečné pole. Nech χ je cha-
rakter pol’a F, potom pre l’ubovol’né x, y ∈ F platí

χ(x)χ(y) = χ(xy). (1)

Uvažujme pole Fq s q prvkami. Zrejme q je moc-
nina prvočísla. Pre naše potreby nech je to mocni-
na nepárneho prvočísla. Pre takéto pole vyslovíme
nasledujúce tvrdenia o charaktere, ktoré sa nám zídu
neskôr.

Lema 3.7. V poli Fq je rovnako vel’a štvorcov ako
neštvorcov a platí

∑
x∈Fq

χ(x) = 0. (2)

Lema 3.8. Nech c je nenulový prvok pol’a Fq, potom

∑
x∈Fq

χ(x)χ(c+ x) =−1. (3)

Označme 0 = a0, a1, . . . , aq−1 prvky pol’a Fq. De-
finujme maticu Q rozmerov q×q nasledovne:

qi j = χ(ai−a j), 0≤ i, j < q. (4)

Vidíme, že matica Q má na hlavnej diagonále čísla 0
a inde len prvky±1. Pomerne l’ahko sa dá zdôvodnit’
nasledujúce tvrdenie.

Lema 3.9. Matica Q má v každom riadku aj stĺpci
rovnako vel’a čísel +1 ako čísel −1 a na hlavnej dia-
gonále má nuly.

Teraz aj s dôkazom uvedieme lemu, ktorej dôkaz
je zaujímavý najmä tým, že riešime otázku, kedy je
−1 štvorcom v poli Fq.
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Lema 3.10. Matica Q definovaná vyššie v (4) je sy-
metrická, ak q ≡ 1 (mod 4) a antisymetrická, ak
q≡ 3 (mod 4).

Dôkaz. Pre prvky matice Q platí qi j = χ(ai − a j).
Matica je symetrická práve vtedy, ked’ pre l’ubovol’-
né i, j také, že 0 ≤ i, j < q platí qi j = q ji, t.j. ked’
χ(ai−a j) = χ(a j−ai) = χ(−1)χ(ai−a j). Posled-
ná rovnost’ vyplýva z lemy 3.6. Matica Q je antisy-
metrická práve vtedy, ked’ platí qi j = −q ji, t.j. ked’
χ(ai−a j) =−χ(a j−ai) =−χ(−1)χ(ai−a j). Vidí-
me, že symetrickost’, resp. antisymetrickost’ matice
ovplyvňuje len charakter prvku −1 v poli Fq. Mati-
ca je symetrická, ak χ(−1) = 1 a antisymetrická, ak
χ(−1) = −1. Na dokázanie tvrdenia nám teda stačí
dokázat’, že ak q ≡ 1 (mod 4), tak −1 je štvorcom v
poli Fq a ak q≡ 3 (mod 4), tak je neštvorcom.

Vieme, ako vyzerajú konečné polia, takže môžeme
písat’ q = pk, kde p > 2 je prvočíslo a k je prirodzené
číslo. Najprv si zdôvodníme, že nasledujúce tvrdenia
sú ekvivalentné:

(a) Prvok −1 je štvorcom v poli Fq.

(b) Existuje c ∈ Fq také, že c2 =−1.

(c) Polynóm x2 +1 ∈ Fp[x] má koreň v Fq.

(d) x2 +1|xq− x v Fp[x].

Prvé tri ekvivalencie sú zrejmé. Ukážeme si, že (c)
je ekvivalentné s (d). Najprv si pripomeňme, čo platí
pre konečné polia. Je známe, že konečné pole s q
prvkami je jednoznačne určené ako rozkladové pole
polynómu xq− x. Preto

xq− x = (x− c0)(x− c1) · · ·(x− cq−1),

kde 0 = c0, c1, . . . , cq−1 sú všetky prvky pol’a Fq.
Nech platí (c). Polynóm x2 + 1 má koreň ci ∈ Fq,

i ∈ {1, 2, . . . , q− 1}, ked’že 0 nie je koreňom to-
hoto polynómu. Zrejme je potom aj −ci koreňom.
Navyše vieme, že ci 6= −ci. Ak by totiž platil opak,
tak máme ci + ci = 0, ale sme v poli q > 2 prvkami,
takže charakteristika tohoto pol’a je väčšia ako dva,
v našom prípade je p charakteristika pol’a. Polynóm
x2 + 1 má najviac dva korene v poli Fq, takže sme
zistili, že každý koreň tohoto polynómu je v Fq. Teda
platí (d).

Naopak nech platí (d). To znamená, že

(x−c0)(x−c1) · · ·(x−cq−1) = xq−x = (x2+1)t(x),

kde t(x) ∈ Fp[x] je polynóm stupňa q−2. Z tejto rov-
nosti vyplýva, že existujú rôzne ci, c j ∈ Fq spĺňajúce
(x−ci)(x−c j) = (x2+1). Vidíme, že polynóm x2+1
má v Fq korene ci a c j, vd’aka čomu je splnené (c).

Teraz nám stačí ukázat’, že ak q ≡ 1 (mod 4), tak
x2 + 1|xq− x a ak q ≡ 3 (mod 4), tak xq− x nie je
delitel’né polynómom x2 +1.

Nech q ≡ 1 (mod 4), môžeme písat’ q = 4m+ 1,
kde m je prirodzené číslo. Platí:

xq− x = x(xq−1−1) = x(x4m−1) = x[(x4)m−1]

= x(x4−1)(
m−1

∑
i=0

x4i) = x(x2 +1)(x2−1)(
m−1

∑
i=0

x4i).

takže zrejme x2 +1|xq− x.
Nech q ≡ 3 (mod 4), môžeme písat’ q = 4m+ 3,

kde m je nezáporné celé číslo. Platí:

xq− x = x(xq−1−1) = x(x4m+2−1)

= x(x4m+2 + x4m− x4m +1−1−1)

= x[x4m(x2 +1)− (x4m−1)−1−1)

= x[x4m(x2 +1)− (x4m−1)]− x− x.

Výraz v hranatej zátvorke je zrejme delitel’ný po-
lynómom x2 + 1, ked’že z prvej časti už vieme, že
x2+1|x4m−1. Nemôže ale platit’ x2+1|−x−x, ked’-
že polynóm vyššieho stupňa nemôže delit’ nenulový
polynóm nižšieho stupňa (−x− x 6= 0, ked’že v Fq je
charakteristika väčšia ako dva). Preto x2 + 1 nedelí
polynóm xq− x.

Poznámka. V práci je uvedený aj kratší dôkaz vy-
užívajúci, že multiplikatívna grupa konečného pol’a
je cyklická.

Ked’ využijeme poznatok, že matica Q je symetric-
ká alebo antisymetrická, vieme sformulovat’ nasledu-
júcu vetu. Platnost’ tejto vety vieme overit’ priamym
výpočtom s využitím predchádzajúcich liem.

Veta 3.11. Nech Q je matica skonštruovaná ako vyš-
šie, nech C je definovaná ako

C =




0 1 1 . . . 1
±1

... Q
±1


 .

V prvom stĺpci dáme čísla +1, ak Q je symetrická,
resp. −1 ak Q je antisymetrická. Potom C je symet-
rická, resp. antisymetrická konferenčná matica rádu
q+1.
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Dôsledok 3.12. Nech q je mocnina nepárneho pr-
vočísla. Ak q ≡ 1 (mod 4), tak existuje symetrická
konferenčná matica rádu q+ 1. Ak q ≡ 3 (mod 4),
tak existuje antisymetrická konferenčná matica rádu
q+1.

3.4 Konštrukcia Hadamardových matíc z
konferenčných

Doterajšie poznatky môžeme zhrnút’ v nasledujúcej
vete.

Veta 3.13. Nech q je mocnina nepárneho prvočísla.
Ak q≡ 3 (mod 4), tak existuje Hadamardova matica
rádu q+1. Ak q≡ 1 (mod 4), tak existuje Hadamar-
dova matica rádu 2(q+1).

Dôkaz. Nech q je mocnina nepárneho prvočísla. Ro-
zoberme najprv prípad q≡ 3 (mod 4). Podl’a dôsled-
ku 3.12 existuje antisymetrická konferenčná matica
C rádu q+1. Podl’a vety 3.3 je potom H = Iq+1 +C
Hadamardova matica rádu q+1.

Ostáva rozobrat’ prípad q≡ 1 (mod 4). Podl’a dô-
sledku 3.12 existuje symetrická konferenčná matica
C rádu q+1. Podl’a vety 3.4 vieme potom skonštru-
ovat’ Hadamardovu maticu rádu 2(q+1).

Nie je t’ažké overit’, že Sylvestrovou konštrukci-
ou a Paleyho konštrukciou vieme skonštruovat’ Ha-
damardove matice do rádu 100 až na prípad matice
rádu 92.

3.5 Príklady

Už vieme Sylvestrovou konštrukciou vytvorit’ Hada-
mardove matice rádov 2n, čiže 2, 4, 8, 16,. . . Do
zbierky nám chýba Hadamardova matica rádu 12. Ak
zoberieme q = 11, tak Paleyho konštrukciou dostane-
me Hadamardovu maticu rádu 12:




+ + + + + + + + + + + +

− + + − + + + − − − + −
− − + + − + + + − − − +
− + − + + − + + + − − −
− − + − + + − + + + − −
− − − + − + + − + + + −
− − − − + − + + − + + +
− + − − − + − + + − + +
− + + − − − + − + + − +
− + + + − − − + − + + −
− − + + + − − − + − + +
− + − + + + − − − + − +




·

Ak zoberieme q = 5 tak Paleyho konštrukciou do-
staneme tiež Hadamardovu maticu rádu 12.

3.6 Konferenčné a cyklické matice

Konferenčné matice sme konštruovali pomocou ma-
tice Q. Pripomeňme si, že maticu Q rádu q sme defi-
novali ako

qi j = χ(ai−a j), 0≤ i, j < q, (5)

kde χ je charakter nejakého q−prvkového pol’a. Le-
ma 3.10 hovorí, že táto matica je symetrická alebo
antisymetrická. Matica Q môže mat’ aj d’alšiu peknú
vlastnost’ v prípade, že q = p je prvočíslo. Vieme,
že každé p−prvkové pole je izomorfné s pol’om Zp.
Ked’ prvky pol’a Zp štandardne usporiadame (ai = i),
tak matica Q bude „špeciálna“.

Definícia 3.14. Matica C rozmerov n× n sa nazýva
cyklická, ak je tvaru

C =




c0 c1 c2 . . . cn−1
cn−1 c0 c1 . . . cn−2
cn−2 cn−1 c0 . . . cn−3

...
...

...
. . .

...
c1 c2 c3 . . . c0



·

Veta 3.15. Nech p je nepárne prvočíslo. Potom ma-
tica Q rozmerov p× p definovaná ako qi j = χ(i−
j), 0 ≤ i, j < p, kde χ je charakter pol’a Zp, je
cyklická.

Dôkaz. Nech i ∈ {0, 1, . . . , p− 2}. Dokážeme, že
(i+1). riadok matice Q „je posunutý“ oproti i−temu
riadku o jeden prvok doprava, pričom posledný pr-
vok i−teho riadka je v (i + 1). riadku prvý prvok.
Potom je zrejmé, že matica Q je cyklická. Nech
j∈{0, 1, . . . , p−2}. Zrejme platia nasledovné vzt’a-
hy

qi+1, j+1 = χ[(i+1)− ( j+1)] = χ(i− j) = qi j,

qi+1,0 = χ[(i+1)−0] = χ(i+1)

= χ[i− (p−1)] = qi,p−1,

ktoré dokazujú, čo sme potrebovali.

To, že matice Q sú cyklické, nám vel’mi pomôže
pri ich konštrukcii. Stačí nám poznat’ ich prvý ria-
dok a d’alšie vieme vytvorit’ posúvaním tohoto riad-
ka. Všimnime si, že aj v časti 3.5 je matica Q cyklic-
ká. Otázka je, čo by sa stalo, keby sme prvky pol’a Zp

zoradili neštandardne. Odpoved’ je, že by sme nedos-
tali cyklickú maticu. Dá sa to vyskúšat’ napríklad pre
p = 5 a poradie prvkov a0 = 0, a1 = 1, a2 = 2, a3 =
4, a4 = 3. Potom príslušná matica Q vyzerá takto:
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Q =




0 1 −1 1 −1
1 0 1 −1 −1
−1 1 0 −1 1
1 −1 −1 0 1
−1 −1 1 1 0



·

Doteraz sme pracovali len s poliami, ktoré majú
prvočíselný počet prvkov. Skonštruujeme maticu Q
rádu 9 = 32. V krátkosti si pripomenieme, ako vytvo-
ríme 9−prvkové pole. Uvažujme okruh polynómov v
Z3[x] a ireducibilný polynóm druhého stupňa z toho-
to okruhu. Nech je to v našom prípade f (x) = x2 +1
(l’ahko overíme, že x = 0,1,2 nie sú korene). Vie-
me, že ideál ( f (x)) je maximálny. To znamená, že
F9 = Z3[x]/( f (x)) je pole, ktorého prvkami sú zvyš-
ky polynómov zo Z3[x] po delení polynómom f (x).
Prvky pol’a F9 sú:

a0 = 0, a1 = 1, a2 = 2, a3 = x, a4 = x+1,

a5 = x+2, a6 = 2x, a7 = 2x+1, a8 = 2x+2.

V matici Q definovanej v vyššie budú vystupovat’
charaktery prvkov pol’a F9. Vieme, že 1 = 1.1, 2 =
x.x, 2x = (x + 1).(x + 1), x = (x + 2).(x + 2), teda
štvorcami v tomto poli sú prvky 1, 2, x, 2x.

Matica Q, ktorá vznikne, nie je cyklická. Dajú sa v
nej nájst’ nejaké pekné symetrie, ale nevieme ju kon-
štruovat’ tak elegantne ako v prípade, ked’ ju vytvára-
me zo štandardne usporiadaného pol’a Zp. K matici
Q vieme skonštruovat’ aj príslušnú konferenčnú ma-
ticu C, ako je popísané vo vete 3.11 a následne Ha-
damardovu maticu, ako vo vete 3.4. Dostávame tak
Hadamardovu maticu rádu 20.

4 Williamsonova konštrukcia

Spomenuli sme, že pomocou Sylvestrovej a Paleyho
konštrukcie vieme skonštruovat’ Hadamardove mati-
ce do rádu 100 až na prípad rádu 92. Na nájdenie
matice rádu 92 sa použila Williamsonova metóda s
pomocou počítačového prehl’adávania. Predtým ako
si popíšeme tento spôsob hl’adania matíc, pripome-
nieme si cyklické matice a dokážeme si o nich tvrde-
nia.

4.1 Vlastnosti cyklických matíc

Pojem cyklickej matice sme si objasnili v definícii
3.14. Zdôvodníme si, že každú cyklickú maticu vie-

me zapísat’ ako vhodnú lineárnu kombináciu permu-
tačných matíc popísaných nižšie. Nech U je permu-
tačná matica rozmerov n× n, ktorá zodpovedá per-
mutácii (12 . . .n), t.j.

U =




0 1 0 . . . 0
0 0 1 . . . 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 . . . 1
1 0 0 . . . 0



· (6)

Ak T je matica rozmerov m×n, tak matica TU bude
mat’ oproti matici T posunuté stĺpce „o jedna dopra-
va“ a posledný stĺpec matice T bude prvým stĺpcom
matice TU . Zrejme matica UU =U2 zodpovedá per-
mutácii stĺpcov (12 . . .n)2. Teda matica TU2 bude
mat’ stĺpce posunuté dvakrát doprava oproti matici T .
Definujme si U0 = In. Vieme, že ked’ zložíme n−krát
permutáciu (12 . . .n), tak dostaneme identitu, preto
Un = In. Nech u(k)i j , 0≤ i, j < n, sú prvky matice Uk

pre k ∈ {0, 1, . . . , n− 1}. V matici Uk je v prvom
riadku jednotka na pozícii u(k)0k a d’alšie riadky sú od
predošlého vždy o jedna doprava posunuté. Zrejme
cyklickú maticu C vieme vyjadrit’ nasledovne:

C =




c0 c1 c2 . . . cn−1
cn−1 c0 c1 . . . cn−2
cn−2 cn−1 c0 . . . cn−3

...
...

...
. . .

...
c1 c2 c3 . . . c0




=
n−1

∑
i=0

ciU i.

(7)

Lema 4.1. Nech 0 ≤ k, l < n. Matice Uk, U l komu-
tujú, pričom matica U je definovaná ako v (6).

Dôkaz. Zrejme: UkU l =Uk+l =U (k+l) mod n, ked’že
Un = In. Podobne U lUk =U (l+k) mod n =UkU l .

S využitím lemy 4.1 sa dá pomerne jednoducho
ukázat’ nasledujúca veta.

Veta 4.2. Nech C a D sú cyklické matice rozmerov
n×n. Potom matice C a D komutujú a matica CD je
tiež cyklická.

4.2 Popis Williamsonovej metódy

Táto metóda je založená na hl’adaní Hadamardových
matíc v špeciálnom tvare. Nech A1, A2, A3 a A4 sú
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štvorcové matice rozmerov n×n, kde n je nepárne ce-
lé číslo. Nech sú tieto matice symetrické a nech na-
vzájom spolu komutujú. Budeme hl’adat’ Hadamar-
dovu maticu H rádu 4n v takomto tvare:

H =




A1 A2 A3 A4
−A2 A1 −A4 A3
−A3 A4 A1 −A2
−A4 −A3 A2 A1


 · (8)

Poznámka. Všimnime si, že pre prípad n = 1 pri
vol’be Ai = (1), i ∈ {1, 2, 3, 4}, dostaneme Hada-
mardovu maticu rádu 4.

Aby H bola Hadamardovou maticou, tak prvky
matíc Ai môžu byt’ len čísla 1 a −1. Navyše musí
platit’ HH> = 4nI4n. Nie je t’ažké overit’, že vd’aka
komutatívnosti matíc Ai a ich symetrickosti platí:

HH> = I4⊗ (A2
1 +A2

2 +A2
3 +A2

4). (9)

Z toho vidíme, že chceme nájst’ také matice
A1, A2, A3 a A4, že platí:

A2
1 +A2

2 +A2
3 +A2

4 = 4nIn. (10)

Aby sme čo najl’ahšie splnili podmienky na matice
Ai, tak aj tieto budeme hl’adat’ v špeciálnom tvare.
Nech sú matice Ai cyklické a nech sú navyše symet-
rické. Takže ich môžeme písat’ v takomto tvare:

Ai =
n−1

∑
j=0

ai jU j, ai, j = ai,n− j (11)

pre j ∈ {1, 2, . . . , (n− 1)/2, kde U je permutačná
matica definovaná ako v (6). Podl’a vety 4.2 cyklické
matice Ai komutujú. Zvolili sme ich tak, že sú symet-
rické, nech navyše pre ne platí:

ai0 = 1, i ∈ {1, 2, 3, 4}. (12)

Touto vol’bou nič nestratíme. Predstavme si, že by
existovala Hadamardova matica v tvare (8) taká, že
pre nejaké i by platilo ai0 = −1. L’ahko overíme, že
ked’ v matici H v tvare (8) nahradíme maticu Ai ma-
ticou A

′
i = −Ai, tak tiež dostaneme vzt’ah (9). Pre

maticu A
′
i už platí a

′
i0 = 1.

Ked’ nájdeme matice A1, A2, A3 a A4 rozmerov
n×n obsahujúce len čísla 1 a −1, ktoré spĺňajú (10),
(11) a (12), tak potom matica H definovaná v tvare
(8) je Hadamardova matica rádu 4n.

Príklad. Pre n = 3 nájdeme matice Ai pomerne l’ah-
ko:

A1 =



+ + +
+ + +
+ + +


, A2 = A3 = A4 =



+ − −
− + −
− − +


 .

Matice Ai sú zrejme cyklické, symetrické a s jednot-
kami na hlavnej diagonále a navyše platí: A2

1 +A2
2 +

A2
3 +A2

4 = 12I3. Podl’a (8) vieme vytvorit’ Hadamar-
dovu maticu rádu 12.

Pri hl’adaní matíc Ai je najväčší problém, aby
spĺňali podmienku (10). Ukážeme si nasledujúce tvr-
denie, ktoré nám takéto hl’adanie ul’ahčí.

Lema 4.3. Nech A1, A2, A3 a A4 sú matice rozmerov
n×n obsahujúce len čísla 1 a−1, ktoré spĺňajú (10),
(11) a (12). Nech si je súčet prvkov prvého riadka
matice Ai pre i ∈ {1, 2, 3, 4}. Potom

s2
1 + s2

2 + s2
3 + s2

4 = 4n. (13)

Dôkaz. Uvedomme si, že matice Ai sú cyklické, teda
si je rovné súčtu prvkov l’ubovol’ného riadka matice
Ai. Označme kvôli lepšej prehl’adnosti prvky a1 j len
ako a j. Teda

A1 =




a0 a1 a2 . . . an−1
an−1 a0 a1 . . . an−2
an−2 an−1 a0 . . . an−3

...
...

...
. . .

...
a1 a2 a3 . . . a0




Ked’že sa chceme dopracovat’ k výrazu s2
1, tak skú-

majme prvý riadok matice A2
1. Vyzerá takto:

n−1

∑
k=0

akan−k

n−1

∑
k=0

akan+1−k . . .
n−1

∑
k=0

akan+(n−1)−k,

pričom prvkom an+l, l ∈ {0, 1, . . . , n−1}, rozumie-
me prvok al . Inak povedané, odteraz sa pozerajme na
indexy ako prvky okruhu Zn. Súčet prvkov prvého
riadka matice A2

1 je

n−1

∑
l=0

n−1

∑
k=0

akan+l−k =
n−1

∑
k=0

n−1

∑
l=0

akan+l−k

=
n−1

∑
k=0

ak

n−1

∑
l=0

an+l−k =
n−1

∑
k=0

ak

n−1

∑
m=0

am,

pričom posledná rovnost’ vyplýva z toho, že pre
pevné k a l = 0, 1, . . . , n− 1 nadobúdajú indexy
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n + k− l hodnoty 0, 1, . . . , n− 1 vd’aka tomu, že
indexujeme v Zn. Posledný výraz už vieme pek-
ne upravit’, takže súčet prvkov prvého riadka mati-
ce A2

1 je
(
∑n−1

k=0 ak
)2

= s2
1. Samozrejme potom pre i ∈

{1, 2, 3, 4} je s2
i súčet prvkov prvého riadka matice

A2
i . Vd’aka rovnosti matíc (10) musia byt’ v matici na

l’avej aj na pravej strane súčty prvkov v prvom riad-
ku týchto matíc rovnaké. Matica A2

1 +A2
2 +A2

3 +A2
4

má tento súčet rovný číslu s2
1+ s2

2+ s2
3+ s2

4 a u matice
4nIn je súčet prvkov prvého riadka 4n, čím je tvrdenie
dokázané.

Lema 4.3 nám dáva návod, ako l’ahšie hl’adat’ ma-
tice Ai, ktoré spĺňajú (10). Predstavme si, že chceme
nájst’ Hadamardovu maticu rádu 4n Williamsonovou
metódou, kde n je nepárne prirodzené číslo. Potre-
bujeme nájst’ matice Ai rozmerov n× n obsahujúce
len čísla 1 a −1 a spĺňajúce (10), (11) a (12). Jedine
podmienka (10) sa pomerne t’ažko overuje. V pra-
xi môžeme hl’adat’ matice Ai, pričom neoverujeme
či spĺňajú (10). Ale nech spĺňajú navyše ešte vzt’ah
(13), toto vieme l’ahko overit’. Hl’adanie matíc Ai bu-
de vyzerat’ asi takto. Najprv rozložíme číslo 4n na sú-
čet štyroch štvorcov prirodzených čísel. Dostaneme
4n = s2

1 + s2
2 + s2

3 + s2
4, a povieme si, že si bude súčet

prvkov prvého riadka matice Ai a nájdeme príslušné
symetrické cyklické matice Ai s jednotkami na diago-
nálach. Takéto matice Ai ešte nemusia spĺňat’ vzt’ah
(10), preto overíme či ho spĺňajú. Ak nie, hl’adáme
d’alej a matice Ai zvolíme inak (naše podmienky nám
môžu poskytnút’ viac možností na vol’bu týchto ma-
tíc) a opät’ overíme či spĺňajú (10). Po čase sa nám
možno podarí nájst’ vyhovujúce matice Ai. Tento po-
stup je ukázaný nižšie na konkrétnom príklade. Otáz-
ne v tomto postupe je, či číslo 4n vieme rozložit’ na
súčet štyroch štvorcov. Uvedomme si, že tieto štvorce
musia byt’ nepárne. Totiž súčet prvkov prvého riadku
matice Ai rozmerov n×n, kde n je nepárne, môže byt’
len nepárne číslo, resp. záporné nepárne číslo. Takže
otázne je, či sa číslo 4n dá rozložit’ na súčet štyroch
nepárnych štvorcov. Nasledujúce tvrdenia nám dáva-
jú odpoved’ na našu otázku.

Veta 4.4 (Lagrange four square theorem). Každé pri-
rodzené číslo vieme zapísat’ ako súčet štyroch štvor-
cov celých čísel.

Dôkaz tejto vety sa dá nájst’ napríklad v
[Jones and Jones, 1998, Theorem 10.6]. Zíde sa nám
pri dôkaze, že 4n sa dá rozložit’ na súčet štyroch ne-
párnych štvorcov.

Lema 4.5. Eulerova identita. Pre l’ubovol’né štvor-
ice komplexných čísel a1, a2, a3, a4 a b1, b2, b3, b4
platí

(a2
1 +a2

2 +a2
3 +a2

4)(b
2
1 +b2

2 +b2
3 +b2

4)

= (a1b1−a2b2−a3b3−a4b4)
2

+(a1b2 +a2b1 +a3b4−a4b3)
2

+(a1b3−a2b4 +a3b1 +a4b2)
2

+(a1b4 +a2b3−a3b2 +a4b1)
2

Veta 4.6. Nech n je nepárne prirodzené číslo. Číslo
4n vieme rozložit’ na súčet štyroch štvorcov nepár-
nych celých čísel.

Dôkaz. Číslo n je nepárne, takže n = 2k− 1 pre ne-
jaké prirodzené číslo k. Potom zrejme 4n = 8k− 4
a toto číslo chceme rozložit’ na súčet štyroch nepár-
nych štvorcov. Chceme vlastne ukázat’, že rovnica

8k−4 = a2 +b2 + c2 +d2 (14)

má také riešenie, kde a, b, c a d sú nepárne celé čísla.
Ked’že 8k−4 je prirodzené číslo, podl’a vety 4.4 má
táto rovnica riešenie. Ak sú v tomto riešení všetky
čísla nepárne, tak sme hotoví. Predpokladajme preto,
že aspoň jedno z čísel a, b, c, d je párne. Pozrime sa
na rovnicu (14) modulo 4:

0 = a2 +b2 + c2 +d2 (mod 4). (15)

Vieme, že štvorec celého čísla x dáva zvyšok nula po
delení štyrmi, ak x je párne a zvyšok jedna, ak x je
nepárne. Ked’že aspoň jedno z čísel a, b, c, d je pár-
ne, tak pravá strana rovnosti (15) môže byt’ najviac
tri (to je, ked’ sú všetky zvyšné čísla nepárne). Aby
táto rovnost’ platila, tak pravá strana musí byt’ nula
a preto všetky čísla musia byt’ párne. Môžeme preto
písat’ a = 2a1,b = 2b1,c = 2c1,d = 2d1, kde a1, b1,
c1 a d1 sú celé čísla. Z rovnice (14) vieme, že pla-
tí 2k−1 = a2

1 +b2
1 + c2

1 +d2
1 . Ked’že na l’avej strane

máme nepárne číslo, tak práve jedno alebo práve tri z
čísel a1, b1, c1 a d1 musia byt’ nepárne. Platí

8k−4 = 4(a2
1 +b2

1 + c2
1 +d2

1) (16)

= (a2
1 +b2

1 + c2
1 +d2

1)(1
2 +12 +12 +12)

= (a1−b1− c1−d1)
2 +(a1 +b1 + c1−d1)

2

+(a1−b1 + c1 +d1)
2 +(a1 +b1− c1 +d1)

2,

pričom posledná rovnost’ vyplýva z lemy 4.5. Ked’že
práve jedno alebo práve tri z čísel a1, b1, c1 a d1 sú ne-
párne, l’ahko overíme, že každá zo štyroch zátvoriek
v (16) je nepárne číslo. Tým dostávame požadovaný
rozklad.
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Poznámka. Rozkladom čísla tvaru 8k + 4, kde k
je nezáporné celé číslo, sa venujú bližšie v člán-
ku [Cooper and Hirschhorn, 2004]. Ukazujú tam, že
rozkladov čísla 8k + 4 na súčet štyroch nepárnych
štvorcov je dvakrát viac ako počet rozkladov na sú-
čet štyroch párnych štvorcov.

4.3 Príklad Hadamardovej matice rádu 28

Skonštruujeme Hadamardovu maticu rádu 28 Wil-
liamsonovou metódou. Rozložme číslo 28 na sú-
čet štyroch štvorcov: 28 = 12 + 12 + 12 + 52, 28 =
12 + 32 + 32 + 32. Využijeme prvý z uvedených roz-
kladov. Chceme nájst’ matice A1, A2, A3 a A4 rozme-
rov 7× 7. Vieme, že majú byt’ symetrické, cyklické
s jednotkami na hlavnej diagonále a navyše nech sú
postupne ±1, ±1, ±1 a ± 5 súčty prvkov v ich pr-
vých riadkoch. Ked’že matice Ai majú byt’ cyklické,
tak sú určené prvým riadkom. Navyše sú symetrické,
takže matica Ai musí vyzerat’ takto:

Ai =




1 a b c c b a
a 1 a b c c b
b a 1 a b c c
c b a 1 a b c
c c b a 1 a b
b c c b a 1 a
a b c c b a 1




,

pričom a, b, c ∈ {1, −1}. V maticiach A1, A2 a A3
má byt’ súčet prvkov v prvom (a teda v každom) riad-
ku ±1. Súčet prvkov v prvom riadku nemôže byt’ 1,
lebo to by práve tri zo šiestich čísel a, b, c, c, b, a
museli byt’ 1 a práve tri−1 a to zrejme nastat’ nemô-
že. Preto matice A1, A2 a A3 zvolíme so súčtom −1 v
prvom riadku. Na to zvolíme jedno z čísel a, b, c ako
1 a zvyšné dve ako −1. Vidíme, že sa nám ponúka-
jú tri možnosti ako vytvorit’ takúto maticu. V matici
A4 chceme, aby ±5 bol súčet čísel v riadku. Číslo 5
to zrejme byt’ nemôže, lebo to by práve pät’ zo šies-
tich čísel a, b, c, c, b, a muselo byt’ 1 a jedno −1,
čo zrejme nastat’ nemôže. Preto maticu A4 zvolíme
tak, aby súčet čísel v riadku bol−5. Na toto je jediná
možnost’ a to zvolit’ a = b = c =−1. Teda

A4 =




+ − − − − − −
− + − − − − −
− − + − − − −
− − − + − − −
− − − − + − −
− − − − − + −
− − − − − − +




·

Prezradíme, ako treba zvolit’ A1, A2 a A3 tak, aby bol
splnený vzt’ah (10). Pri takomto počte matíc nedá
vel’kú námahu overit’ aj ručne všetky možnosti. Zvo-
líme

A1 =




+ + − − − − +
+ + + − − − −
− + + + − − −
− − + + + − −
− − − + + + −
− − − − + + +
+ − − − − + +




,

A2 =




+ − + − − + −
− + − + − − +
+ − + − + − −
− + − + − + −
− − + − + − +
+ − − + − + −
− + − − + − +




,

A3 =




+ − − + + − −
− + − − + + −
− − + − − + +
+ − − + − − +
+ + − − + − −
− + + − − + −
− − + + − − +




.

Podl’a (8) vieme z týchto štyroch matíc vytvorit’ Ha-
damardovu maticu rádu 28.
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Základy vizualizácie komplexných funkcií na Riemannovej sfére
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Abstrakt: Ciel’om práce je zostavit’ sadu vizuali-
začných metód, ktoré umožnia skúmat’ štruktúru da-
ného holomorfného zobrazenia určitého typu.

Kl’účové slová: funkcie komplexnej premennej, Rie-
mannova sféra, vizualizácia zobrazení

1 Úvod do problematiky

Ciel’om práce je zostavit’ sadu vizualizačných metód,
ktoré umožnia skúmat’ štruktúru daného holomorf-
ného zobrazenia určitého typu. Na začiatku sme sa
oboznámili s pojmom komplexného čísla. Množinu
všetkých komplexných čísel označujeme písmenom
C. V našom štúdiu pracujeme s rozšírenou komplex-
nou rovinou Σ = C∪∞ o bod nekonečno. Pre lep-
šiu vizualizáciu zobrazíme rozšírenú komplexnú ro-
vinu pomocou stereografickej projekcie na Rieman-
novu sféru, ozn. S2. Riemannova sféra je jednotková
gul’ová plocha so stredom v začiatku karteziánskej
súradnicovej sústavy v R3, pričom C stotožníme so
súradnicovou rovinou (O;x,y).

V našej práci postupujeme od jednoduchých zo-
brazení, ako sú polynomické zobrazenia, pokračovat’
budeme zložitejšími holomorfnými funkciami, ako
sú exponenciálna funkcia, logaritmická funkcia, ich
kompozície a iné. Jedným z prostriedkov vizualizá-
cie, respektíve vhodného predspracovania zobrazova-
nej holomorfnej funkci, je aj použitie Möbiovej trans-
formácie, ktorú aplikujeme v definičnom obore alebo
obore hodnôt funkcie.

Zostavíme a budeme experimentovat’ s algorit-
mom, ktorý bude ponúkat’ rôzne formy vizualizácie
takýchto funkcií. Zobrazenie f : C→ C transformu-
jeme na zobrazenie f̃ : R2 → R2 a skúmame ho ako
množinu bodov (x, f̃ (x)) ⊂ R4, čo je graf tejto fun-
kcie. Na vizualizáciu využijeme napríklad rozklad
tohoto priestoru na R3 ×R a iné vhodné rozklady.
Neskôr rozšírime možnosti vizualizácie funkcií po-
mocou ich Riemannových plôch a pre lepšiu interak-
tivitu použijeme splajnové krivky na gul’ovej ploche.

∗miroslava.valikova@fmph.uniba.sk
†pavel.chalmoviansky@fmph.uniba.sk

Komplexné funkcie sú významným matema-
tickým objektom a jeho štúdioum je predme-
tom mnohých matematických disciplín. Zá-
kladné pojmy a konštrukcie sme naštudovali z
[Šalát and kol., 1978, Jones and Singerman, 1987,
Kluvánek et al., 1961, Lang, 1999, Needham, 2000,
Pap, 1999, Shabat, 2003].

Práca s funkciami nad množinou komplexných čí-
sel C nám prináša množstvo výhod. Hlavnou je, že
komplexné čísla sú algebraicky uzavretým pol’om.
To znamená, že každý polynóm stupňa n má práve
n koreňov z C, nie nutne rôznych. Geometricky mô-
žeme C stotožnit’ s euklidovskou rovinou R2. Často
hovoríme o rovine komplexných čísel ako o Gausso-
vej rovine.

1.1 Komplexné čísla

V nasledujúcej kapitole pripomenieme základné
vlastnosti pol’a komplexných čísel.

Definícia 1. Pol’om komplexných čísel C nazývame
množinu všetkých usporiadaných dvojíc (a,b), kde a
a b sú reálne čísla s operáciou sčítania a násobenia
definovanými nasledovne:

(a,b)⊕ (c,d) = (a+ c,b+d) (1)

(a,b)⊗ (c,d) = (ac−bd,bc+ad) (2)

Pole reálnych čísel R je podpol’om C, pričom re-
álnym číslam a prislúchajú komplexné čísla tvaru
(a,0). Z toho vyplýva, že množina R je podmno-
žinou C.

Komplexnú jednotku označíme i = (0,1). Teraz
už môžeme napísat’ komplexné číslo v algebraickom
tvare

z = (a,b) = a+ ib. (3)

Týmto spôsobom je komplexné číslo určené jedno-
značne. Pre komplexné číslo z = a + ib hovoríme,
že má reálnu zložku Re z = a a imaginárnu zložku
Im z = b. Všimnime si, že pre komplexnú jednot-
ku podl’a definície násobenia komplexných čísel platí
i2 =−1.
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Obrázok 1: Na obrázku môžeme vidiet’ prepojenie
medzi goniometrickým a algebraickým vyjadrením
komplexného čísla.

Definícia 2. Pre komplexné číslo z = a+ ib definuje-
me jeho modul (absolútnu hodnotu) a argument na-
sledovne:

Modul čísla z je reálne číslo r = |z| =
√

a2 +b2,
ktoré predstavuje vzdialenost’ komplexného čísla od
(0,0).

Argument čísla z 6= 0 je reálne číslo ϕ = arg(z), pre
ktoré platí

Re z = |z|cosϕ, Im z = |z|sinϕ, (4)

pričom ϕ ∈ 〈0,2π).

Grafické znázornenie modulu a argumentu kom-
plexného čísla z môžeme vidiet’ na obr. 1.

Veta 1. Každé komplexné číslo z 6= 0 vieme jedno-
značne zapísat’ v tvare

z = |z|(cosϕ + isinϕ) (5)

alebo v tvare
z = |z|eiϕ . (6)

Hovoríme, že komplexné číslo z je zapísané v go-
niometrickom tvare (5), respektíve v exponenciálnom
tvare (6).

Definícia 3. V Gaussovej rovine C používame štan-
dardnú euklidovskú metriku, ktorá určuje vzdiale-
nost’ medzi dvoma jej bodmi z1 = x1 + iy1 a z2 =
x2 + iy2 v C predpisom

ρ(z1,z2) = |z1−z2|=
√
(x1− x2)2 +(y1− y2)2. (7)

1.2 Základné pojmy

Pri skúmaní komplexných funkcií potebujeme defi-
novat’ pojmy a vlastnosti, ktoré budeme skúmat’. Po-
znamenajme, že v nasledujúcom texte sa zaoberáme
iba komplexnými funkciami komplexnej premennej.

Definícia 4 (Holomorfná funkcia). Hovoríme, že fun-
kcia f je holomorfná v bode z0 ∈ C, ak má deriváciu
v nejakom okolí bodu z0. Ďalej hovoríme, že funkcia
f je holomorfná v oblasti G⊆ C, ak je holomorfná v
každom bode tejto oblasti.

Definícia 5 (Homeomorfizmus). Zobrazenie f topo-
logického priestoru X na topologický priestor Y sa
nazýva homeomorfným zobrazením, ak je prosté, spo-
jité a aj inverzné zobrazenie f−1 je spojité.

Definícia 6 (Konformné zobrazenie). Hovoríme, že
diferencovatel’né zobrazenie f je konformné zobra-
zenie v bode z ∈ C, ak jeho diferenciál d f v bode z je
nedegenerovaná transformácia zložená z dilatácie a
rotácie.

Inak povedané, zobrazenie f lokálne zachováva
uhly.

Veta 2. Ak f je holomorfná funkcia v bode z0 a
f ′(z0) 6= 0, tak f je konformné zobrazenie v bode z0.

1.3 Jednobodová kompaktifikácia komplex-
nej roviny

Na začiatok uved’me definíciu, kedy nazývame topo-
logický priestor kompaktný.

Definícia 7 (Kompaktnost’). Hovoríme, že topologic-
ký priestor X je kompaktný, ak každé jeho otvorené
pokrytie má konečné podpokrytie.

To znamená, že ak máme systém otvorených mno-
žín A , pre ktorý platí

⋃

A∈A
A = X , tak existuje jeho

konečný podsystém B ⊆ A , pre ktorý tiež platí, že⋃

B∈B
B = X .

Práca nad pol’om komplexných čísel C, podobne
ako práca nad pol’om reálnych čísel R, zahŕňa zopár
nevýhod. Napríklad, číslo 0 nemá v poli C inverzný
prvok, preto nevieme delit’ číslom 0. Z toho vyplýva,
že niektoré funkcie nie sú definované všade. Ako jed-
noduchý príklad uved’me zobrazenie z−1, ktoré nie je
definované v bode z = 0.

Ďalšou nevýhodou nekompaktnosti C je, že nie
každá postupnost’ má konvergentnú podpostupnost’.
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Preto budeme v našich úvahách pracovat’ s kompak-
tifikáciou C.

Definícia 8. Majme bod ∞ /∈ C, ktorý nazveme bo-
dom v nekonečne. Kompaktifikáciou komplexnej ro-
viny C nazveme uzavretú komplexnú rovinu Σ = C∪
{∞}.

Okolím bodu ∞ budeme rozumiet’ množinu všet-
kých komplexných čísel z, ktoré spĺňajú nerovnost’
|z| > r, kde r ≥ 0,r 6= ∞ a bod ∞. Ostáva nám ešte
rozšírit’ operácie medzi komplexnými číslami o bod
∞.

Definícia 9. Operácie medzi komplexným číslom
z a bodom ∞ definujeme nasledovne: |∞| = ∞,
∞ · ∞ = ∞, z ± ∞ = ∞, z/∞ = 0, ∞/z = ∞
a pre z 6= 0 platí z ·∞ = ∞.

Vizualizáciu uzavretej komplexnej roviny Σ do-
siahneme, ak komplexné čísla reprezentujeme ako
body dvojrozmernej jednotkovej gul’ovej plochy na-
sledovne.

Majme dvojrozmernú gul’ovú plochu danú rovni-
cou

S2 = {(x1,x2,x3) ∈ R3|x2
1 + x2

2 + x2
2 = 1} (8)

v R3. Stotožnime komplexnú rovinu C s rovinou x3 =
0 tak, že každé z = x + iy ∈ C má v R3 súradnice
(x,y,0). Body z komplexnej roviny C zobrazíme na
gul’ovú plochu pomocou stereografickej projekcie.

Definícia 10 (Stereografická projekcia). Zobrazenie
P : C→ S2, ktoré priradí bodu z = (x,y) ∈ C bod
Z = (x1,x2,x3) ∈ S2 daný rovnicami

x1 =
2x

1+ |z|2 , x2 =
2y

1+ |z|2 , x3 =
|z|2−1
1+ |z|2 (9)

nazývame stereografická projekcia. Príklady zobra-
zenia bodov nájdeme na obrázku 2.

Označme N = (0,0,1) severný pól na S2. Stereo-
grafická projekcia nám určuje homeomorfizmus me-
dzi S2\{N} a C, ktorý môžeme l’ahko rozšírit’ na bi-
jekciu P : S2→ Σ zadefinovaním P(∞) = N.

Definícia 11 (Riemannova sféra). Uzavretá komplex-
ná rovina Σ má rovnaké topologické vlastnosti ako
jednotková gul’ová plocha S2 a Σ často nazývame
Riemannova sféra.

Obrázok 2: Na obrázku môžeme vidiet’ príklady zo-
brazenia bodov stereografickou projekciou. Všimni-
me si, že bod A, ktorý sa nachádza vo vonkajšku jed-
notkového kruhu zobrazí stereografická projekcia na
hornú polgul’u Riemannovej sféry. Naopak, bod B,
ktorý sa nachádza vo vnútri jednotkového kruhu, sa
zobrazí na jej dolnú polgul’u.

Definícia 12. V S2 používame sférickú metriku, kto-
rá nám určuje vzdialenost’ medzi dvoma bodmi
z1 = x1 + iy1 a z2 = x2 + iy2 nasledujúcim spô-
sobom:

ρ(z1,z2) =
2|z1− z2|√

1+ |z1|2
√

1+ |z2|2
. (10)

Tento výraz môžeme rozšírit’ aj na zist’ovanie vzdia-
lenosti bodu z = x+ iy od bodu ∞ ∈ Σ takýmto spôso-
bom:

ρ(z,∞) =
2√

1+ |z|2
. (11)

1.4 Kružnice v Σ

Definícia 13. Kružnicu na gul’ovej ploche S2 ⊂ R3

definujeme ako prienik S2 ∩α , kde α je rovina v R3

a dim(S2 ∩α) = 1 (to znamená, že α nie je dotyko-
vou rovinou S2, ani nie je disjunktná s S2). Takúto
kružnicu ilustruje obrázok 3.

Použitím zobrazenia P−1 môžeme definovat’ kruž-
nice v Σ ako obrazy kružníc z S2.

Uvedomme si, že kružnice v Σ zodpovedajú priam-
kam v C alebo kružniciam v C.
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Obrázok 3: Na obrázku môžeme vidiet’ príklad kruž-
nice na S2.

1.5 Singulárne body komplexných zobraze-
ní

Definícia 14 (Izolovaný singulárny bod). Bod a ∈
C nazývame izolovaným singulárnym bodom fun-
kcie f , ak existuje rýdze okolie bodu a, t.j. mno-
žina O = 0 < |z−a|< r,r > 0 pre a 6= ∞ a O =
R < |z|< ∞,R > 0 pre a = ∞, kde f je holomorfná
funkcia.

Singulárne body vieme rozdelit’ podl’a toho, ako
sa funkcia f správa v okolí tohoto bodu.

Definícia 15. Izolovaný singulárny bod a funkcie f
nazývame

1. odstránitel’ný singulárny bod, ak limita
limn→a f (z) existuje a je konečná,

2. pól, ak limita limn→a f (z) existuje a je rovná ∞,

3. podstatne singulárny bod, ak limn→a f (z) ne-
existuje.

Pre účely vizualizácie sa budeme zaoberat’ aj sin-
gulárnymi bodmi zobrazenia f ′(z).

2 Elementárne zobrazenia v C

Definovanie komplexnej funkcie f : M→C, kde M⊆
Σ je ekvivalentné definovaniu dvoch reálnych funkcií
u = u(z) a v = v(z). Zobrazenia u,v : M → R nazý-
vame reálna a imaginárna čast’ komplexnej funkcie f
a platí

f (x+ iy) = u(x+ iy)+ iv(x+ iy). (12)

Ak f (z) 6= 0 a f (z) 6=∞, tak môžeme zobrazenie f za-
písat’ v exponenciálnom tvare f (z) = ρ(z)eiψ(z), kde

ρ(z) = | f (z)|, (13)

ψ(z) = arg( f (z)) (14)

Pre body, kde f = 0 a f = ∞ platí ρ = 0 a ρ = ∞, ale
funkcia ψ nie je definovaná jednoznačne.

Pojem limity, derivácie a na nich založené poj-
my sú priamočiarym zovšeobecnením analogických
pojmov z reálnej analýzy. Detaily môžeme nájst’ v
[Shabat, 2003].

2.1 Mocninné zobrazenie

Majme funkciu
w = zn, (15)

kde n ∈ N. Takáto funkcia je holomorfná na celej
Gaussovej rovine C. Pre n > 1 a z 6= 0 má funkcia

nenulovú deriváciu
dw
dz

= nzn−1. Z vety 2 dostaneme,

že zobrazenie zn pre n > 1 nie je konformné v bode
z = 0. Pre skúmanie tohto zobrazenia je najvhodnejší
zápis v goniometrickom tvare, kde z= reiϕ ,w= ρeiψ .
Z neho vyplýva

ρ = rn, ψ = nϕ. (16)

Z rovnice tiež vyplýva, že dva body z1 a z2, ktoré
majú totožné moduly, ale ich argumenty sa líšia o ná-
sobok 2π/n zobrazenie zn zobrazí na jeden a ten istý
bod. Z toho dostávame, že pre n > 1 toto zobrazenie
nie je injektívne na C.

Pod’me nájst’ oblast’ D ⊆ C, ktorá neobsahuje
žiadne dva takéto body z1 a z2. Príkladom takejto ob-
lasti je množina D = {z ∈C : 0 < argz < 2π/n}. Ho-
voríme aj, že zobrazenie zn je 2π/n periodické. Prí-
klad takejto oblasti pre zobrazenie z2 môžete vidiet’
na obr. 4.

2.2 Exponenciálne zobrazenie

Exponenciálne zobrazenie ez definujeme pomocou li-
mity

ez = lim
n→+∞

(
1+

z
n

)n
. (17)

Pre z = x+ iy tiež môžeme zobrazenie zapísat’ v
tvare

ex+iy = ex(cosy+ isiny). (18)
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Obrázok 4: Na obrázku vidíme, ako zobrazenie z2

zobrazí polrovinu Im z > 0. Body vzoru a obrazu si
farebne zodpovedajú.

Zo vzt’ahu (18) vyplýva, že |ez| = eRe z a argez =
Im z.

Exponenciálne zobrazenie je holomorfné na celej
komplexnej rovine C. Derivácia (ez)′ = ez, podobne
ako v R. Tiež vieme povedat’, že (ez)′ 6= 0, takže
funkcia je aj konformným zobrazením na celom C.

Spomeňme ešte, že zobrazenie ez je periodické zo-
brazenie s imaginárnou periódou 2πi, poz. obr. 5.
Tento fakt vyplýva z rovnosti e2πi = cos(2π) +
isin(2π) = 1, a teda pre každé z ∈ C platí

ez+2πi = ez · e2πi = ez. (19)

2.3 Möbiovo zobrazenie

Möbiovo zobrazenie, niekde označované ako lineárna
lomená transformácia, definujeme výrazom

L(z) =
az+b
cz+d

, kde ad−bc 6= 0, (20)

pričom koeficienty a,b,c,d sú komplexné čísla a z je
komplexná premenná. Podmienku ad− bc 6= 0 po-
žadujeme, aby sme vylúčili prípad L(z) = const. V
prípade, že c = 0, pričom d 6= 0 nám funkcia degene-
ruje na tvar

L(z) =
a
d

z+
b
d
, (21)

Obrázok 5: Na obrázku si všimnime, ako expo-
nenciálne zobrazenie zobrazí rovnobežné priamky na
polpriamky so začiatkom v bode 0.

a teda dostávame lineárnu funkciu.
Ak c 6= 0, tak funkcia daná rovnicou (20) nie je de-

finovaná pre z = −d
c

a z = ∞. Pre c = 0 je Möbiova
transformácia definovaná pre každé konečné z ∈ C.
Pre vynechané body môžeme hodnoty funkcie dode-
finovat’ nasledovne:

L(z) = ∞ v z =−d
c

(22)

a
L(z) =

a
c

pre z = ∞. (23)

Potom platí nasledujúca veta.

Veta 3. Möbiovo zobrazenie (20) s dodefinovanými
hodnotami (22) a (23) je homeomorfizmus zo Σ na Σ.

Tiež vieme, že Möbiovo zobrazenie zachováva
uhly na celom Σ, pričom uhol medzi dvoma krivkami
v nekonečne definujeme nasledovne.

Definícia 16. Majme dve krivky γ1 a γ2, ktoré sa pre-
tínajú v bode z = ∞. Uhlom medzi γ1 a γ2 v z = ∞
rozumieme uhol medzi ich obrazmi Γ1 a Γ2 zobraze-
né zobrazením

z→ 1
z
= Z (24)
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Obrázok 6: Príklad Möbiovo zobrazenia s predpisom

L(z) =
z+ i
z− i

. Všimnime si, že zobrazenie zachováva

uhol medzi kružnicami a obrazy kružníc sú kružnice.

v bode Z = 0.

Poznámka: Uhol dvoch kriviek môžeme definovat’
aj pomocou uhla dotyčníc týchto kriviek v spoločnom
bode.

Veta 4. Všetky Möbiove transformácie tvoria grupu
vzhl’adom na operáciu skladania zobrazení.

Z geometrických vlastností spomeňme naj-
dôležitejšiu.

Veta 5. Möbiovo zobrazenie zobrazuje kružnicu v
rozšírenej komplexnej rovine Σ na kružnicu v Σ.

Príklad kružníc zobrazených pomocou konkrétne-

ho Möbiovo zobrazenia L(z) =
z+ i
z− i

môžeme vidiet’

na obr. 6. Ďalšou výhodou je možnost’ jednoznačne
určit’ Möbiovo zobrazenie.

Veta 6. Pre l’ubovol’né dve trojice bodov z1,z2,z3 ∈Σ
a w1,w2,w3 ∈ Σ, pričom body v každej trojici sú na-
vzájom rôzne, existuje práve jedna Möbiova transfor-
mácia L taká, že L(zi) = wi, i = 1,2,3.

3 Prezentácia výsledkov a techník

3.1 Použité technológie

Na vizualizáciu funkcií sme použili vol’ne dostup-
ný program Bleder. Využíva sa hlavne na vytvára-
nie 3D modelov, animácií a simulácie fyzikálnych
javov. Vd’aka komponentu Blender Engine môže-
me Blender využit’ aj na vytváranie 3D programov
[Mullen, 2009]. Blender môžeme nainštalovat’ na
väčšine operačných systémoch. Program obsahuje
množstvo funkcií a konkuruje aj plateným nástrojom
tohto druhu. Väčšinu týchto funkcií môže používa-
tel’ ovládat’ pomocou zabudovaného skriptovacieho

Obrázok 7: Na obrázku je zobrazený prechod, kto-
rý znázorňuje hodnotu modulu komplexného čísla od
nuly po nekonečno.

Obrázok 8: Na obrázku vidíme grafy funkcií, kto-
ré priradia číslu z z vnútra jednotkového kruhu farbu
podl’a hodnoty |z|.

nástroja, ktorý je založený na objektovom skripto-
vacom jazyku Python. Blender má naprogramované
vlastné knižnice, vd’aka ktorým sa používatel’ môže
vyhnút’ viacerým problémom, napr. pri definovaní
normál plôch, textúrovaní a práci s krivkami.

Na začiatok sme sa zamerali na vizualizáciu jed-
noduchých polynomických zobrazení. Tieto vizuali-
zujeme na Riemannovej sfére, ktorú v našom prípa-
de aproximujeme mnohostenom so stredom v bode
(0,0,0) a štvoruholníkovými stenami, ktorý vytvo-
ríme rotáciou pravidelného n-uholníka okolo osi z.
Aby sme sa vyhli komplikáciám pri delení mnoho-
stena na dolnú a hornú polovicu, číslo n musí byt’ de-
litel’né číslom 4. Množstvo vrcholov môžeme menit’
podl’a potreby a výkonu počítača.

V d’alšom kroku pomocou skriptu vytvoríme tex-
túru. Pracujeme so štvorcovým čiernym obrázkom
vel’kosti size × size. Na vizualizáciu sme zvoli-
li dúhový farebný prechod, poz. obr. 7. Výho-
dou je, že takýto prechod môžeme definovat’funkcia-
mi pre jednotlivé hodnoty červenej - r(z), zelenej -
g(z) a modrej - b(z) farebnej zložky RGB modelu
[Žára et al., 2004].

Komplexnému číslu z, ktoré sa nachádza vo vnútri
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jednotkového kruhu priradíme farbu z prvej polovice
farebného prechodu pomocou funkcií

r(z) = min(max(0,cos(2π|z|)+0,5),1), (25)

g(z) = min(max(0,cos(2π|z|−2π/3)+0,5),1),
(26)

b(z) = min(max(0,cos(2π|z|+2π/3)+0,5),1).
(27)

Grafické znázornenie týchto funkcií môžeme vidiet’
na obr. 8.

Vyrátame funkčnú hodnotu w = f (z). Podl’a hod-
noty |w| vyrátame súradnice v obrázku. Ak platí
|w| ≤ 1, vyrátame pozíciu nového bodu v obrázku
rovnicami

u(z) = Re(z)(size/4)+3(size/4), (28)

v(z) = Im(z)(size/4)+(size/4). (29)

Následne zmeníme v textúre farbu bodu (u(z),v(z)) z
pôvodnej čiernej na farbu (r(z),g(z),b(z)). Z rovníc
(28) a (29) vidíme, že bod bude mat’ súradnice v ob-
rázku vo vnútri kruhu so stredom (3(size/4),size/4)
a polomerom size/4.

V prípade, že platí |w| > 1, tak najprv komplex-
né číslo zobrazíme pomocou Möbiovej transformácie
1/z, potom vyrátame súradnice v obrázku rovnicami

u(z) = Re(z)(size/4)+(size/4), (30)

v(z) = (size/4)− Im(z)(size/4) (31)

a zapíšeme novú farebnú hodnotu do textúry. Z
rovníc (30) a (31) vidíme, že bod bude mat’ sú-
radnice v obrázku vo vnútri kružnice so stredom
((size/4),size/4) a polomerom size/4. Komplexné
čísla, ktoré sa nachádzajú vo vonkajšku jednotkovej
kružnice najprv zobrazíme pomocou Möbiovej trans-
formácie 1/z do vnútra jednotkovej kružnice. Potom
im priradíme farby z druhej polovice farebného pre-
chodu pomocou funkcií

r(z) = min(max(0,cos(−2π|z|)+0,5),1), (32)

g(z) = min(max(0,cos(−2π|z|−2π/3)+0,5),1),
(33)

Obrázok 9: Na obrázku vidíme grafy funkcií, ktoré
priradia číslu z z vonkajška jednotkového kruhu farbu
podl’a hodnoty |1/z|.

b(z) = min(max(0,cos(−2π|z|+2π/3)+0,5),1),
(34)

poz. obr. 9. Funkčnú hodnotu získame pomo-
cou rovnice w = 1/ f (1/z), pričom prípady z = 0 a
f (1/z) = 0 vynechávame. Súradnice v obrázku vyrá-
tame podobne ako pre komplexné čísla z vnútra jed-
notkovej kružnice. Ak w spĺňa nerovnost’ |w| ≤ 1,
tak na výpočet súradníc v obrázku použijeme rovni-
ce (30), (31), inak použijeme rovnice (28), (29). Pri
vytváraní textúry sme využili iba dolnú polovicu ob-
rázku.

V d’alšom kroku namapujeme textúru na mnoho-
sten, ktorý predstavuje Riemannovu sféru. Textúrové
súradnice pre vrcholy (x,y,z) získame pomocou ste-
reografickej projekcie zloženej so škálovaním a po-
sunutím tak, aby sme kruh v textúre so stredom v
bode (3(size/4),size/4) a polomerom size/4 nama-
povali na dolnú polgul’u. Podobne na hornú pol-
gul’u namapujeme kruh z textúry so stredom v bo-
de (size/4,size/4) a polomerom size/4. Vd’aka tejto
technike vieme vizualizovat’ aj okolie bodu ∞.

V prípade záujmu si používatel’ môže pozriet’ aj
výzor textúry pred namapovaním na Riemannovu sfé-
ru. Používatel’ si môže tento obrázok uložit’ do exter-
ného súboru v obrázkovom formáte, napr. png, tga,
jpeg a d’alšie. Príklad takejto textúry poz. obrázok
10.

Po vytvorení vizualizácie nám používatel’ské pro-
stredie programu Blender umožňuje pohybovat’ sa v
priestore a skúmat’ vizualizáciu z rôznych uhlov po-
hl’adu. Môžeme sa tiež približovat’ a vzd’al’ovat’. Ak
nie sme spokojní s vol’bou parametrov, tak môžeme
objekt zmazat’, nastavit’ parametre a vytvorit’ novú
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Obrázok 10: Na obrázku vidíme čast’ textúry na kto-
rej sa nachádzajú farebné kruhy pre zobrazenie z

1
3 .

Obrázok 11: Obrázok ilustruje výsledky vizualizácie
zobrazenia zn pre (a) n = 1, (b) n = 2, (c) n = 3, (d)

n =
4
5

, (e) n =
1
2

, (f) n =
1
3

.

vizualizáciu. Prípadne môžeme objekty posúvat’ a
vytvorit’ tak viacero sfér umiestnených vedl’a seba.

3.2 Vizualizácia mocninného zobrazenia

Ako prvé zobrazenie sme študovali zobrazenie zn,
kde sme vyberali n ∈Q+. Na obrázku 11 sú zobraze-
né výsledky pre rôzne hodnoty n.

Na obr. 12 vidíme, že pre n < 1 pokrýva farebná
textúra iba čast’ Riemannovej sféry, čo vyplýva z to-
ho, že zobrazenie n-krát zmenší uhol medzi dvoma
krivkami v bode 0. Všimnime si, že bod 0, nezmenil
pozíciu. Ďalej z obrázku vidíme, že v okolí bodu 0 je
prechod roztiahnutý, a preto nám vznikli nevyplnené
miesta. V blízkosti rovníka je prechod ostrejší a body
sú zahustené.

Pre hodnoty n > 1 na obrázkoch vidíme, že hodno-
ty okolo bodu 0 sú zahustené a hodnoty okolo rovní-
ka sú roztiahnuté. Nevýhodou je, že v tomto prípade
vizualizácie nič nehovoria o tom, ako sa zmenia ar-
gumenty zobrazovaných čísel.

Obrázok 12: Na obrázku sú zobrazené výsledky vi-
zualizácie funkcie z

1
3 z rôznych pohl’adov.

Obrázok 13: Na obrázku sú vizualizácie pre (a) a =
1,b = 0,n = 0,5, (b) a = 1,5,b = 1,n = 0,6, (c) a =
2,b = 1,5+ i,n = 0,7, (d) a = 3,b =−3i,n = 0,8.

3.3 Vizualizácia zobrazenia azn +b

Ďalej sme vizualizovali zobrazovanie azn + b, kde
n ∈ Q+ a a,b ∈ C. Príklady vizualizácie takýchto
zobrazení môžeme nájst’ na obr. 13. Z obrázkov vi-
diet’, ako zobrazenie deformuje Gaussovu rovinu pri
zmene jednotlivých konštánt. Výpočtom vieme do-
kázat’, že severný pól, ktorý symbolizuje bod ∞ má
stále rovnakú farbu. Zmena konštánt ovplyvňuje teda
iba komplexné čísla s konečným modulom.

3.4 Vizualizácia zobrazenia z(z−a)

Posledné zobrazenie, ktoré sme skúmali bolo
z(z − a), kde a ∈ C. V tomto prípade sme vytvo-
rili animáciu, v ktorej sme menili hodnotu premennej
a od −1 po 1. Na obrázku 14 môžeme vidiet’ zopár
záberov z tejto animácie.
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Obrázok 14: Na obrázku sú vizualizácie zobrazenia
z(z−a) pre (a) a =−1, (b) a = 0, (c) a = 1.

4 Diskusia

V doterajšej práci sa nám podarilo vytvorit’ vizuali-
zácie jednoduchých polynomických zobrazení. Tie-
to vizualizácie však majú ešte niekol’ko nedostatkov.
Napríklad, pri mocninách zn, kde n > 1 nedostatočne
vizualizujú zmenu argumentu premennej z. Tento ne-
dostatok by sme chceli odstránit’ napríklad použitím
radiálnej mriežky pri vytváraní textúry so stredom v
bode 0, podobnej ako sme použili na obrázku (4).

Ďalej pri niektorých zobrazeniach vznikali v tex-
túre diery, napríklad pri odmocninách v okolí bodu 0
a bodu ∞ boli asi najviditel’nejšie. Tieto diery vzni-
kajú preto, lebo používame pri vytváraní textúry uni-
formné delenie. V d’alšej práci by sme chceli tento
nedostatok odstránit’ napríklad priemerovaním okoli-
tých bodov, alebo použitím adaptívneho vzorkovania.

Plánujeme vytvorit’ vizualizačné metódy pre zloži-
tejšie polynomické zobrazenia s viacerými koreňmi.
Pri skúmaní a vytváraní textúr chceme zohl’adnit’ aj
definičný obor a obor jednolistnosti funkcie. V nie-
ktorých prípadoch by mohli tieto obmedzenia pris-
piet’ k rýchlejšiemu vygenerovaniu textúry.

Pokračovat’ chceme aj skúmaním zobrazení ez,
logz a ich kompozícií s polynomickými zobrazenia-
mi.

Neskôr chceme vytvorit’ vizualizácie funkcií po-
mocou ich Riemannových plôch. Tie by nám moh-
li poskytnút’ lepšiu predstavu o správaní sa mno-
holistých funkcií v okolí ich singulárnych bodov
[Springer, 1957].

V d’alšej práci chceme pridat’ aj možnost’ interak-
cie používatel’a s vizualizáciami. Túto interakciu za-
bezpečíme pomocou Möbiovho zobrazenia a využije-
me aj racionálne splajnové krivky na gul’ovej ploche.
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Flood Simulation of Cities
(Extended Abstract)

Michal Chládek∗
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Water simulation and water effects are nowa-
days an evolving field. In recent years we have
seen a big advance in fluid simulations. Here we
present a method for flood simulation of cities and
complex models. For the fluid simulation we use
smoothed particles hydrodynamics (SPH), by which
we gain less expensive computation than by using
other known methods of water simulation.

SPH is a Lagrangian fluid simulation
method originally developed for simulating
astrophysical phenomena([Monaghan, 1992]).
Later, it was adopted in computational fluid
dynamics(e.g.[Müller et al., 2003]). SPH is an
Lagrangian i.e. interpolation method. It approxi-
mates values and derivatives of a continuous fluid
by interpolated discrete samples represented by
particles.

Because of complex models, collision handling
takes an important role in the simulation and be-
comes a computational burden. We propose a new
approach of collision handling in particle meth-
ods by using distance from the surface inspired by
[Harada et al., 2007].

If the distance of a particle from the surface is
smaller than d, then we presume that a collision with
the surface can occur. The collision will occur only
when the particle is moving towards the surface. We
handle collisions by reflecting the velocity of the par-
ticle along the surface normal, where the angle of re-
flection greater than the angle of incidence. To accel-
erate the collision handling, we precompute a regular
grid of pointers to the closest faces.

To avoid gradual penetration of the surface with
particles, we introduce a force pushing particles from
the surface. We apply this force by increasing veloc-
ity in the direction of surface normal.

v′ = v+ c(dist−d)n (1)

where v is the velocity of a particle, c is a user defined
constant and dist is distance of a particle from the

∗mychalch@gmail.com
†durikovic@fmph.uniba.sk

scene number of distance intersections
particles

cuboid 5510 16-19 fps 5-6.5 fps
city 8892 10-13 fps 2-3.5 fps

Table 1: Comparison of frames per second calculated
using collision handling based on distances and col-
lision handling based on intersections.

surface.
We are able to visualize the results in OpenGL, as

well as reconstruct the surface of the fluid and ex-
port it into COLLADA. In the end the exported COL-
LADA file is rendered in 3ds Max.
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Abstrakt: V tejto práci ukazujeme, ako sa dá zo-
všeobecnit’ pojem derivácie, aké nové vlastnosti tým
dostaneme, akých obmedzení derivácie, ako ju po-
známe, sa zbavíme a aké nové prostriedky k vyšet-
rovaniu funkcií obdržíme. Definujeme pojem zovše-
obecnenej derivácie, zovšeobecníme známe poznatky
o klasickej derivácii a pomôžeme si všeobecnejšími
článkami, zaoberajúcimi sa touto tematikou. Podá-
me tak základný rozhl’ad o vlastnostiach zovšeobec-
nenej derivácie a dospejeme k možnostiam využitia
pojmu zovšeobecnenej pri vyšetrovaní funkcií. Pred-
stavíme spôsob derivovania, ktorý nám umožňuje de-
rivovat’ nespojité funkcie. Výsledkami tejto práce sú
súvislosti medzi spojitost’ou, klasickou diferencova-
tel’nost’ou funkcií a zovšeobecnenou deriváciou ako
aj implikácie medzi existenciou zovšeobecnenej de-
rivácie a priebehom funkcií alebo ich podobnost’ou.
Výsledky tejto práce môžu prispiet’ k novým spôso-
bom vyšetrovania funkcií, zjednodušeniam rôznych
komplikovaných dôkazov.

Kl’účové slová: zovšeobecnenie, diferenciálny počet,
derivácia, spojitost’
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Vieme, že každá podgrupa komutatívnej grupy je 
komutatívna a normálna, každá podgrupa 
cyklickej podgrupy je cyklická. Otázkou je, či 
tieto vlastnosti môžu mať aj niektoré 
nekomutatívne grupy, alebo v treťom prípade 
grupy, ktoré nie sú cyklické. Takéto grupy naozaj 
existujú. Príkladom na grupy s komutatívnymi 

vlastnými podgrupami sú 3p -prvkové grupy (p je 
prvočíslo). Všetky ich vlastné podgrupy sú rádu 1, 

p alebo 2p . Grupy rádu p sú samozrejme 
cyklické, a teda aj komutatívne, a dá sa dokázať, 

že aj všetky 2p -prvkové grupy sú komutatívne. 
Takéto grupy sa nazývajú vlastné komutatívne. 
Podobným pojmom sú vlastné cyklické grupy – 
grupy, ktoré majú všetky vlastné podgrupy 
cyklické. Túto vlastnosť majú napríklad grupy 
rádu pq (p, q sú prvočísla), lebo všetky ich vlastné 
podgrupy majú 1, p alebo q prvkov, teda sú 
cyklické. Ďalšou triedou grúp, ktorou sa v práci 
zaoberáme sú hamiltonovské grupy, teda grupy, 
ktoré majú všetky podgrupy normálne. 
Hamiltonovské grupy sú charakterizované v 

[Hall, 1963], [Zassenhaus, 1949]. V práci ale 
uvádzame vlastný dôkaz úplnej charakterizácie 
pre konečné grupy: konečná nekomutatívna grupa 
je hamiltonovská práve vtedy, keď je izomorfná s 

( ) '28 GZQ
n
×× , kde 8Q  je grupa kvaterniónov a 

'G  je komutatívna grupa s nepárnym počtom 
prvkov. Máme príklad na nekonečné 
hamiltonovské grupy: 218 GGQ ×× , kde grupy 

1G , 2G  sú komutatívne, každý prvok z 1G  má rád 

2 a každý prvok z 2G  má nepárny rád. 
Pre konečné vlastné cyklické grupy máme 

úplnú charakterizáciu: konečná grupa je vlastná 
cyklická práve vtedy, keď je izomorfná s jednou 
z grúp 

• nZ , 

• pp ZZ × , kde p je prvočíslo, 

• 8Q , 

• npq ZZ θ× , kde p, q sú prvočísla, 1+= kpq  a 

( )( ) p=1rad θ . 
Príkladom na nekonečnú vlastnú cyklickú grupu 

je { }[ ] ZZnZ npp
∈=∞ ,1 . 

Pre vlastné komutatívne grupy máme príklady 
na triedy grúp s touto vlastnosťou: 

• ( ) np

m

q ZZ θ× , kde p, q sú prvočísla, m je 

najmenšie prirodzené číslo také, že 

( )pqm mod1≡  a ( )( ) p=1rad θ , 

• mn pp
ZZ θ× , kde 2≥n , pre ( )( ) x=11θ  platí, že 

( )npppx mod≡  a ( )np px mod1≡ . 

Okrem toho ak G je vlastná komutatívna grupa 
a existujú prvočísla qp ≠ , ktoré delia G , tak G 

je komutatívna alebo ( ) np

m

q ZZG θ×≅  a platí, že 

( )( ) p=1rad θ . 
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Niektoré modifikácie Lanchesterových rovníc
Martina Korcová∗

Školitel’: Michal Demetrian†
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Abstrakt: Práca sa zaoberá modifikáciami Lan-
ches-terových rovníc a využíva interpretáciu týchto
rovníc v podobe jednoduchých bojových modelov ar-
mád. Modifikácie zachovávajú lineárnost’ rovníc, sú
závislé výlučne od času a predstavujú posily. Náj-
dené sú konkrétne explicitné riešenia a riešené sú aj
niektoré optimalizačné úlohy týkajúce sa množstva,
či času prichádzajúcich posíl.
Kl’účové slová: Lanchesterove rovnice, matematické
modelovanie

1 Úvod

Lanchesterove rovnice sú pomenované podl’a vedca
F. W. Lanchestera, ktorý ich sformuloval vo svojej
práci [Lanchester, 1999] na začiatku 20.teho storo-
čia. V minulosti boli využívané vo vojnách najmä
na modelovanie bojov armád, v súčasnosti na ne mô-
žeme narazit’ aj v ekonómii, či marketingu. Svo-
je uplatnenie majú i v počítačových modeloch, kto-
ré sú vyvíjané aj v súčasnosti. [Lepingwell, 1987]
Množstvo d’alších informácií o jednoduchých ale
aj zložitejších modeloch si čitatel’ môže nájst’ v
[Spradlin and Spradlin, 2007].

Ak by sme chceli naznačit’ význam Lanchestero-
vých rovníc s pomocou aplikácie v armáde, môžeme
povedat’, že vo všeobecnosti tieto rovnice vyjadrujú
závislost’ efektivity a použitej stratégie síl bojujúcich
proti sebe ako funkciu času. [Telek, 2000]

1.1 Základný model

Základný model, z ktorého budeme vychádzat’ pred-
stavuje sústavu dvoch lineárnych diferenciálnych
rovníc. Z tohto základného modelu sú pomocou rôz-
nych modifikácií odvodené d’alšie, tie už nemusia
byt’ nutne lineárne.

Matematický zápis základného modelu vyzerá na-
sledovne

dB(t)
dt = −rR(t), B(0) = B0,

dR(t)
dt = −bB(t), R(0) = R0.

(1)

∗vecernica.mata@gmail.com
†demetrian@fmph.uniba.sk

Derivácia na l’avej strane v oboch rovniciach re-
prezentuje zmeny, ktoré nastávajú v jednotlivých ar-
mádach počas boja. Označenia B(t),R(t) sú počet-
nosti armád v čase t, hodnoty b,r môžeme chápat’
ako efektívnost’ armád a sú vždy kladné. Dôsledkom
toho sa na pravej strane rovníc udáva znamienko mí-
nus, ked’že obe armády sa počas boja navzájom ničia
a tým sa ich početnost’ znižuje. V počiatočných pod-
mienkach sa uvádza početnost’ armád (B0,R0) v čase
t = 0, teda na začiatku.

Riešenie základného modelu dostaneme klasickým
postupom riešenia sústavy diferenciálnych rovníc a
má tvar

B(t) = B0 cosh t
√

rb−R0
√ r

b sinh t
√

rb,

R(t) = R0 cosh t
√

rb−B0

√
b
r sinh t

√
rb.

Zápis riešenia pomocou hyperbolických funkcií
uvádzame so zámerom ukázat’ peknú symetriu, kto-
rú toto riešenie má. Vidíme, že ak v prvej rovnici
pozamieňame všetky B a R (pri dodržaní indexov a
vel’kých a malých písmen), dostaneme práve druhú
rovnicu. Touto symetriou sa vyznačuje už základný
model (1), kde ju tiež vidno.

Analýzou tohto riešenia vieme nájst’ nerovnost’,
ktorej platnost’ hovorí o vít’azstve armády R

B0
√

b < R0
√

r. (2)

Pomocou nej teda l’ubovol’ný čitatel’ poznajúci iba
čísla B0,R0,b,r, vie hned’ jednoznačne povedat’ kto
vyhrá.

2 Posilové modely

2.1 Konštantné posily od určitého času

Prvý model opisuje boj dvoch armád, pričom jednej
pridáme navyše konštantné posily. Matematicky to
zapíšeme nasledovne

dB(t)
dt = −rR(t)+β (t), B(0) = B0,

dR(t)
dt = −bB(t), R(0) = R0.

(3)

Z matematického hl’adiska prítomnost’ člena β (t)
znemožňuje jednoduchú analýzu vo fázovej rovine,
ktorá je možná v modeli (1).
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Posily zvolíme špeciálne tak, aby ked’ začnú mod-
rej armáde prichádzat’, ich prísun sa už nezastavil,
teda

β (t) =
{

0 0≤ t ≤ T ,
β0 t > T .

Aj pre tento model poznáme explicitné riešenie.
Dostaneme ho tak, že si najskôr nájdeme všeobecné
riešenia pre oba intervaly[0,T ], [T,∞] a zabezpeče-
ním ich spojitosti potom získame hl’adané riešenie,
ktoré opisuje priebeh boja pre jednotlivé intervaly.
Ak t ∈ [0,T ]

B(t) = B0 cosh t
√

rb−R0

√
r
b

sinh t
√

rb,

R(t) = R0 cosh t
√

rb−B0

√
b
r

sinh t
√

rb, (4)

ak t ∈ [T,∞).

B(t) = −
√ r

b [(R0− β0
r coshT

√
rb)sinh t

√
rb

+(−
√

b
r B0 +

β0
r sinhT

√
rb)cosh t

√
rb],

R(t) = (R0− β0
r coshT

√
rb)cosh t

√
rb

+(−
√

b
r B0 +

β0
r sinhT

√
rb)sinh t

√
rb+ β0

r .

(5)
Budeme sa zaoberat’ nasledujúcou optimalizačnou

úlohou. Ak máme zadané všetky vstupné parametre
R0,B0,r,b vrátane posíl β0, a to práve v takom zlo-
žení, kedy v klasickom bezposilovom súboji vyhrá-
va červená armáda, hl’adáme maximálne T , pre ktoré
vyhrajú modrí. Intuitívne vieme, že v takto nastole-
nej situácii je najvýhodnejšie pre modrých začat’ do-
dávat’ posily čo najskôr. Nás však zaujíma čas T , do-
kedy si modrá armáda môže dovolit’ odkladat’ prísun
posíl bez obáv o svoje vít’azstvo. Musíme však tiež
pripustit’ existujúcu možnost’, že pri začiatočne zvo-
lených parametroch nie je možné aby modrí vyhrali.

Prejdime k samotnému vyriešeniu úlohy. Ked’že
chceme aby modrí zvít’azili a toto ich vít’azstvo je
možné až po tom, čo začnú prichádzat’ na ich stra-
nu konštantné posily, vychádzame z predpokladov
R(tR) = 0∧B(tR)> 0 pre riešenie (5). Zapíšme si

0 = (R0−
β0

r
coshT1

√
rb)cosh t

√
rb

+(−
√

b
r

B0 +
β0

r
sinhT1

√
rb)sinh t

√
rb+

β0

r
.

Vieme vyjadrit’ parameter β0 (ktoré je v tejto úlohe
fixované) ako

β0 =
(
√

b
r B0 sinh t

√
rb−R0 cosh t

√
rb)r

−cosh
√

rb(t−T1)+1
. (6)

Ak teraz aplikujeme poznatok, že remíza je prípad
ked’ v čase idúcom do nekonečna sa armády rovno-
merne ničia, dopracujeme sa až k nasledovnému vý-
razu

lim
t→∞

β0 = lim
t→∞

(
√

b
r B0 sinh t

√
rb−R0 cosh t

√
rb)r

−cosh
√

rb(t−T )+1

= −e
√

rbT (B0

√
b
r
−R0)r (7)

Takto vyjadrené β0 nám prezrádza množstvo potreb-
né na dosiahnutie remízy. My však nesmieme zabú-
dat’, že v tomto prípade je tento parameter určený už
na začiatku a neznámou je pre nás čas T , kedy začí-
najú prichádzat’ posily. Pokračujeme teda d’alej a k
získanému tvaru nájdeme inverznú funkciu pre T ako

T =
1√
rb

ln
β0

−(B0

√
b
r −R0)r

. (8)

Rýchlou úvahou sa môžme presvedčit’, či výraz má
zmysel. Pozrime na zlomok z ktorého vyjadrujeme
logaritmus. Čitatel’ je kladný a menovatel’ vd’aka
vopred nastavenej situácii tiež, pretože pre vít’azstvo
červených v boji bez posíl platí už známa nerovnost’
(2).

Podarilo sa nám nájst’ hodnotu, s ktorou pri zada-
ných vstupných parametroch dosiahneme remízový
výsledok súboja. Mohli by sme ju teda považovat’
za hl’adanú kritickú hodnotu o ktorej vieme, že ak sa
modrá armáda rozhodne dodávat’ posily skôr (v čase
t < T ), určite zvít’azí (Obr. 1). Táto hodnota môže
vyjst’ aj záporná, v tom prípade ide o spomínanú si-
tuáciu, kedy kvôli zvoleným vstupným parametrom
(nedostatočným posilám) nie je reálna výhra modrej
armády. Ak by sme chceli hned’ na začiatku vylúčit’
túto možnost’, stačí ak dodržíme nerovnost’

β0 > β crit
0 = rR0−B0

√
rb. (9)

Avšak tento výraz má nedokonalost’, na ktorú mô-
žeme narazit’ pri niektorých kombináciách vstupných
parametrov. Ide o prípady ked’ boli parametre zadané
v súlade s predpokladmi, lenže hodnota T , ktorú po-
mocou vzt’ahu (8) dostaneme je vačšia (neskôr) ako
samotná hodnota tB1, kedy sa skončí boj. Je to spôso-
bené práve neohraničenost’ou (sprava) prísunu posíl.

1Použitý výraz tB predstavuje čas skončenia boja v situácii
ked’ modrá armáda prehrá skôr ako jej začnú prichádzat’ posily.
Dá sa určit’ jednoduchou úvahou.
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Preto je dôležité si pri vypočítaní T overit’, či je spl-
nená podmienka

T < tB =
1√
rb

arctanh
B0

R0

√
b
r
. (10)

V prípade, že nie je splnená a nastáva spomenutá ne-
dokonalost’, funkciu kritickej hodnoty, ktorú sa pokú-
šame nájst’ v tejto optimalizačnej úlohe preberá práve
hodnota tB.
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Obrázok 1: Na obrázku vidíme tri situácie so zada-
nými vstupnými parametrami R0 = 3,B0 = 2.5,r =
0.4,b = 0.3,β0 = 0.7. Dopočítaná kritická hodnota
T =2.13624 je použitá v grafe2. Pre graf1 sme zvoli-
li T =1.8 a pre graf3 T =2.5. Hodnota tB = 2.63. Pre
zvolené parametre vychádza kritická hodnota β crit

0 =
0.333975. Naše β0 > β crit

0 .

2.2 Konštantné posily na určitom intervale

Druhý posilový model tiež využíva konštantné posily,
avšak len na nejakom konkrétnom intervale [T1,T2].
Zápis modelu je teda rovnaký ako v prvom modeli
(3). Premennú β (t) si však určíme v o čosi zložitej-
šom tvare

β (t) =
{

β0 t ∈ [T1,T2],
0 t /∈ [T1,T2],

kde β0 je konštantná a kladná pre t ≥ 0.
Napriek trochu dlhšiemu postupu vieme nájst’ ex-

plicitné riešenie, podobne ako pri predchádzajucom
modeli. Dostaneme tak nasledovný tvar explicitného
riešenia:

Pre t ∈ [0,T1] je to už spomínaný výraz (4).
Pre t ∈ [T1,T2] je to výraz (5).
A ak t ∈ [T2,∞) dostaneme výraz

B(t) = [B0−
√ r

b
β0
r (sinhT1

√
rb− sinhT2

√
rb)]cosh t

√
rb

−
√ r

b [R0− β0
r (coshT1

√
rb− coshT2

√
rb)]sinh t

√
rb,

R(t) = [−
√

b
r B0 +

β0
r (sinhT1

√
rb− sinhT2

√
rb)]sinh t

√
rb

+[R0− β0
r (coshT1

√
rb− coshT2

√
rb)]cosh t

√
rb.

(11)

Pri tomto modeli sa budeme zaoberat’ nasledujú-
cou úlohou. Máme model s konštantnými posilami
len na určitom intervale [T1,T2], v prípade boja bez
posíl je vít’azom červená armáda a nás zaujíma aké
minimálne množstvo posíl potrebuje modrá armáda,
aby mohla boj nakoniec vyhrat’.

Pozrime sa aké možnosti tu zvažuje samotná mod-
rá armáda. Jej ciel’om je vyhrat’ boj pomocou posíl,
môže ho však chciet’ vyhrat’ už počas toho obdobia,
ked’ posily stále prichádzajú (na intervale [T1,T2])
alebo bude pre ňu, vzhl’adom na dostupné množ-
stvo posíl, reálne vyhrat’ boj až potom ako prestanú
chodit’ posily, teda koniec boja nastane na intervale
[T2,∞).

Uvažujme najskôr druhú možnost’, žeby mod-
rá armáda zvít’azila práve na spomínanom intervale
[T2,∞). Budeme vychádzat’ z riešenia (11), ktoré po-
pisuje vývoj počtu vojakov v jednotlivých armádach
práve v tejto situácii. Na základe našich predpokla-
dov volíme tvar R(tR) = 0,B(tR)> 0, konkrétne

0 = [−
√

b
r

B0 +
β0

r
(sinhT1

√
rb− sinhT2

√
rb)]sinh t

√
rb

+[R0−
β0

r
(coshT1

√
rb− coshT2

√
rb)]cosh t

√
rb.
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Z rovnice si vyjadríme posily

β0 =
(
√

b
r B0 sinh t

√
rb−R0 cosh t

√
rb)r

−cosh
√

rb(t−T1)+ cosh
√

rb(t−T2)
.

Teraz môžeme previest’ nasledujúce výpočty, ktoré
nás privedú k určeniu remízového stavu

lim
t→∞

β0 =
e
√

rb(T1+T2)(
√

b
r B0−R0)r

e
√

rbT1− e
√

rbT2
. (12)

Podl’a nájdenej β0 vie modrá armáda presne kol’ko
posíl potrebuje na dosiahnutie remízy, ktorá nastane
na intervale[T2,∞).

Pozrime sa teraz na prvú možnost’, že boj skončí
vít’azstvom modrých v čase t ∈ [T1,T2]. Použijeme
výraz (5), v tvare R(tR) = 0,B(tR)> 0. Vychádzame
preto z rovnice

0 = (R0−
β0

r
coshT1

√
rb)cosh t

√
rb

+(−
√

b
r

B0 +
β0

r
sinhT1

√
rb)sinh t

√
rb+

β0

r
.

Potrebujeme z nej vyjadrit’ parameter β0. Ked’že sme
tak už urobili pri predchádzajúcej optimalizačnej úlo-
he, poznáme jeho tvar ako (6). Ak teraz urobíme na-
sledovný výpočet

lim
t→T2

β0 =
(
√

b
r B0 sinhT2

√
rb−R0 coshT2

√
rb)r

−cosh
√

rb(T2−T1)+1
(13)

Dostali sme výraz, ktorý nám hovorí aké vel’ké β0
treba, aby sa boj skončil práve v čase T2. Je jasné, že
ak modrá armáda zvolí posily vačšie ako toto β0, boj
sa skončí ešte skôr, v čase t ∈ [T1,T2].

Zhrňme si naše závery. Podarilo sa nám určit’ po-
trebné množstvo posíl pre modrú armádu, ktoré jej
napriek počiatočne nastaveným parametrom (v bo-
ji bez posíl by modrí prehrali) zabezpečí remízu, ku
ktorej dôjde na intervale [T2,∞). Ked’že ciel’om mod-
rej armády je vyhrat’ boj, stačí jej zvolit’ si tieto posi-
ly väčšie. Nám sa podarilo určit’ aj hodnotu β0, ktorá
rozhoduje o tom, či sa boj skončí ešte počas prichá-
dzania posíl, teda ak t ∈ [T1,T2], alebo až potom na
intervale [T2,∞).

2.3 Exponenciálne posily

Pri tomto posilovom modeli budeme tiež vychádzat’
z (3). Posilu β (t) však zvolíme v tvare

β (t) = B̂e−λ t , (14)

kde B̂ > 0, λ > 0 sú konštantné. Máme teda model, v
ktorom prichádzajú posily pre modrú armádu podl’a
novej β (t). Ked’že sme ju zvolili v tvare exponenciál-
nej funkcie, na začiatku dodávame posily s najväčšou
intenzitou a postupne ich prísun slabne. Táto taktika
je zrejme najúčinnejšia ak sú rozdiely medzi armá-
dami, či už v efektivite alebo začiatočných stavoch,
malé. Ak si predstavíme boj bez posíl, kde vyhrávajú
červení, intuitívne cítime, že pri malých rozdieloch
medzi parametrami postačí modrej armáde exponen-
ciálna posila na pomerne rýchle zvrátenie boja.

Rovnako ako pri predchádzajúcich modeloch, aj tu
uvádzame explicitné riešenie, ktoré dostaneme jed-
noduchým vyriešením danej sústavy difenenciálnych
rovníc.

B(t) = −
√ r

b(R0 +
bB̂

λ 2−rb)sinh t
√

rb

+(B0 +
B̂λ

λ 2−rb)cosh t
√

rb− B̂λ
λ 2−rb e−λ t ,

R(t) = −
√

b
r (B0 +

B̂λ
λ 2−rb)sinh t

√
rb

+(R0 +
bB̂

λ 2−rb)cosh t
√

rb− bB̂
λ 2−rb e−λ t .

(15)
Pri pohl’ade na toto riešenie vidíme, že sa nedá pou-
žit’ v jednom konkrétnom prípade, a to ak λ 2 = rb.2

Špeciálne pre tento prípad teda uvádzame explicitné
riešenie (16).

B(t) = −[
√ r

b(R0− B̂)+ B̂
4
√

rb
]sinh t

√
rb

+(B0− B̂
4
√

rb
)cosh t

√
rb

+(1+2
√

rbt) B̂
4
√

rb
e−
√

rbt ,

R(t) = −
√

b
r (B0− B̂

4
√

rb
)sinh t

√
rb

+(R0 +
B̂(1−4r)

4r )cosh t
√

rb

+B̂(1− (1−2
√

rbt)
4r )e−

√
rbt .

(16)

Teraz sa trochu bližšie pozrieme na posily v tomto
modeli a situácie, ktoré sú pre nás zaujímavé. Prichá-
dzajúce posily pre modrú armádu sme si na začiatku
určili vzt’ahom (14). Hodnota (17) určuje celkové
posily armády modrých.

∫ ∞

0
B̂e−λ tdt =

B̂
λ
. (17)

Vidíme, že množstvo modrých posíl je vyjadrené jed-
noduchým zlomkom dvoch parametrov. My si pre
zjednodušenie vyberieme jeden z nich, konkrétne B̂
a pomocou neho budeme d’alej skúmat’ vplyv po-
síl na priebeh boja. Samozrejme, ideálny prípad by

2V tomto prípade je pravá strana (posily) lineárne závislá od
fundamentálneho riešenia.
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bol, ak by sme zachovali zlomkový tvar parametrov
(oz.α = B̂

λ ) a nasledujúci postup aplikovali priamo
na α . Numerické počítanie s takýmto tvarom je však
zbytočne zložitejšie a pre predstavu čitatel’a o prob-
léme, ktorým sa tu zaoberáme, úplne postačí aj zjed-
nodušená verzia posíl, v našom prípade zvolený pa-
rameter B̂.

Najzaujímavejšia situácia pre nás bude tá, kde pri
bojoch bez posíl vyhráva červená armáda. Chceli by
sme nájst’ kritickú hodnotu, ktorá by nám prezradi-
la ako nastavit’ parameter B̂, a teda by sme pomo-
cou posíl zvrátili boj a zaručili vít’azstvo modrých.
Vychádzajúc z predpokladu, že konečným vít’azom
má byt’ modrá strana, volíme tvar riešenia (15) ako
R(tR) = 0∧B(tR)> 0. Máme teda výraz

0 = −
√

b
r
(B0 +

B̂λ
λ 2− rb

)sinh t
√

rb

+(R0 +
bB̂

λ 2− rb
)cosh t

√
rb

− bB̂
λ 2− rb

e−λ t

Jednoduchými úpravami vyjadríme parameter B̂ ako

B̂ =
(
√

b
r B0 sinh t

√
rb−R0 cosh t

√
rb)(λ 2− rb)

−
√

b
r λ sinh t

√
rb+bcosh t

√
rb−be−λ t

.

(18)
Na nájdenie spomínanej kritickej hodnoty teraz vy-

užijeme poznatok, že ak súboj nemal vít’aza, armády
sa vzájomne rovnako ničili v čase idúcom do neko-
nečna. Pokúsime sa zistit’, pre aké B̂ nastane remíza
v našom posilovom modeli, a to nasledovným výpoč-
tom

B̂∞ = lim
t→∞

B̂ =
(
√

b
r B0−R0)(λ 2− rb)

−
√

b
r λ +b

. (19)

Teraz už vieme povedat’, akú hodnotu treba nastavit’
B̂, aby sa boj v tomto konkrétnom modeli skončil ne-
rozhodne. Vd’aka tomu tiež vieme, že ak si modrá
armáda zvolí vačšie B̂ ako je to, ktoré zabezpečuje
remízu, vít’azom bude práve ona a ak si zvolí menšiu
hodnotu, prichádzajúce posily jej na výhru neposta-
čia.

K tomuto nášmu záveru uvádzame aj Obr. 2, ktorý
vykresl’uje nerovnost’, ku ktorej sme sa dopracovali
predchádzajúcou úvahou o rovnosti (19). Pre jej pre-
hl’adnejšiu verziu sme zvolili parametre B0,b jednot-

kové a zvyšné ako pomery R∗0 =
R0
B0
, B̂∗ = B̂

B0
,r∗ = r

b .
Polohu krivky určujú práve hodnoty B̂∗ a λ .
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Obrázok 2: Modrá farba predstavuje situácie kedy
vyhrá modrá armáda, plocha nad krivkou zase ví-
t’azstvo červených, B̂∗ = 1.5,λ = 1.

Pre úplnost’ si ešte preukážeme nezápornost’ B̂.
Skúmajme teda (19). Ked’že parametre máme nasta-
vené tak, že v boji bez posíl by vyhrala červená ar-
máda, vieme o nich, že spĺňajú nerovnost’ (2). Podl’a
tejto nerovnosti máme výraz v prvej zátvorke čitatel’a
záporný. Pozrime sa teraz na zvyšné dva výrazy

λ 2− rb, −
√

b
r

λ +b.

Ak budeme predpokladat’ prvý z nich ako kladný, je-
ho úpravou dostaneme nerovnost’

−
√

b
r

λ +b < 0.

Analogicky by sme dostali opačnú nerovnost’, ak by
sme predpokladali zápornost’ λ 2− rb. Vd’aka tejto
úvahe môžeme povedat’, že výraz (19) je pre našu
konkrétnu situáciu určite nezáporný.

Ešte je zaujímavé pozriet’ sa, ako sa správa náš pa-
rameter B̂ v opačnom smere, teda v situácii, ak by
sme chceli boj čím skôr ukončit’, to znamená ak t
nadobúda malé hodnoty, resp. blíži sa k nule. Bu-
deme vychádzat’ z (18). Pri pohl’ade na tento výraz
intuitívne očakávame, že jeho limita ak t pošleme do
nuly bude nekonečno. Odvodíme ako konkrétne táto
veličina narastá do nekonečna. Rozpíšeme jednotlivé
funkcie podielu pomocou Taylorovho rozvoja v bode
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nula. Dôležitý je pre nás najma menovatel’, (napovie
nám kol’ký stupeň postačí pre naše účely). Obdržíme
s uvedenou presnost’ou 2 výraz

B̂ =
(rb−λ 2)R0

1
2 t2b(rb−λ 2)

=
2R0

b
1
t2 +o(

1
t2 ), t→ 0+. (20)

Tu už s istotou môžme tvrdit’

lim
t→0+

2R0

b
1
t2 = ∞.

Teraz vieme povedat’, že v spomínanej situácii ak
t→ 0, sa parameter B̂ správa ako mocninová funkcia
1
t2 a môžme si tiež všimnút’, že v tomto prípade je
množstvo posíl pre modrých lineárnou funkciou sa-
motnej efektivity modrých, presnejšie tieto posily sú
nepriamo úmerné danej efektivite, čo vôbec nebolo
jednoznačne viditel’né z výrazu (18).

V tejto časti sme pri úvahách o posilách skúmali
iba vplyv parametra B̂ na priebeh boja. Zaujímavé
by však bolo aj súčasné pozorovanie oboch paramet-
rov B̂,λ , pretože ako vieme zo vzt’ahu (17) množstvo
posíl môžeme ovplyvňovat’ oboma naraz. Na Obr.3
uvedieme situáciu, ktorá nám ukazuje vplyv ich na-
stavenia na výsledok boja.

Záver

V úvode práce sme sa oboznámili so základným Lan-
chesterovým modelom a jeho riešením. Ďalej sme
sa venovali posilovým modelom, ktoré sme odvodi-
li pomocou modifikácii, ktoré zachovávali lineárnost’
týchto modelov a umožnovali nájst’ ich explicitné rie-
šenia. Podarilo sa nám vyriešit’ aj niektoré optimali-
začné úlohy a nájst’ kritické hodnoty pre konkrétne
stanovené situácie.
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Obrázok 3: Parameter λ si zvolíme ako λ = 1 a dopo-
čítame k nemu kritickú hodnotu B̂ pre remízu podl’a
(19), B̂ = 1.29808 (graf1). Pomer týchto dvoch para-
metrov je teda 1.29808. Ak teraz zmeníme hodnotu
λ = 0.5, k nej B̂ = 0.64904 tak, aby bol zachovaný
pôvodný pomer, výsledkom boja už nebude remíza,
ale vít’azstvo červených (graf2). Ak naopak zvýši-
me λ = 1.5, k nej B̂ pri ich zachovanom pomere bude
B̂= 1.94712 a pri týchto hodnotách sú vít’azmi modrí
(graf3).
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Abstrakt 
V [Ali, Seiford, 1993] sa uvádza veta, v ktorej 
autori popisujú voľbu ε  - dolné ohraničenie váh v 
CCR a BCC modeli. Táto veta je však chybná, čo si 
všimli aj v [Daneshian et. al., 2005], kde popisujú 
algoritmus na hľadanie maximálneho intervalu pre 
ε , pre ktoré bude mať úloha lineárneho programo-
vania pre CCR (BCC) model prípustné riešenie 
(alebo ekvivalentne, že duálna úloha bude ohra-
ničená). V tomto článku uvedieme vetu, ktorá 
opraví tú pôvodnú a zároveň poukážeme na 
nedostatky voľby ε  podľa uvedeného algoritmu. 
Na záver ukážeme, ako nájsť vhodné ε , pre ktoré 
príslušná úloha lineárneho programovania (LP) 
vyhodnotí správne CCR (BCC) efektívnosť. 
 

Kľúčové slová: BCC model, CCR model, 
parametrické lineárne programovanie. 

1 Úvod 
V literatúre sa stretávame s dvoma metódami 

výpočtu CCR (BCC) efektívnosti. Prvou z nich je 
dvojfázová metóda využívajúca vlastnosti duality 
a komplementarity lineárneho programovania, tou 
druhou je ohraničenie váhových premenných zdola 
v primárnej úlohe CCR (BCC) modelu konštantou 
ε . Zaoberať sa budeme práve touto druhou 
metódou. Autori článkov [Ali, Seiford, 1993] a 
[Daneshian et. al., 2005] pristupujú k voľbe 
konštantyε  tak, aby príslušné úlohy LP boli 
ohraničené, resp. mali prípustné riešenie. Ale aj 
samotní autori [Ali, Seiford, 1993] upozorňujú na 
rôzne výsledky pri rôznych voľbách ε , pri ktorých 
sú úlohy ohraničené, resp. majú prípustné riešenie. 
Tento jav vysvetlíme. Rovnako ponúkneme riešenie 
– vhodnú voľbu ε , pri ktorej získame správne 
vyhodnotenie efektivity, t.j. rovnaké ako pri 
dvojfázovej metóde, ktorá je korektná. Odrazovým 
mostíkom bude pre nás teória parametrického 
lineárneho programovania ([Nožička et. al., 1974], 
[Plesník et. al., 1990]). 

2 DEA modely 
Uvažujme n rozhodovacích jednotiek RJ1, RJ2, 

..., RJn. Každej z nich prislúcha m-zložkový 
stĺpcový polokladný vektor vstupov xi, a s–zložkový 
stĺpcový polokladný vektor výstupov yi, kde  i = 
1,2,3, ... n. Maticou vstupov rozumieme X = [x1 x2  
x3 … xn], maticou výstupov X =[y1  y2  y3 … yn]. 
Úlohy LP prislúchajúce CCR a BCC modelu 
(primárna – P, duálna – D) majú tvar : 
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BCC-Po:     BCC-Do: 
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Premenné +s  a −s  sa nazývajú sklzy. 

3 Dolné ohraničenie 

3.1 Prípustnosť a ohraničenosť 

Najprv si uveďme opravenú verziu pôvodnej 
vety z [Ali, Seiford, 1993]: 
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Veta 1. Nech pre všetky ni K,2,1=  platí: 
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Dôkaz. Sčítajme rovnice ohraničení CCR-Do 
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 platí, že 

každá zložka vektora α  je záporná. Navyše z 
ohraničenia 0≥λ  vyplýva 0≤αλ , a teda za 
platnosti ohraničení úlohy CCR-Do nadobúda výraz 
αλ  maximum v nejakom bode(Nech pre tento bod 

θθ = , λλ = ) – v tomto bode potom platí 
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Majme funkciu ).max(: +− +→ essem θ , teda 

funkciu, ktorá každému θ  priradí maximum výrazu 
+− + esse. . Pozrime sa na to, ako sa funkcia m 

správa pre θθ > . Uvedomme si , že pre takéto θ , 

spĺňa λ  ohraničenia úlohy CCR-Do (to sa dá 
jednoducho nahliadnuť z toho, že ak existovalo 

prípustné riešenie ),,,( −+ ssλθ , potom aj 

),,,( oxss θλθθ ∆+∆+ −+  je prípustným). 
A keďže platí  

o
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io yexesse ..
1

−+=+ ∑
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+− αλθ  

a v bode λ  má výraz αλ  za ohraničení úlohy 

maximum, platí, že funkcia m, na množine ( )∞,θ  
má predpis 
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θθ , 

teda na danej množine je táto funkcia lineárna, 
rastúca, a teda s prírastkom θ∆  narastie 

v maximum výrazu +− + esse.  za platnosti 

ohraničení úlohy CCR-Do a  ( )∞∈ ,θθ  presne o 
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θ  

To ale znamená, že pre θθ >  a pri 
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platí, že hodnota účelovej funkcie úlohy CCR-Do 
nemôže nadobudnúť nižšiu hodnotu ako je jej 

minimálna hodnota, keď θθ = , pretože zmena 

hodnoty výrazu )( +− + esesε  nemôže  byť väčšia 

ako zmena hodnoty θ , z čoho už potom vyplýva, že 
optimálna hodnota účelovej funkcie vzhľadom na 

θ  je pre θθ >  rastúcou funkciou(alebo, ak 

∑
=

=
s

i

iox
1

1
ε , potom je konštantná). Ďalej si už len 

stačí uvedomiť, že pre ( )θθ ,0∈  sú jednotlivé sklzy 
−+ ss ,  ohraničené zhora, teda účelová funkcia je 

pre ( )θθ ,0∈  ohraničená zdola.  
 
To nám už stačí na vyslovenie tvrdenia : 

Ak platí predpoklad ∑∑
==

>
s

i

ij

m

i

ij yx
11

 pre oi =  

a zvolíme 

∑
=

<
s

i

iox
1

1
ε , bude mať úloha CCR-Do 

riešenie (bude ohraničená).  Čím je prvá časť vety 
už dokázaná, pretože ak tento predpoklad platí pre 
všetky rozhodovacie jednotky, potom stačí zvoliť 









<

∑
=

=
mi

ij
nj

x
K

K
,1

,2,1
max

1
ε  a úlohy CCR-Do (pre 

no K,2,1= ) budú ohraničené. 
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V prípade, že zvolíme 

∑
=

>
s

i

iox
1

1
ε  bude optimálna 

hodnota účelovej funkcie vzhľadom na θ  pre 

θθ >  klesajúcou (lineárnou) funkciou, a teda 
úloha CCR-Do bude neohraničená.  
 

V pôvodnej vete chýbal predpoklad  

∑∑
==

>
s

j

ij

m

j

ij yx
11

 (pre všetky ni K,2,1=  ). Hoci tento 

predpoklad nie je obmedzujúci (dá sa dosiahnuť 
prenásobením matice Y vhodnou konštantou, čo 
zodpovedá zmene merných jednotiek), bolo by 
vhodné ukázať, že pre každú úlohu CCR-Do 
existuje vhodné 0>ε , pre ktoré je úloha 
ohraničená. O tom hovorí nasledovná veta. 
 
Veta 2. Pre každú maticu vstupov X  a maticu 

výstupov Y  existuje 0>ε , pre ktoré má úloha 
CCR-Do riešenie. 
 
Dôkaz. Zvoľme c  tak, aby pre všetky 

nj K,2,1=  platilo 

∑∑
==

>
s

i

ij

m

i

ij ycx
11

 

10 ≤< c  

Potom ak zvolíme pevne 
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*

max

1
ε , 

tak podľa vety 1 má nasledovná úloha optimálne 
riešenie : 
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Zaveďme substitúciu 
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Dostávame úlohu, pre ktorú hodnota účelovej 

funkcie je rovnaká ako pre predošlú úlohu : 
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Keďže 10 ≤< c , tak pre jej účelovú funkciu 

platí 
 

)()( ** +−+− +−≤+− ezezccezez εθεθ  

 
Čím je veta dokázaná, pretože pre každú dvojicu 

matíc X , Y  stačí zvoliť  *εε c<  (pričom platí  

0* >εc ) a úloha CCR-Do  bude ohraničená .  
 

3.2 Vhodná voľba ohraničenia 

V predchádzajúcej časti sme ukázali, ako zvoliť 
0>ε  tak, aby úloha CCR-Do bola ohraničená, a 

teda CCR-Po mala prípustné riešenie. Ako neskôr na 
príklade ukážeme, nevhodnou voľbou 0>ε , pre 
ktoré budeme mať splnenú ohraničenosť resp. 
prípustnosť, môžeme vyhodnotiť efektívnu 
rozhodovaciu jednotku ako neefektívnu.  

 
Na úlohu CCR-Do sa môžeme pozerať ako na 

úlohu parametrického lineárneho 
programovania(PLP) s jedným parametrom ε  v 
účelovej funkcii. Pre lepšie pochopenie dôkazu vety 
4 uvedieme vetu, ktorá popisuje základné vlastnosti 
PLP s parametrom v účelovej funkcii, bez dôkazu. 

 
Veta 3. Ak je N  interval, potom existuje jeho 

delenie na intervaly kN , kde { }1,2,1 −∈ sk K  a 

),( 1+= kkk nnN , pričom snnn <<< K
21  a 

∞∞−∈ ,kn  pre { }sk K,2,1∈ , pričom pre 
kN∈∀ 21 ,λλ  platí 

  )()()( 21
k

optoptopt NMMM ≡= λλ   

a zároveň platí  

)()()( 1 k
opt

k
opt

k
opt nMNMNM ⊂∪−  

 
N  je množina všetkých hodnôt parametrov, 

pre ktoré má úloha PLP  optimálne riešenie. 
)(λoptM  je množina všetkých optimálnych riešení 

úlohy PLP, ak hodnotu parametra zvolíme rovnú λ . 
Z teórie PLP tiež vyplýva, že N je konvexná 
a uzavretá. Keďže v našom prípade má úloha 
riešenie pre nejaké 0>ε  (veta 2) a zároveň aj pre 

0=ε , tak N  je skutočne interval a táto veta má pre 
nás zmysel. Hlavným významom vety 3 je fakt, že 
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pre jednotlivé intervaly ),( 1+= kkk nnN  má úloha 

rovnakú množinu optimálnych riešení )( k
opt NM  a 

pre množinu optimálnych riešení v ich koncových 

bodoch platí )()()( 1 k
opt

k
opt

k
opt nMNMNM ⊂∪− . 

Teraz už máme všetko potrebné, aby sme mohli 
vysloviť a dokázať poslednú vetu. 

 
Veta 4. Pre každú úlohu CCR-Do existuje 
0>ε , také, že optimálna hodnota θ  bude rovnaká 

ako optimálna hodnota θ  dosiahnutá v prvej fáze 
dvojfázovej metódy pre rovnakú vstupnú a 
výstupnú maticu a optimálne hodnoty sklzových 
premenných budú optimálnymi aj pre druhú fázu 
dvojfázovej metódy pre rovnakú vstupnú a 
výstupnú maticu. 

 
Dôkaz. Pozrime sa na CCR-Do ako na úlohu 

parametrického lineárneho programovania s 
parametrom ε  vyskytujúcim sa v účelovej funkcii. 
Z vety 2 vieme, že pre každú úlohu CCR-Do existuje 

0' >ε , také, že CCR-Do má optimálne riešenie pre 
',0 εε ∈ . To znamená, že N⊂',0 ε  ( N  je 

množina všetkých parametrov ε , pre ktoré má 
úloha CCR-Do riešenie). Podľa vety 3  vieme, že 
množina N sa dá rozdeliť na konečný počet 
intervalov so špecifickými vlastnosťami. Môžu 
nastať 2 prípady 

 
• hodnota parametru 0=ε  leží vo vnútri 

nejakého z týchto intervalov ( )1, +ii nn . V tomto 
prípade existuje aj kladná hodnota 0* >ε ,  pre 
ktorú platí ( )1* , +∈ ii nnε . Podľa vety 3 je 
množina optimálnych riešení na intervale  
( )1, +ii nn  rovnaká, a teda optimálna hodnota pre 
CCR-Do je rovnaká pre hodnotu parametra 

0=ε  (prvá fáza dvojfázovej metódy) a *εε = . 
• hodnota parametru 0=ε  je hraničným bodom 

jedného z týchto intervalov. Potom existuje 
interval ( )in,0  patriaci do delenia intervalu 
N podľa vety 3. Z vety 3 tiež vyplýva, že každé 
optimálne riešenie CCR-Do pre  ( )in,0∈ε  je aj 
riešením pre 0=ε . Keďže pre 0=ε  je CCR-
Do prvou fázou dvojfázovej metódy, ktorá má 
pre premennú θ  jedinú optimálnu hodnotu *θ , 
potom optimálna hodnota *θ  je optimálna aj pre 

( )in,0∈ε . 
 

Teda pre obe možnosti existuje 0* >ε , pre ktoré je 
optimálna hodnota *θθ =  rovnaká ako optimálna 
hodnota prvej fázy dvojfázovej metódy. Ešte 
ukážme, že pre hodnotu parametra *εε =  je aj 
optimálna hodnota sklzových premenných 
optimálnou aj pre druhú fázu dvojfázovej metódy. 
To dokážeme sporom. Nech optimálne hodnoty 
sklzových premenných pre CCR-Do s hodnotou 
parametra *εε =  sú ( )** , +− ss  a nech existujú 
prípustné hodnoty sklzových premenných druhej 

fázy ( )'' , +− ss  , pre ktoré 
( ) ( )**'' +−+− +>+ eseseses . Keďže už vieme, že 
optimálna hodnota θ  v CCR-Do s 

*εε =  je *θ , 
tak potom, existuje prípustné riešenie CCR-Do s 

*εε =  pre ktoré *θθ =  a  ( ) ( )'' ,, +−+− = ssss . 
Potom pre hodnotu účelovej funkcie CCR-Do s 

*εε =   platí 
 

)()( ****''** −+−+ +−<+− eseseses εθεθ , 

čo je v spore s tým, že optimálne hodnoty sklzových 
premenných pre CCR-Do s hodnotou parametra 

*εε =  sú ( )** , +− ss . A teda optimálna hodnota 
sklzových premenných druhej fázy dvojfázovej 
metódy je skutočne ( )** , +− ss . Tým je veta 
dokázaná.  

 
Nástrojom, pomocou ktorého nájdeme takéto 

vhodné ε  je simplexová metóda upravená pre 
parametrické lineárne programovanie (algoritmus je 
popísaný v [Nožička et. al., 1974] alebo v [Plesník 
et. al., 1974]). Pomocou tohoto algoritmu sme 
schopní nájsť intervaly kN  popísané vo vete 3. My 
však nepotrebujeme vyšetriť celý priebeh CCR - Do. 
Stačí ak zvolíme počiatočnú hodnotu 0=ε a 
algoritmus zastavíme, keď sa dostane k prvej 
kladnej hodnote +ε . Tým získame interval ( +ε,0 , 
ktorý zaručuje správne vyhodnotenie CCR 
efektívnosti. Týmto postupom zároveň získame aj 
optimálne hodnoty premenných −+

ss ,,θ , ktoré sú 
optimálnymi aj pre dvojfázovú metódu. Riešením 
jednej úlohy PLP získame riešenie dvoch LP úloh -
dvojfázovej metódy a zároveň vhodné ε . 

 
Doteraz sme sa venovali iba CCR modelu, avšak 

analogické tvrdenia platia aj pre BCC model. Stačí 
si uvedomiť, že množina prípustných riešení BCC-
Do je podmnožinou prípustných riešení úlohy CCR-
Do a účelové funkcie sú zhodné. Keď je funkcia 
ohraničená na nejakej množine, potom je 
ohraničená aj na jej ľubovoľnej podmnožine. Teda 
veta 2 platí aj pre BCC-Do. Potom sa už len stačí 
pozrieť na BCC-Do rovnako ako sme to spravili pri 
CCR-Do - ako na úlohu PLP s parametrom ε  v 
účelovej funkcii a existencia vhodného 0>ε , ktoré 
zabezpečí správne vyhodnotenie BCC efektívnosti, 
by sme dokázali analogicky ako vetu 4. 

4 Príklad 
 
Pomocou vyššie popísaného „useknutého“ 

algoritmu simplexovej metódy pre parametrické 
lineárne programovanie sme ohodnotili efektívnosť 
učiteľov na KMANM, FMFI UK. Hodnotilo sa 20 
učiteľov pri vstupoch: plat, príplatky, účasť 
v grantoch a výstupoch: počet publikácií, počet 
citácií, počet hodín výučby, študentohodiny, počet 
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záverečných prác, počet doktorandov. Výsledky 
úloh CCR-Do (optimálne hodnoty −+

ss ,,θ  
a vhodná voľba ε ) pre 20,2,1 K=o  sú zhrnuté 
v tabuľke 1. V tabuľke 2 je ukázané, ako 
nevhodnou voľbou ε  môžeme dospieť k zlým 
výsledkom – CCR efektívnu rozhodovaciu jednotku 
14 ohodnotiť ako neefektívnu. V tabuľke 1 je 
uvedená ako vhodná voľba 0004.0=ε . Postupne 
sme túto hodnotu zvyšovali a pozorovali, ako sa 
mení riešenie CCR-P14. Pri hodnote 0008.0=ε  už 
úloha nemala prípustné riešenie. Pre 0006.0=ε  sú 
všetky úlohy CCR-D1 - CCR-D20 ohraničené, ale 
ako vidíme pre rozhodovaciu jednotku 14 
nedostávame dobrý výsledok. Teda voľba ε , ktorú 

by sme mohli zvoliť podľa [Daneshian et. al., 2005] 
nie je vhodná (to však neznamená, že tento článok 
nie je platný, pretože autori hľadajú interval na 
ktorom sú všetky úlohy ohraničené, resp. majú 
prípustné riešenie) 
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−
1s  

−
2s  

−
3s  

+
1s  

+
2s  

+
3s  

+
4s  

+
5s  

+
6s  θ  ε  

1 0.2953 0.596 0 3 0 0 32.8391 5.1609 0 0.962 0.0011 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0002 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0006 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0003 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0003 

6 0 0.095 0 0 0 0.846 0 11.138 0 0.9139 0.0009 

7 0.9959 0 0.0324 0 0 0 267.69 10.31 0 0.9959 0.0008 

8 0 0 0.2097 0 0 0 233.38 7.6207 0 0.979 0.0011 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0002 

10 0 0 0.4865 0 0 6.238 217.37 4.1075 0 0.9958 0.0003 

11 0 0 0.0296 0 0 0 431.59 5.4138 0 0.9093 0.0008 

12 0 0 0.1132 0 0 0 628.9 11.103 0 0.904 0.0006 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0004 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0005 

15 0.3822 0 0 0.0146 0 0 0 5.6586 0 0.6726 0.0005 

16 0 0 0.0594 1.5302 0 0 341.79 6.1986 0.0671 0.6443 0.0004 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0002 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0008 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0002 

20 0.4244 0 0.0981 5.8487 9.9579 2.144 0 0 0 0.6688 0.0001 

 
Tabuľka 1 

 

 ε   1u  2u    3u   4u   5u   6u  
1v   2v   3v   14uy   

0.0004 0.0761 0.0009 0.0006 0.0004 0.0009 0.0575 0.5012 0.2847 0.0015 1 

0.0005 0.0667 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0557 0.3811 0.3267 0.124 0.928 

0.0006 0.0495 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0481 0.2034 0.3678 0.4026 0.7771 

0.0007 0.0322 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0559 0.0257 0.4088 0.6813 0.0322 

0.0008 X X X X X X X X X X 

 
Tabuľka 2 
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Numerické modelovanie transportu kontaminantu s adsorbciou
Jozef Székely∗

Školitel’: Jozef Kačur†

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava

Abstrakt: Táto práca skúma použitie adaptívneho
priestorového delenia za účelom urýchlenia a spres-
nenia výpočtov modelovania transportu kontaminan-
tu s adsorbciou. Následne skúma stabilitu tejto metó-
dy a teda jej vhodnost’ na riešenie inverzných úloh.

Kl’účové slová: konvekčno-difúzne rovnice, trans-
port kontaminantu, adaptívne delenie

Všeobecné matematické modely opisujúce trans-
port, difúziu a adsorbciu kontaminantu sú známe.
Neznáme sú však konkrétne parametre charakterizu-
júce prostredie a samotný kontaminant. Tieto sa hl’a-
dajú na základe meraní z nejakej sondy (t’ažobnej
krivky) pomocou riešenia inverznej úlohy.

Na riešenie inverznej úlohy ale používame množ-
stvo riešení priamej úlohy. Iteratívnym vylepšovaním
jej vstupných parametrov hl’adáme riešenie najbližšie
tomu, ktoré máme ako vstup inverznej úlohy. Preto je
dôležité, aby proces riešenia priamej úlohy bol rýchly
a presný.

Zadefinujeme si matematický model priamej úlohy
šírenia kontaminantu s adsorbciou. Túto úlohu naj-
prv riešime klasicky na celom intervale s ekvidištant-
ným delením. Je to zdĺhavé, lebo na relatívne presnú
aproximáciu prvých a druhých derivácií potrebujeme
množstvo deliacich bodov a teda výsledný systém je
obrovský. Avšak toto t’ažko dosiahnuté riešenie nás
poteší svojím tvarom, ktorý predpokladá potrebu ove-
l’a menšieho počtu deliacich bodov na väčšej časti in-
tervalu. Podstatná čast’ tejto práce je preto venovaná
vytvoreniu efektívnej (rýchlej a presnej) metódy na
riešenie transportu, difúzie a adsorbcie kontaminan-
tu, ktorá by využívala tvar riešenia a súčasne by bola
vhodná na určovanie parametrov matematického mo-
delu v danej situácií.

Následne skúmame stabilitu tejto metódy a teda jej
vhodnost’ na riešenie inverzných úloh.

∗jozef.szekely@gmail.com
†jozef.kacur@fmph.uniba.sk

1 Matematický model

Matematický model opisujúci transport kontaminan-
tu v pórovitom prostredí a jeho adsorbciu v ňom vy-
chádza z množstva fyzikálnych zákonov (napr. Dar-
cyho zákon definujúci rýchlost’ prietoku kvapaliny
(alebo aj plynu) pevným poréznym telesom (prostre-
dím), Dupuit-Forchheimerova aproximácia toku pod-
zemných vôd (teda zanedbanie vertikálnej zložky to-
ku), ...). Možno ho zapísat’ ako:

∂tu + div(vu−D∇u) =−ρ∂ts,

∂ts = κ(Ψ(u)− s),
(1)

kde x ∈ Ω ⊂ Rd ,d = 1,2,3, t ∈ (0,T ) := I. V tejto
práci sa budeme zaoberat’ len jednorozmerným prí-
padom (d = 1). Z priestorového hl’adiska to môžeme
chápat’ ako riešenie na prúdnici. Okrajové podmien-
ky vo všeobecnosti sú:

u = c0(t) na ∂Ω1,

(vu−D∇u) ·ν = 0 na ∂Ω2,

−D∇u ·ν = 0 na ∂Ω3,

(2)

kde ∂Ωi ⊂ ∂Ω(i = 1,2,3) sú navzájom disjunktné.
Máme aj počiatočné podmienky:

u(x,0) = u0(x), s(x,0) = s0(x). (3)

Neznáma u = u(x, t) je funkciou koncentrácie kon-
taminantu, v je koeficient (vo všeobecnosti funkcia)
konvekcie (napr. rýchlost’ prúdenia spodnej vody),
D je matica difúzie (teda má na starosti vyrov-
návanie koncentrácie kontaminantu v prostredí),
ρ je koeficient charakterizujúci schopnost’ adsorbcie
daného prostredia (pôdy), s = s(x, t) je funkcia sorb-
cie - charakterizuje množstvo adsorbovanej látky,
κ je koeficient (vo všeobecnosti funkcia) hydraulic-
kej konduktivity prostredia (teda miera schopnosti
prostredia prepúšt’at’ kvapalinu) a Ψ(u) je sorpčná
izoterma v nerovnovážnom stave [1], [2].

V tejto práci použijeme Freundlichovú izotermu

Ψ(u) = aup, pre a, p> 0. (4)

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2010, pp. 76–82
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V našom prípade, ked’ p ∈ (0,1), dostávame úlohu
typu stiff.

Okrem Freundlichovej izotermy sa vo väčšine
prípadov používa Langmuirova izoterma

Ψ(u) =
au

1 + bu
, pre a,b> 0.

Počiatočná podmienka u(x,0) = u0(x), ktorá popisuje
počiatočný stav koncentrácie kontaminantu v priesto-
re je:

u0(x)≡ 0. (5)

Pre numerické riešenie by sa nám ale viac hodila
hladšia funkcia, ktorá je v súlade s okrajovou pod-
mienkou c0(t)=1 pre x=0. Uvažujme teda najprv
po častiach lineárnu počiatočnú podmienku:

u0(x) =

{
1− x

r x≤ r,
0 x> r,

(6)

pre nejaké malé r. Môžeme uvažovat’ ešte hladšiu
počiatočnú podmienku, ktorá ako sa neskôr ukáže,
ešte presnejšie vystihuje tvar riešenia:

u0(x) =

{
1
2 cos

( x
r π
)

+ 0.5 x≤ r,
0 x> r,

(7)

pre nejaké malé r.

Graficky sú tieto počiatočné podmienky znázor-
nené na obr. 1
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Obrázok 1: Uvažované počiatočné podmienky u0(x)

u0(x) podl’a (5)1

u0(x) podl’a (6)

u0(x) podl’a (7)

1nespojitost’ v bode [0,1] je vd’aka okrajovej podmienke

2 Numerické riešenie našej úlohy

Ked’že analytické riešenie vo všeobecnosti nevieme
zistit’ (prípadne ani nemusí existovat’), riešime túto
úlohu (už jednorozmernú) numericky. Pomocou
priestorovej diskretizácie oblasti Ω (teda intervalu
〈0,L〉) zadefinovaním si uzlových bodov xi pre
i = 0, ...,n nie nutne ekvidištantného delenia, kde
0 = x0 < x1 < ... < xn = L, a nahradením priestoro-
vých derivácií príslušnými diferenciami dostávame
systém obyčajných diferenciálnych rovníc závislých
len na čase.

Označme si priestorový krok:

αi = xi− xi−1.

Integrujeme teraz rovnicu (1) (v R) podl’a x v hra-
niciach od xi− 1

2
do xi+ 1

2
, aby sme odstránili druhú

deriváciu. Pre i = 0, ...,n dostávame:

u̇i

(αi + αi+1

2

)
=−ρκ(Ψ(ui)− si)

(αi + αi+1

2

)

−
[
vi+ 1

2
ui+ 1

2
−D

(ui+1−ui

αi+1

)
− vi− 1

2
ui− 1

2
+ D

(ui−ui−1

αi

)]
,

ṡi

(αi + αi+1

2

)
= κ(Ψ(ui)− si)

(αi + αi+1

2

)
,

(8)

kde ui = ui(t)≈ u(xi, t) a si = si(t)≈ s(xi, t).

Tieto rovnice riešime na jednotlivých podinter-
valoch intervalu I, ktoré vznikli jeho časovou
diskretizáciou (t0 = 0< t1 < ... < tm−1 < tm = T ).

Diskretizujeme aj okrajové podmienky (2) pre
náš jednorozmerný prípad (0 = ∂Ω1, L = ∂Ω3).
Dostávame:

u0 = c0, un+1 = un−1, (9)

kde un+1 je pomocný bod, potrebný na aproximova-
nie Neumannovej okrajovej podmienky s presnost’ou
druhého rádu.

Počiatočné podmienky tiež diskretizujeme v zá-
vislosti od zvoleného typu počiatočnej podmienky
a delenia.

Je známe, že systém, ktorý sme dostali prevo-
dom parabolickej úlohy (1) na systém obyčajných
diferenciálnych rovníc má vel’ký rozptyl vlastných
čísel a teda ide o úlohu typu stiff a preto k nej
budeme aj tak pristupovat’.
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Poznámka: Prvé parciálne derivácie ∂xu(xi, t) sme
nahradili (aproximovali) spätnou diferenciou:

∂xu(xi, t)≈
u(xi, t)−u(xi−1, t)

αi
,

odvodenou z Taylorovho radu, ktorá v našom prípade
túto deriváciu najlepšie aproximuje napriek lokálnej
diskretizačnej chybe rádu O(αi), lebo zachytáva aj
smer konvekcie, čiže prúdenia podzemnej vody a teda
aj šírenia kontaminantu (vychádzajúc z predpokladu,
že v > 0), teda niečo ako up wind. Zatial’ čo dopred-
ná, ale ani centrálna (symetrická) diferencia s lokál-
nou diskretizačnou chybou nižšieho rádu, O(αiαi+1),
túto vlastnost’ nemá.

2.1 Metóda prvá - základná

V skutočnosti jednotlivé priestorové derivácie rieše-
nia v bode xi nahradíme deriváciami jeho lokálnej
(trojbodovej) aproximácie, ktorú sme dostali vytvore-
ním Newtonovho interpolačného polynómu druhého
rádu:

P2(x) = ui−1 +
ui−ui−1

αi
(x− xi−1)

+
ui+1αi−ui(αi+1 + αi)+ ui−1αi+1

αi+1αi(αi+1 + αi)
(x− xi−1)(x− xi)

(10)

Dostávame pre prvú deriváciu u̇i =

− αi+1

αi(αi+1 + αi)
ui−1 +

αi+1−αi

αi+1αi
ui +

αi

αi+1(αi+1 + αi)
ui+1

(11)

a pre druhú deriváciu üi =

2
(

1
αi(αi+1 + αi)

ui−1−
1

αi+1αi
ui +

1
αi+1(αi+1 + αi)

ui+1

)

(12)

Uvažujúc parametre v = 2, D = 0.1, ρ = 1, κ = 5
rovnice (1) a p = 0.5, a = 1 Freundlichovej izotermy
(4), pre x∈ 〈0,8〉 a t ∈ 〈0,10〉, s priestorovým krokom
h = 0.02, v jednotlivých časových rezoch dostávame
riešenie pre koncentráciu kontaminantu u (obr. 2) a
pre množstvo adsorbovanej masy s (obr. 3). Z prak-
tického hl’adiska nás najviac zaujíma t’ažobná kriv-
ka, teda koncentrácia odčerpávaného kontaminantu
na výtoku (obr. 4).

Poznámka: Na numerické riešenie našej úlohy (1)
sme použili matematický software Matlab. Konkrét-
ne funkciu ode15s. Táto funkcia, zjednodušene po-
vedané, využíva BDF metódy rádu 1-5 a je určená
práve na riešenie úloh typu stiff.
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Obrázok 2: Vývoj koncentrácie kontaminantu

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

distance

ev
ol

ut
io

n 
of

 a
ds

or
pt

io
ns

Obrázok 3: Vývoj množstva adsorbovanej masy
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Obrázok 4: Koncentrácia odčerpávaného kontami-
nantu na výtoku
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2.2 Metóda druhá - efektívnejšia

Pri detailnejšom pohl’ade na riešenie úlohy (1) v
čase t = te2 (obr. 2 a obr. 3) vidíme, že k výraznej
zmene riešenia dochádza iba na malom podintervale
(d’alšia vlastnost’ úloh typu stiff) a teda nám stačí
zhustit’ priestorové delenie len na tomto podinter-
vale, prípadne v jeho okolí, a mimo tejto oblasti
môžeme rozmiestnit’ deliace body menej husto.
Dostávame tak ovel’a menší systém, ktorého riešenie
nám zaberie menej času. Ako ale zistit’ kde sa
nachádza tento podinterval?

Riešme našu úlohu (1) na menšom intervale pre

x ∈ 〈0, l1〉 kde je napríklad l1 <
L
2

. Ked’že máme
menší interval, na dosiahnutie rovnakej presnosti
nám treba menší počet deliacich uzlových bodov
(jednak priestorových, ich počet označíme M, ale aj
časových, ked’že vlna riešenia rýchlejšie dosiahne
koniec oblasti). Dostávame riešenie.

Toto riešenie má približne rovnaký tvar, ako
t’ažko získané riešenie z predchádzajúcej časti 2.1.
Pomocou adaptívneho delenia prejdeme na väčší
interval 〈0, l2〉, kde l1 < l2 ≤ L. Riešenie z men-
šieho intervalu nám tu poslúži ako počiatočný stav
(podmienka). Teraz riešime úlohu už pre t > te.
Dostávame d’alšie riešenie.

Tento proces opakujeme pokial’ interval na ktorom
hl’adáme riešenie nedosiahne rozmery pôvodného
intervalu 〈0,L〉.

2.2.1 Adaptívne delenie

Špeciálne prerozdelenie deliacich uzlových bodov
opísané v tejto časti je podstatou zrýchlenia celého
procesu riešenia našej úlohy. Práve v tejto časti
je opísaná priestorová diskretizácia, ktorá sleduje
vlnu najväčších zmien riešenia pri zachovaní celkovo
nízkej vel’kosti systému.

Toto adaptívne delenie je akýsi proces, ktorého
vstupom je pôvodné delenie, riešenie úlohy (1)
na menšom intervale

〈
0, l j
〉

v bodoch pôvodného
delenia, a výstupom je nové delenie na väčšom
intervale

〈
0, l j+1

〉
a aproximované riešenie v nových

uzlových bodoch, ktoré tvorí počiatočnú podmienku
pre d’alšie výpočty.

2te je čas kedy riešenie dosiahne hranicu oblasti

Približný stred podintervalu, na ktorom dochá-
dza k najväčšej zmene riešenia, je bod, v ktorom
riešenie začína klesat’ miernejšie. Ked’že teda stačí
nájst’ najmenšie i, aby

u′i(x)> u′i−1(x),

l’ahko ho nájdeme pomocou aproximácie prvej
derivácie (11). Označíme ho i0. Pomocou tohto
indexu vieme určit’ aj to o kol’ko sa nám posunula
vlna riešenia (front) a to porovnaním xi0 s príslušnou
hodnotou z minulého riešenia.3 O tento rozdiel
(ak je menší napríklad ako 0.5 tak aspoň o 0.5,
aby sme postupovali) zväčšíme interval, na ktorom
budeme hl’adat’ d’alšie riešenie.

Šírku podintervalu opät’ určíme na základe po-
rovnania prvých derivácií. Hl’adáme najväčšie také i
(i< i0) aby napríklad platilo

u′i(x)>
1
3

u′i0(x).

Označíme ho i1. Pokial’ i1 < 5, aby sme zachovali
dostatok deliacich uzlových bodov v kritickej oblasti,
predpíšeme i1 = 5.

Najprv rovnomerne rozdelíme interval 〈0,xi1〉
na M/2 a interval

〈
xi1 , l j+1

〉
na M deliacich uzlov.

V okolí bodu xi1 postupne upravíme rozloženie de-
liacich uzlov pomocou akéhosi váženého priemeru.
Takto získavame nové delenie na väčšom intervale.

Hodnoty riešenia v nových deliacich uzloch
aproximujeme opät’ pomocou matlabovskej funkcie,
ktorá využíva kubický spline. Mimo pôvodný interval
hodnoty riešenia dodefinujeme rovné nule.

Ako to vyzerá v praxi znázorňuje obr. 5.

2.2.2 Vývoj riešenia

Pomocou druhej (efektívnejšej) metódy 2.2 dostáva-
me sled riešení. Vývoj riešenia koncentrácie konta-
minantu znázorňuje obr. 6 a vývoj množstva adsor-
bovanej masy obr. 7.

Poznámka: Z grafov obr. 6 a obr. 7 je zjavné, že
riešenie získané metódou 2.2 konverguje k riešeniu,
ktoré sme dostali základnou metódou 2.1 (obr. 2 a
obr. 3). Dôkaz tohto tvrdenia je nad rámec tejto práce.

3na začiatku je xi0 = 0
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Obrázok 5: Ukážka adaptívneho delenia
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Obrázok 6: Vývoj koncentrácie kontaminantu v
priestore
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Obrázok 7: Vývoj množstva adsorbovanej masy
v priestore

2.2.3 Modelovanie výtoku

V tejto časti skúmame, čo sa stane ak na konci oblasti
budeme kontaminant odčerpávat’.

Doteraz, ked’že riešenie ešte nedosiahlo hranicu
oblasti Ω (teda intervalu 〈0,L〉), sme uvažovali
Dirichletovu okrajovú podmienku v koncovom bode
podoblasti:

u(l j) = 0.

V tejto časti sa ale pozrieme na to, ako sa bude sprá-
vat’ riešenie, ak budeme predpokladat’ Neumannovú
okrajovú podmienku v koncovom bode:

u̇(L) = 0. (13)

Systém sa nám zmení len pre i = n, pretože
v koncovom bode pri aproximáciách priestorových
derivácií využijeme okrajovú podmienku (9) (teda,
že un+1 = un−1).

Ked’že sa nám na riešenie úlohy (1) osvedčila
druhá metóda 2.2, riešime ňou aj túto novú úlohu.
Ako počiatočný stav uvažujeme posledné riešenie
získané druhou metódou 2.2. Skoršie riešenia nemá
zmysel uvažovat’, lebo nedosiahli koniec oblasti
a teda pre skúmanie výtoku sú nezaujímavé.

Riešenie (koncentráciu kontaminantu pri odčer-
pávaní) hl’adáme vo vopred určených časových
rezoch. Graficky ho znázorníme na obr. 8.

To ako rastie koncentrácia odčerpávaného kon-
taminantu znázorňuje obr. 9.
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Obrázok 8: Priebeh koncentrácie kontaminantu pri
odčerpávaní
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Obrázok 9: Koncentrácia odčerpávaného kontami-
nantu na výtoku

3 Škálovanie modelu

V tejto časti budeme menit’ postupne niektoré para-
metre rovnice (1) a budeme sledovat’, ako sa to pre-
javí na t’ažobnej krivke.

Poznámka: Ťažobnú krivku sledujeme preto,
lebo z praktických dôvodov je jednoduchšie sledo-
vat’ koncentráciu kontaminantu na jednom mieste
(na hranici oblasti), ako zavádzat’ množstvo sond
v priestore.

Škálovanie je užitočné hlavne pri riešení inverz-
nej úlohy. Teda máme údaje o t’ažobnej krivke
a na základe nich sa snažíme vyrátat’ neznáme
geochemické parametre adsorbcie κ a p.
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Obrázok 10: Koncentrácia odčerpávaného kontami-
nantu na výtoku pre rôzne hodnoty parametra p
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Obrázok 11: Koncentrácia odčerpávaného kontami-
nantu na výtoku pre rôzne hodnoty parametra κ
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Obrázok 12: Koncentrácia odčerpávaného kontami-
nantu na výtoku pre rôzne hodnoty parametra v

a

κ = 1

κ = 5

κ = 10

v = 1

v = 2

v = 3

4 Citlivost’ riešenia na vstupné dáta

Aby sme ale mohli našu metódu 2.2 efektívne
použit’ na riešenie inverzných úloh, musíme najprv
ukázat’, že je stabilná. To, či je dobre podmienená
a numericky stabilná, si ukážeme v tejto kapitole.

To, že vstupné parametre rovnice majú vplyv
na výslednú t’ažobnú krivku sme si ukázali v pred-
chádzajúcej časti. To, aký je to vplyv, teda do akej
miery ich zmena ovplyvní výslednú t’ažobnú krivku,
si ukážeme teraz.

Poznámka: Porovnávaciu koncentráciu odčerpá-
vaného kontaminantu na výtoku berieme vždy pre
geochemické parametre adsorbcie κ = 5 a p = 0.5.
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Obrázok 13: Rozdiel koncentrácie odčerpávaného
kontaminantu na výtoku pre rôzne hodnoty parame-
tra p

pre p = 0.48

pre p = 0.49

pre p = 0.51

pre p = 0.52
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Obrázok 14: Rozdiel koncentrácie odčerpávaného
kontaminantu na výtoku pre rôzne hodnoty parame-
tra κ

pre κ = 4.8

pre κ = 4.9

pre κ = 5.1

pre κ = 5.2

Z grafov obr. 13 a obr. 14 je zjavné:

• Parameter p určuje do akej miery je naša úloha
stiff (čím je bližší nule, tým viac). Odchýlky
jednotlivých t’ažobných kriviek sú preto väčšie.
Zaujímavé je, že pre p = 0.48 a 0.49 je ich
rozdiel relatívne malý.

• Vzájomný rozdiel koncentrácie odčerpávaného
kontaminantu na výtoku pre p = 0.51 a 0.52
je maximálne 8%. Uvažujúc menší rozdiel
vstupného parametra p, napríklad p = 0.515,
môžme dostat’ ešte lepší výsledok.

• Je zaujímavé, že pre κ = 4.8 a 4.9 dostávame
rádovo (až o 10%) menší rozdiel t’ažobných kri-
viek ako pre κ = 5.1, respektíve 5.2. Z vý-

sledkov dosiahnutých v predchádzajúcej kapito-
le (pozri obr. 11) sme to nepredpokladali (aj ked’
je pravda, že vstupné parametre sú si teraz bliž-
šie).

• Pre κ = 5.1 a 5.2 dostávame skoro identické
krivky odchýlky od t’ažobnej krivky pre κ = 5
(a teda aj ich vzájomný rozdiel je minimálny).

• Relatívne malá zmena vstupných parametrov p
aκ nemá extrémne vel’ký vplyv na výslednú t’a-
žobnú krivku. Teda ak sa na to pozrieme z dru-
hej strany, riešenie inverznej úlohy dostávame
relatívne presné, ked’že aj malé odchýlky t’a-
žobnej krivky vieme zachytit’ vhodnými para-
metrami rovnice.

Záver

a Za účelom optimalizácie riešenia inverznej úlohy
sme v tejto práci optimalizovali riešenie úlohy pria-
mej. Ukázalo sa, že aj jednoduché adaptívne pries-
torové delenie, ktoré sleduje posun frontu riešenia,
spĺňa tento ciel’, je stabilné a jeho realizácia nezaberá
tol’ko času ako iné premyslenejšie adaptívne delenia.

Ukázali sme teda, že naša metóda je vhodná na rie-
šenie inverzných úloh. Problematika ich riešenia pre-
sahuje rámec tejto práce, ale je vhodnou témou pre
d’alšie štúdie. Rovnako by sme mohli ešte skúmat’
d’alšie metódy a rôzne variácie priestorového dele-
nia, ktoré by boli vhodnejšie na riešenie konkrétnych
úloh.
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Abstract: In our work we focus on the early exer-
cise boundary problem for American-style Asian op-
tions. We generalize algorithm based on transforma-
tion methods to the case of an exponentially weighted
arithmetic averaged Asian option and to geometric
averaged Asian option.

Keywords: option pricing, American-style of Asian
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1 Introduction

Financial derivatives are instruments that are linked
to a specific a financial indicator or commodity. Fi-
nancial derivatives are used for a number of pur-
poses including risk management, hedging, and spec-
ulation. The value of a financial derivative is de-
rived from a price of the underlying assets (cf.
[Trewin, 2000]). Among financial derivatives there
are e.g. futures, forwards, options and swaps.

An option is a right (but not obligation) to purchase
or sell an asset by a certain date (called expiration
date) for a predetermined price (called strike price or
exercise price). The expiration date we will denote
as T and the strike price as X . If the option can be
exercised before expiration date, we say, that option
is of American style. Otherwise it is a European-style
option.

2 Transformation method for
American-style of average strike
Asian options

Pricing American-style options is linked with the so-
called free boundary problem. We have to compute
not only the option price but also the early exercise
boundary position.

Asian options are financial derivatives which pay-
off depends not only on the underlying asset spot

∗martin.taki@gmail.com
†sevcovic@fmph.uniba.sk

price but also on its average. These options are usu-
ally written on commodities such as oil, grain, etc.
Big advantage of these options consits in their pro-
tection from large traders speculation who can influ-
ence the price of underlying asset at the time close to
expiry. In other words, the payoff is less sensitive at
expiration on underlying spot value.

According to way how we compute average we
distinguish this types of Asian options:

• arithmetic averaged options, where

At =
1
t

∫ t

0
Sξ dξ ,

• weighted arithmetic averaged options, where

At =
1∫ t

0 a(ξ )dξ

∫ t

0
a(t−ξ )Sξ dξ ,

• geometric averaged options, where

lnAt =
1
t

∫ t

0
lnSξ dξ .

An example of weighted function (in case of
weighted arithmetic averaged options) is exponential
weight function: a(ξ ) = exp(−λξ ).

It is well known (see e.g. [Kwok, 1998], or
[Dai and Kwok, 2006]), that PDE for pricing an
Asian option has the form:

0 =
∂V
∂ t

+
σ2

2
S2 ∂ 2V

∂S2 +(r−q)S
∂V
∂S

+A f
(

S
A
, t
)

∂V
∂A
− rV,

1 =
∂V
∂S

(S f (A, t),A, t),

0 = V (S f (A, t),A, t)−S f (A, t)+A,

where S,A > 0, t ∈ (0,T ) and

f (x, t)=





x−1
t

, - arithmetic averaging,
λ (x−1)

1− exp(−λ t)
, - exp. weig. arith. avg.,

ln(x)
t

, - geometric averaging.

For the average strike Asian call option the termi-
nal payoff has the form:

V (S,A, t) = max(S−A,0), (1)
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whereas the terminal payoff for a put option reads as:

V (S,A, t) = max(A−S,0). (2)

It is also well know (cf. [Kwok, 1998] or
[Dai and Kwok, 2006]), that in our case we can
achieve dimension reduction by introducing a new
state variable x = S/A and a new function W (x,τ) =
1
A

V (S,A, t), where τ = T − t. We obtain a new PDE:

0 =
∂W
∂τ

+[ f (x,T − τ)− r+q]x
∂W
∂x

(3)

−σ2

2
x2 ∂ 2W

∂x2 +(r− f (x,T − τ))W,

0 = W (0,τ),W (x,τ) = x−1, (4)

1 =
∂W
∂x

(x,τ), at x = ρ(τ),

where τ ∈ (0,T ), x > 0. The initial condition is

W (x,0) =
1
A

V (S,A,T ) =
1
A
(S−A)+ = (x−1)+

for call options case and W (x,0) = (1− x)+, for put
options, where (ζ )+ = max(ζ ,0).

According to [Bokes and Ševčovič, 2009] we can
transform free boundary problem to fix boundary
problem (where spatial domain is fixed for all t ∈
(0,T )) by introducing a new variable ξ and an auxil-
iary function Π = Π(ξ ,τ) defined as:

ξ = ln
(

ρ(τ)
x

)
,Π(ξ ,τ) =W (x,τ)− x

∂W
∂x

(x,τ).

After straightforward calculations we obtain new
PDE on fixed spatial domain ξ ∈ (0,∞):

0 =
∂Π
∂τ

+a(ξ ,τ)
∂Π
∂ξ
− σ2

2
∂ 2Π
∂ξ 2 +b(ξ ,τ)Π, (5)

where a(ξ ,τ) = ρ̇
ρ − f (ρe−ξ ,T − τ) + r − q −

σ2

2 , b(ξ ,τ) = r+ x ∂ f
∂x − f (x,T − τ)

∣∣∣
x=ρe−ξ

and initial

condition is

Π(ξ ,0) =
{
−1, ξ < lnρ(0),
0, ξ > lnρ(0). (6)

It follows from equations (4) that we have to impose
Dirichlet boundary conditions for Π(ξ ,τ) in the form

Π(0,τ) =−1, Π(∞,τ) = 0. (7)

Since ∂W
∂x (ρ(τ),τ) = 1 we obtain, that ∂W

∂τ (ρ(τ),τ) =
0 at x = ρ(τ). If we assume C2 continuity of Π(ξ ,τ)
up to the boundary ξ = 0 we obtain for x→ ρ(τ)

x2 ∂ 2W
∂x2 (x,τ)→ ∂Π

∂ξ
(0,τ), x

∂W
∂x
→ ρ(τ). (8)

Then passing to the limit x→ ρ(τ) in (3) we obtain
the following algebraic constraint between ρ(τ) and
Π(ξ ,τ)

0 = −(r−q)ρ(τ)− σ2

2
∂Π
∂ξ

(0,τ)+ r(ρ(τ)−1) (9)

+ f (ρ(τ),T − τ),

0 = qρ(τ)− r− σ2

2
∂Π
∂ξ

(0,τ)+ f (ρ(τ),T − τ). (10)

Notice, that this expression contains term ∂Π
∂ξ (0,τ)

and therefore this is not suitable for numerical
scheme, because the whole solution is sensitive of
this term. [Bokes and Ševčovič, 2009] suggested an
equivalent form. They integrate equation (5) with re-
spect to ξ ∈ (0,∞) and taking into account bound-
ary conditions for Π(ξ ,τ) and ∂Π

∂ξ (∞,τ) = 0 and us-
ing equality (10) they derived following differential
equation:

0 =
d

dτ

(
lnρ(τ)+

∫ ∞

0
Π(ξ ,τ)dξ

)
+qρ(τ)−q (11)

−σ2

2
+
∫ ∞

0
(r− f (ρ(τ)e−ξ ,T − τ))Π(ξ ,τ)dξ .

2.1 Derivation of ρ(0+)

The early exercise boundary position at expiry for
the continuous arithmetic average type of an Asian
option has been derived e.g. [Dai and Kwok, 2006]
or [Bokes and Ševčovič, 2009, Ševčovič, 2008].
Derivation has been deduced from the smoothness
of the solution of PDE. We derive the same result in
another way.

Let us assume the time t = T − ∆t close to ex-
piry, where 0 < ∆t � 1. The current price of the un-
derlying asset is ST−∆t and current average is AT−∆t .
We already know, that price at time T can be either
ST = ST−∆tu with probability p or ST = ST−∆td with
probability 1− p. In some special cases we can also
express AT in terms of AT−∆t ,ST−∆t ,u, p,d.

Case of arithmetic averaging Asian call options
In this case, it holds, that
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AT =
1
T

∫ T

0
Sτ dτ =

1
T

(∫ T−∆t

0
Sτ dτ +

∫ T

T−∆t
Sτ dτ

)

=
T −∆t

T
AT−∆t +

1
T

∫ T

T−∆t
Sτ dτ ≈ T −∆t

T
AT−∆t +

∆t
T

ST−∆tξ ,

where ξ is a random variable:

ξ =

{
u = eσ

√
∆t , with probability p,

d = e−σ
√

∆t , with probability 1− p,
(12)

and p =
e(r−q)∆t − e−σ

√
∆t

eσ
√

∆t − e−σ
√

∆t
. We exercise the option at

time t = T −∆t only if the expected value at time T is
less than the current value. It means, that we exercise
option for values (ST−∆t ,AT−∆t) for which holds

(ST−∆t −AT−∆t)
+er∆t = EQ(ST −AT )

+,

(ST−∆t −AT−∆t)
+er∆t

= EQ

(
ST−∆tξ −

T −∆t
T

AT−∆t −
∆t
T

ST−∆tξ
)+

,

(ST−∆t −AT−∆t)
+er∆t = EQ (ST−∆tξ −AT−∆t)

+ T −∆t
T

.

We can divide both sides by AT−∆t and we have

(xT−∆t −1)+er∆t = EQ (xT−∆tξ −1)+
T −∆t

T
.

American style of option yield xT−∆t ≥ 1. Then

(xT−∆t −1)er∆t = EQ (xT−∆tξ −1)
T −∆t

T
,

(xT−∆t −1)er∆t = p(xT−∆tu−1)
T −∆t

T

+(1− p)(xT−∆td−1)
T −∆t

T
.

After straightforward calculations we conclude that

xT−∆t =
e(q−r)∆t (∆t +T (er∆t −1)

)

∆t +T (eq∆t −1)
. (13)

Using L’Hospital’s rule in lim
∆t→0

xT−∆t and taking into

account condition x≥ 1 we conclude that

lim
τ→0

ρ(τ) = max
{

1+ rT
1+qT

,1
}
. (14)

Case of arithmetic averaging Asian put options.
In case of arithmetic Asian put option derivation is
similar to the call option case. The only difference is
in the payoff diagram. American property restricts us
with xt ≤ 1 and therefore

lim
τ→0

ρ(τ) = min
{

1+ rT
1+qT

,1
}
. (15)

Case of exponentially arithmetic averaged Asian
call options. Let us introduce auxiliary function

Ψ(ζ ) =
∫ ζ

0 e−λξ dξ = 1
λ (1− exp(−λζ )).Then

AT =
1

Ψ(T )

∫ T

0
e−λ (T−τ)Sτ dτ

=
1

Ψ(T )

(∫ T−∆t

0
e−λ (T−∆t+∆t−τ)Sτ dτ +

∫ T

T−∆t
e−λ (T−τ)Sτ dτ

)

≈ 1
Ψ(T )

(
e−λ∆tΨ(T −∆t)AT−∆t +∆tST−∆tξ

)
.

Similarly as for arithmetic averaging we obtain

(ST−∆t −AT−∆t)
+er∆t = EQ(ST −AT )

+,

(ST−∆t −AT−∆t)
+er∆t = EQ

(
ST−∆tξ

(
1− ∆t

Ψ(T )

))

−EQ

(
Ψ(T −∆t)

Ψ(T )
e−λ∆tAT−∆t

)+

.

Dividing both sides by AT−∆t and taking into account
American style of options we deduce

(xT−∆t −1)er∆t = EQ

(
xT−∆tξ

(
1− ∆t

Ψ(T )

))

+EQ

(
−Ψ(T −∆t)

Ψ(T )
e−λ∆t

)+

.

After straightforward calculations we conclude that

xT−∆t = e−(λ+r−q)∆t eλ∆t − eλT − e(λ+r)∆t + eλT+(λ+r)∆t
(
eλT −1

)(
eq∆t −1

)
+ eλT λ∆t

.

(16)

Using L’ Hospital’s rule in lim
∆t→0

xT−∆t and taking into

account the condition x≥ 1 we conclude that

lim
τ→0

ρ(τ) = max

{
λ + r(1− e−λT )

λ +q(1− e−λT )
,1

}
. (17)

Case of exponentially arithmetic averaging Asian
put options Similarly as before, American prop-
erty yields xt ≤ 1. Therefore

lim
τ→0

ρ(τ) = min

{
λ + r(1− e−λT )

λ +q(1− e−λT )
,1

}
. (18)

Case of geometric averaging Asian call options
Similarly as before we at first write AT in terms
AT−∆t ,ST−∆t .

lnAT =
1
T

∫ T

0
lnSτ dτ =

1
T

T −∆t
T −∆t

∫ T−∆t

0
lnSτ dτ

+
1
T

∫ T

T−∆t
lnSτ dτ =

T −∆t
T

lnAT−∆t +
1
T

∫ T

T−∆t
lnSτ dτ

≈ T −∆t
T

lnAT−∆t +
∆t
T

ln(ST−∆tξ ).
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Therefore

AT = AT−∆t

(
1+

∆t
T

ln(xT−∆tξ )
)
.

Taking payoff into account, we obtain

(ST−∆t −AT−∆t)
+er∆t = EQ(ST −AT )

+,

(ST−∆t −AT−∆t)
+er∆t

= EQ

(
ST−∆tξ −AT−∆t

(
1+

∆t
T

ln(xT−∆tξ )
))+

.

Dividing both sides by AT−∆t and using American
property (x≥ 1)

(xT−∆t −1)er∆t = EQ

(
xT−∆tξ −

(
1+

∆t
T

ln(xT−∆tξ )
))

,

(xT−∆t −1)(1+ r∆t) = xT−∆t(1+(r−q)∆t)−1− ∆t
T

ln(xT−∆t)

−∆t
T

EQ (ln(ξ ))+o(∆t2),

−r∆t + xT−∆tq∆t =−∆t
T

ln(xT−∆t)−
∆t
T

EQ (ln(ξ ))+o(∆t2).

Multiplying both sides by
T
∆t

and using EQ(ln(ξ ))→
0, for ∆t→ 0, we obtain

−rT + xT−∆tqT + ln(xT−∆t) = EQ (ln(ξ ))+o(∆t),

−rT + xT qT + ln(xT ) = 0.

Finally we have, that for limτ→0 ρ(τ) holds

lim
τ→0

ρ(τ) = max{x̃,1} , (19)

where x̃ is a solution of

xqT − rT + ln(x) = 0. (20)

Case of geometrically averaged Asian put options
Similarly as before, American property restricts us
with xt ≤ 1 and therefore limτ→0 ρ(τ) = min{x̃,1} ,
where x̃ is a solution of (20).

3 Algorithm

In this section, we apply the algorithm (derived in
[Bokes and Ševčovič, 2009, Ševčovič, 2008]) for nu-
merical calculating early exercise boundary. The
original algorithm has been derived for arithmetically
averaged floating strike options. We generalize it for
geometrically averaged and exponentially weighted
average floating strike options.

The algorithm is based on discretization. We re-
strict the spatial domain to a finite interval ξ ∈ (0,L).

It is sufficient to take L≈ 2. Let k > 0 be the time dis-
cretization step (k = T

m ) and h = L
n > 0 be the spatial

step. We denote Π j time discretization of Π(ξ ,τ j)

and ρ j = ρ(τ j), where τ j = jk. By Π j
i we denote the

full space-time approximation of the value Π(ξi,τ j).
Then the Euler backward in time finite difference ap-
proximation of (5) reads as:

0 =
Π j−Π j−1

k
+ c j ∂Π j

∂ξ
−
(

σ2

2
+ f (ρ je−ξ ,T − τ)

)
∂Π j

∂ξ

−σ2

2
∂ 2Π
∂ξ 2 +

[
r+ x

∂ f
∂x
− f (x,T − τ)

∣∣∣∣
x=ρ je−ξ

]
Π j,

where c j is approximation of c(τ j). Here c(τ) =
˙ρ(τ)

ρ(τ) + r− q. We have to apply Dirichlet boundary
conditions at ξ = 0 and ξ = L to function Π j. As for
the initial condition for Π0 we take Π0 = Π j(ξ ,0).
Next we apply the operator splitting method to the
above problem by introducing an auxiliary interme-
diate step Π j− 1

2 which splits problem into two parts:

• Convection part

Π j− 1
2 −Π j−1

k
+ c j ∂Π j− 1

2

∂ξ
= 0, (21)

• Diffusive part

0 =
Π j−Π j− 1

2

k
−
(

σ2

2
+ f (ρ je−ξ ,T − τ)

)
∂Π j

∂ξ

− σ2

2
∂ 2Π j

∂ξ 2 +

[
r+ x

∂ f
∂x
− f (x,T − τ)

∣∣∣∣
x=ρ je−ξ

]
Π j.

A solution to equation (21) can be approximated by
the explicit solution to the transport equation

∂ Π̃
∂τ

+ c(τ)
∂ Π̃
∂ξ

= 0,

for ξ > 0 and τ ∈ (τ j−1,τ j〉 with an initial condition
Π̃(ξ ,τ j−1) = Π j−1(ξ ) and the boundary condition
Π̃(0,τ) = −1. After some computations (for further
details see e.g. [Bokes and Ševčovič, 2009]) we end
up with the following solution:

Π j− 1
2

i =

{
Π j−1(νi), if νi = ξi + ln ρ j−1

ρ j − (r−q)k > 0,
−1, otherwise.

(22)

Applying central finite difference approximation of
the derivative ∂Π j

∂ξ we obtain, from equation (3),

0 =
Π j

i −Π j− 1
2

i
k

+

[
r+ x

∂ f
∂x
− f (x,T − τ)

∣∣∣∣
x=ρ je−ξi

]
Π j

i
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−
(

σ2

2
+ f (ρ je−ξi ,T − τ)

) Π j
i+1−Π j

i−1
2h

− σ2

2
Π j

i+1−2Π j
i +Π j

i−1
h2 .

Hence the vector Π j is a solution of a tridiagonal sys-
tem of linear equations

α j
i Π j

i−1 +β j
i Π j

i + γ j
i Π j

i+1 = Π j− 1
2

i , (23)

for i = 1,2, . . . ,n, where

α j
i (ρ

j) = − k
2h2 σ2 +

k
2h

(
σ2

2
+ f (ρ je−ξi,T − τ j)

)
,

β j
i (ρ

j) = 1+b(ξi,T − τ j)k− (α j
i + γ j

i ),

γ j
i (ρ

j) = − k
2h2 σ2− k

2h

(
σ2

2
+ f (ρ je−ξi,T − τ j)

)
.

Boundary conditions for Π j are Π j
0 =−1,Π j

n = 0, for
j = 1,2, . . . ,m. The initial condition for Π0 is given
by equation (6). We only recall that

b(ξ ,τ) = r+ x
∂ f
∂x
− f (x,T − τ)

∣∣∣∣
x=ρe−ξ

.

In order to determine the free boundary position we
take equation (11) into account. After applying Euler
finite difference approximation we obtain

lnρ j = lnρ j−1 +
∫ ∞

0
Π j−1(ξ )dξ −

∫ ∞

0
Π j(ξ )dξ

+k
(

q+
σ2

2
−qρ j−1−

∫ ∞

0

(
r− f (ρ j−1e−ξ ,T − τ j)

)
Π jdξ

)
.

Because we can not compute
∫ ∞

0 Π j(ξ )dξ , we ap-
proximate it with a trapezoid quadrature method from
discrete values. If we rewrite equations into the oper-
ator form:

Π j− 1
2 = T (ρ j), A (ρ j)Π j = Π j− 1

2 , ρ j = F (Π j), (24)

where T (ρ j) is a solution of the transport equation
given by (22), A (ρ j) is a tridiagonal matrix given
by (23) and lnF (Π j) is the right hand side of equa-
tion (3). System of equations (24) can be solved by
means of successive iterations procedure. For j ≥ 1,
we use Π j,0 =Π j−1, ρ j,0 = ρ j−1. Then (p+1)-th ap-
proximation of Π j and ρ j is a solution of following
system:

ρ j,p+1 = F (Π j,p), (25)

Π j− 1
2 ,p+1 = T (ρ j,p+1), (26)

A (ρ j
p+1)Π

j,p+1 = Π j− 1
2 ,p+1. (27)

Let us note, that we use piecewise cubic Hermite in-
terpolation to compute values Π j−1(ηi) from discrete
values Π j−1 in the operator T . A comparison of nu-
merical accuracy for different interpolation methods

Table 1: A comparison of different interpolation
methods used in operator T .

m interp. method ερ εΠ1 εΠ2

200 linear 0.355520 0.008903 0.379569
spline 0.355506 0.008234 0.378894
cubic 0.167454 0.008234 0.378894

400 linear 0.151797 0.007341 0.190087
spline 0.151780 0.007878 0.188898
cubic 0.137178 0.007897 0.188898

800 linear 0.052020 0.006184 0.087705
spline 0.052014 0.007696 0.083035
cubic 0.049852 0.007702 0.083044

1600 linear 0.027937 0.004279 0.034823
spline 0.027936 0.005383 0.027244
cubic 0.010368 0.005394 0.027352

can be found in Table 1. As a benchmark we choose
piecewise cubic Hermite interpolation and m =
4000. Other interpolation methods are following: lin-
ear - Linear interpolation; spline - Cubic spline in-
terpolation; cubic - Piecewise cubic Hermite inter-
polation. As a measure of error we use ερ = ‖ρ −
ρbenchmark‖∞, εΠ1 = ‖Π(·,25)−Πbenchmark(·,25)‖∞,
εΠ2 = ‖Π(·,49.5)−Πbenchmark(·,49.5)‖∞. It is ob-
vious that the piecewise cubic Hermite interpolation
yields better results for smaller time discretization.

Input variables: q≥ 0,L,r,σ ,n,m,T > 0,λ > 0,
pmax = 500, toll = 10−8

Initialization:
k = T/m
h = L/n

ρ0 =





max{ 1+rT
1+qT ,1}, - arith. avg.,

max{x̃,1} , - geom. avg.,

max{ λ+r(1−e−λT )

λ+q(1−e−λT )
,1}, - exp. avg.,

Π0 =

{
−1, ξ < lnρ0,
0, ξ > lnρ0,

for j = 1 to m:
Π j

0 = Π j−1

ρ j
0 = ρ j−1

for p = 0 to pmax:
ρ j

p+1 = F (Π j
p)

Π j− 1
2

p+1 = T (ρ j
p+1)

A (ρ j
p+1)Π

j
p+1 = Π j− 1

2
p+1

if (|ρ j
p+1−ρ j

p|< toll)
break

endif
end

end,
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where r is the interest rate, q is the dividend yield, T
expiration time, n is the number of spatial grid points,
m is the time step, L = 1.4, λ is a parameter used in
exponentially weighted averaging and x̃ is a solution
to equation (20).

4 Numerical results

Arithmetic averaged floating strike call option

In Figure 1 we plot ρ(τ) for different values of
σ = 0.1,0.2,0.3. Other parameters are T = 50,σ =
0.2,q = 0.04. Let us notice that for σ → 0 the
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σ = 0.3

Figure 1: A comparison of the free boundary position
for various σ = 0.1,0.2,0.3.

whole process is no longer stochastic but determin-
istic. The option price at time t is St = S0e(r−q)t and
its arithmetic average At =

1
t S0

e(r−q)t−1
r−q . In case of

q > r we have St < At ,∀t > 0 and therefore the cor-
responding option price have to be equals zero. In
case of r = q, both St and At are equal and therefore
ρ(t) ≡ 1. On the other hand, for case of r > q we
have St > At ,∀t > 0. We exercise the option at time
t∗ = argmaxt∈〈0,T 〉 e−r(T−t)(St −At). If we denote by
Ψ(t) = St−At

S0
, then t∗ = argmaxt∈〈0,T 〉 S0e−rT ertΨ(t).

Taylor’s series expansion of dΨ(t)
dt is

dΨ(t)
dt

=
∞

∑
n=0

n+1
(n+2)n!

(r−q)n+1tn > 0, ∀t ≥ 0

and therefore Ψ(t) is increasing function. As both
Ψ(t) and ert are increasing and the product of two
increasing functions is also increasing we have t∗ =
T . In case of arithmetically averaged Asian option,
we obtain from (10), that for σ = 0 it holds

ρ(τ) =
1+ r(T − τ)
1+q(T − τ)

. (28)

In Figure 2 we plot a position of the free boundary
for various σ = 0.1,0.05,0.03,0.02,0.015,0.01. For
σ = 0 we use equation (28). We only remark, that for
small values of σ , the algorithm becomes unstable.
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Figure 2: A comparison of the free boundary position
for various small σ . For σ = 0 we use (28).

In Figure 3 we compare a position of the free
boundary position for various parameters L which in-
troduce upper bound for spatial approximation inter-
val. In the particular case (r = 0.06,q = 0.04,T =
50,σ = 0.2) it is sufficient to choose L = 3.
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Figure 3: A comparison of the free boundary position
for various L.

In Figure 4 we compare the free boundary position
for various interest rates r = 0.2,0.4,0.6. Other pa-
rameters are T = 50,σ = 0.2,q = 0.04. In the same
Figure we also compare the free boundary position
computed by the algorithm described above (black
line), results from [Bokes and Ševčovič, 2009] (blue
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line) and result obtained from [Dai and Kwok, 2006]
(red dots).
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Figure 4: A comparison of the free boundary position
for various r = 0.02,0.04,0.06. We also compare our
results with know other known methods.

In Figure 5 above we plot a number of iteration in
the p-loop in the algorithm that are needed to achieve
desired tolerance. At the middle chart we plot the er-
ror and at the bottom we plot the free boundary ρ(τ).
Parameters are T = 50,σ = 0.2,q = 0.04,r = 0.06.
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Figure 5: A number of iterations in the loop in the
algorithm needed to achieve desired tolerance (top),
corresponding error (middle) and position of free
boundary position (bottom).

In Figure 6 we plot an example of development of
a spot value of underlying asset and corresponding

arithmetic average (above). At bottom, we plot a po-
sition of the early exercise boundary and x(t)= St/At .
We marked an exercise event.
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Figure 6: An example of development of the asset
price and corresponding arithmetic average (top), a
position of early exercise boundary (bottom).

Geometrically averaged floating strike call option

In Figure 7 we compare the free boundary position in
case of arithmetic and geometric average. Parameters
are T = 50,σ = 0.2,q = 0.04,r = 0.06.
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Figure 7: A comparison of the free boundary position
for arithmetic and geometric average.

Weighted arithmetic averaged floating strike call
option

In Figure 8 we plot the free boundary position for
various λ = 0.001,0.1,0.2,0.5,1. In Figure 9 we plot
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Π(ξ , t) for various t = 0.25,5,25,45.
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Figure 8: A comparison of the free boundary posi-
tion for exponential weighted arithmetic averages for
various λ = 0.001,0.1,0.2,0.5,1.

It is easy to verify that lim
λ→∞

Aλ
t = St and therefore

its option price equals zero. This is also reason for
limλ→∞ ρλ → 1. We can estimate rate of the conver-
gence of ρλ to 1 by using the experimental order of
convergence. Assuming that ‖ρλ −ρ∞‖∞ = O(λ−α∞)
we can express α∞ as follows:

α∞ =
ln(λ2)− ln(λ1)

ln(‖ρλ1−ρ∞‖∞)− ln(‖ρλ2−ρ∞‖∞)
. (29)

We show α∞ in Table 2.

Table 2: Experimental order of convergence for ρλ .

λ ‖ρλ −ρ∞‖∞ α∞

0.001 0.888104 –
0.1 0.677320 0.058835
0.2 0.561828 0.269710
0.5 0.413783 0.333796
1.0 0.320136 0.370188
2.0 0.247010 0.374115
3.0 0.212705 0.368769
4.0 0.191862 0.358490
5.0 0.177658 0.344686

10.0 0.147227 0.271064
20.0 0.113350 0.377261
30.0 0.094150 0.457702
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Zahraničný obchod je podstatným pilierom 
slovenskej ekonomiky a má expanzívny charakter. 
Input-output model umožňuje zahrnúť do analýzy 
ekonomiky i nepriame produkčné väzby medzi 
statkami a vyšetriť prepojenosť ekonomických 
ukazovateľov [Konijn, 1994]. Podkladové 
štatistické údaje pre rok 2000 a 2005 
v konštantných cenách z roku 2000 umožňujú 
analyzovať zmeny toku reálnych tovarov 
v sledovanom období a využiť štrukturálnu 
dekompozíciu na vyšetrenie príčin zmien. 

 Agregované výsledky analýzy vývoja 
zahraničného obchodu Slovenska v rokoch 2000 a 
2005 pomocou input-output modelu odhaľujú, že 
export generuje produkciu na úrovni približne 
polovice objemu produkcie domácich tovarov, resp. 
približne 140% objemu finálnych exportovaných 
tovarov. Na produkciu domácich tovarov určených 
pre export ide zhruba 50% všetkých importovaných 
tovarov, resp. 70% importovaných tovarov 
smerujúcich do medzispotreby. Miera importnej 
náročnosti exportu domácich tovarov sa v 
sledovanom období znížila z 0.521 na 0.519. Hoci 
je importná náročnosť exportu na vysokej úrovni 
a znižuje pozitívne efekty exportu, jej pokles je 
pozitívny jav a podľa štrukturálnej dekompozície je 
spôsobený najmä zmenou štruktúry importných 
vstupov niektorých významných exportne 
zameraných odvetví, ako napríklad automobilový 
priemysel, či pozemná a potrubná doprava. 

Štrukturálna analýza odhalila niekoľko výrazne 
exportných odvetví, medzi ktorými v objeme 
exportu i raste exportu jednoznačne vedie 
automobilový priemysel. Miera importnej 
náročnosti tohto odvetvia bola v roku 2000 na 
úrovni 83% a do roku 2005 poklesla o 5%. Vďaka 
vysokej importnej náročnosti exportu je pridaná 
hodnota generovaná exportom motorových vozidiel 
relatívne malá. Na druhej strane odvetvie výroba 
kovov má nižší objem exportu, avšak vďaka nižšej 

miere importnej náročnosti exportu dosahuje vyššiu 
pridanú hodnotu generovanú exportom. 

Na základe získaných výsledkov je možné 
vytýčiť niekoľko čiastkových cieľov pre 
hospodársku politiku týkajúcich sa zlepšenia stavu 
slovenskej ekonomiky vzhľadom na zahraničný 
obchod. Je to najmä systematické vytváranie 
priestoru pre znižovanie importnej náročnosti 
exportu a trvalý rast konkurencieschopnosti 
priemyslu a služieb prostredníctvom využívania 
domáceho rastového potenciálu. Tiež je vhodné 
podporovať odvetvia s vysokým potenciálom 
rozvoja a nízkou importnou náročnosťou exportu 
ako napríklad veľkoobchod a sprostredkovanie 
veľkoobchodu okrem motorových vozidiel 
a motocyklov alebo pozemná a potrubná doprava. Z 
dlhodobého hľadiska je potrebné riešiť problém 
zápornej obchodnej bilancie. 
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(rozšírený abstrakt)

Juraj Kyselica∗

Školitel’: Peter Guba†

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava,

Ciel’om práce je numerická simulácia vývoja fázo-
vého rozhrania pri difúznom tuhnutí binárneho sys-
tému. Ak označíme h(x, t) bezrozmernú pozíciu fá-
zového rozhrania, tak samotný model tuhnutia mož-
no popísat’ prostredníctvom nasledovného bezroz-
merného systému parciálnych diferenciálnych rovníc
popisujúcich časovo-priestorový vývoj bezrozmernej
teploty θ a koncentrácie rozpustenej látky C v tuhej
fáze (z < h(x, t)) a kvapalnej fáze (z > h(x, t))

z < h(x, t) :
∂θ
∂ t

= κ̄∇2θ , (1a)

z > h(x, t) :
∂θ
∂ t

= ∇2θ , (1b)

∂C
∂ t

= γl∇2C (1c)

spolu s okrajovými podmienkami

θ |z=0 = θB, ∀t > 0, (2a)

θ → 1 pre z→ ∞ alebo t→ 0, (2b)

C→C0 pre z→ ∞ alebo t→ 0 (2c)

a podmienkami na vol’nom fázovom rozhraní v tvare

K
∂h
∂ t

k̂ · n̂ = ksl n̂ ·∇θ |z=h−− n̂ ·∇θ |z=h+ , (3a)

C|z=h+
∂h
∂ t

n̂ · k̂ =−γl n̂ ·∇C|z=h+ , (3b)

θ |z=h = 0, (3c)

kde k̂ := (0,1)T, n̂ je jednotkový vektor normály k
rozhraniu smerujúci do kvapalnej fázy, κ̄ , γl , ksl a K
sú bezrozmerné konštanty. Uvedený problém s vol’-
nou hranicou transformujeme pomocou nasledovnej
transformácie

z 7→ ζ :=
z

h(x, t)
(4)

na problém s pevnou hranicou ζ = 1, tento násled-
ne numericky riešime metódou konečných diferencií.

∗juraj.kyselica@gmail.sk
†peter.guba@fmph.uniba.sk

Odvodená implicitná schéma vyžaduje v každej časo-
vej iterácii riešenie lineárneho systému vel’kých roz-
merov.

Zvyšok práce je venovaný simuláciam priebehu
vývoja porušeného fázového rozhrania, resp. teplot-
ného a koncentračného pol’a. Skúmané sú dva ty-
py porúch základného stavu: počiatočná porucha ro-
zhrania (teplotné a koncentračné pole sú neporušené)
a počiatočná porucha teplotného pol’a (fázové roz-
hranie a koncentračné pole sú neporušené). V oboch
prípadoch sú použité poruchy periodického charak-
teru. V prípade počiatočnej poruchy teplotného po-
l’a sa systém pri simuláciach ukazuje byt’ numeric-
ky stabilný, pri počiatočnej poruche rozhrania dochá-
dza v konečnom čase k vzniku numerickej nestabilli-
ty (vznik hrotov — nehladkost’ fázového rozhrania).
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Dekompozičné algoritmy na rovnomerné generovanie na povrchu a
vo vnútri gúl’ v Lebesgueových priestoroch
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V práci sa zaoberáme generovaním náhodných
vektorov z rovnomerného rozdelenia na n-sfére (roz-
umej povrch n-rozmernej gule) a na n-guli (rozumej
vnútro n-gule) v Lebesgueových priestoroch. Prísluš-
né množiny značíme Sn, resp. Bn, presnejšie

Sn(r) = {x ∈ Rn | ‖x‖= r},
Bn(r) = {x ∈ Rn | ‖x‖ ≤ r},

kde ‖x‖= (∑n
i=1 |xi|p)1/p , a p a r sú kladné konštan-

ty. Špeciálne Sn =Sn(1) a Bn =Bn(1). Symbolom
UX značíme rovnomerné rozdelenie na množine X ,
a symbolom Ba,b označujeme beta rozdelenie s para-
metrami a a b.

Metóda, ktorú sme navrhli, zovšeobecňuje prístup
uvedený v [Liang and Ng, 2008], pričom sme využi-
li metodiku z [Harman and Lacko, 2009] opierajúc
sa o poznatky z článkov [Gupta and Song, 1997] a
[Hashorva, 2008]. Základom je nasledovná trieda
rozdelení:

Definícia 1. Nech R ∼ B1/p
n/p,d/p, Sn ∼ USn , n > 1,

r > 0, d ≥ 0. Potom vektor X = rRSn má (zovšeobec-
nené) n-rozmerné BB rozdelenie s parametrami r,d v
Lebesgueovom `p priestore. Značíme X ∼BB

n (r,d).

V prípade, že d = 0 dostávame rovnomerné rozde-
lenie na n-sfére, v prípade d = p dostávame rovno-
merné rozdelenie na n-guli. V práci odvádzame jej
hustotu a mnoho iných vlastností, napr. vzt’ah a kon-
vergencia k zovšeobecnenému normálnemu rozdele-
niu. Najdôležitejšiu vlastnost’ tejto triedy rozdelení
formuluje nasledujúca

Veta 1. Nech X ∼ BB
n (r,d), a nech X = (X ′1,X

′
2)
′,

kde X1 a X2 sú n1 a n2 rozmerné subvektory. Po-
tom i) X1 ∼ BB

n1
(r,d + n2) a ii) ak X1 ∈ Rn1 je ta-

ké, že ‖X1‖ < r, potom X2 | X1 = x1 ∼ BB
n2
((rp −

‖x1‖p)1/p,d).

∗lacko@pc2.iam.fmph.uniba.sk
†harman@fmph.uniba.sk

Uvedená veta nám hovorí, že BB trieda rozdelení
je uzavretá vzhl’adom na marginálne a podmienené
rozdelenia. Ako jej bezprostredný dôsledok dostáva-
me schému na generovanie z tohto rozdelenia:

X i ∼BB
ni



(

rp−
i−1

∑
j=1
‖x j‖p

)1/p

,d +n−
i

∑
j=1

n j


 ,

kde x j je realizácia náhodného subvektoru X j.
Ciel’om d’alšieho výskumu je pomocou simu-

lačných štúdií nájst’ optimálny vzt’ah medzi čias-
tkovými dimenziami ni generátora a hodnotou
p a porovnat’ toto zovšeobecnenie s algoritmom
uvedeným v [Liang and Ng, 2008] (špeciálny prí-
pad našej metódy) a algoritmom publikovaným v
[Calafiore et al., 1998].
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Ciel’om práce je študovat’ vlastnosti modelu po-
písaného systémom stochastických diferenciálnych
rovníc

drd = [a+b(ru− rd)]dt +σd
√

rddWd,
dru = c(d− ru)dt +σu

√
rudWu,

Cov[dWd,dWu] = ρdt,

kde dWd a dWu sú prírastky Wienerových procesov,
d ≥ 0, b,c,σd,σu > 0, a 0 < ρ < 1. Na rozdiel od pr-
vého konvergenčného modelu navrhnutého v článku
[Corzo and Schwartz, 2000], domáca úroková miera
v nami navrhnutom modeli nenadobúda záporné hod-
noty. Avšak riešenie príslušnej oceňovacej parciálnej
diferenciálnej rovnice

−∂τP+[a+b(ru− rd)−λd(rd,ru)σd
√

rd]∂rdP

+[c(d−ru)−νuσuru]∂ruP+
σ2

d rd
2
·∂ 2

rd
P+

σ2
u ru

2
·∂ 2

ru
P

+ρσdσu
√

rdru∂ 2
rdru

P− rdP = 0,

s počiatočnou podmienkou P(rd,ru,0) = 1 existuje v
separovatel’nom tvare

P(rd,ru,τ) = exp{A(τ)−D(τ)rd−U(τ)ru}

iba pre ρ = 0. Pre riešenie v prípade nulovej kore-
lácie dostávame systém obyčajných diferenciálnych
rovníc pre A, D a U . Ukázali sme, že:

Lema 1. i) D(τ) > 0 je monotónna, rastúca a má
limitu pre τ → ∞ ii) U(τ)> 0 je monotónna, rastúca
a má limitu pre τ → ∞ a iii) ak a ≥ 0 potom A(τ) <
0 ∀τ > 0.

To znamená, že rozumná podmienka P ∈ (0,1) je
splnená iba ak a ≥ 0. Pre aproximácii riešenia v prí-
pade nenulovej korelácie riešením z prípadu nulovej
korelácie za predpokladu ponechania ostatných para-
metrov bez zmeny sme dostali nasledovnú vetu:

∗lacko@pc2.iam.fmph.uniba.sk
†stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk

Veta 1. Nech PCIR(τ,rd,ru;ρ) je riešenie oceňovacej
PDR pre konvergenčný model typu CIR. Potom

ln[PCIR(τ,rd,ru;0)]− ln[PCIR(τ,rd,ru;ρ)]

= c3(rd,ru;ρ)τ3 +o(τ3),

kde koeficient c3 nie je identicky rovný nule.

Kalibrácia je založená na myšlienke uvede-
nej v [Aït-Sahalia, 2002], [Aït-Sahalia, 1999] a
[Aït-Sahalia, 2008]. Aby bol tento prístup pouǐtel’ný,
museli sme ho modifikovat’. Majme proces

dX = µ(X , t,θ)dt +σ(X , t,θ)dW ,

a nech γ také, že Jγ = σ−1, je bijektívne zobrazenie.
Potom Y = γ(X) spĺňa rovnicu dY = µY(Y )dt +dW .
Zavedieme Z = ∆−1/2(Y −Y 0) a dostaneme dZ =
∆−1/2dY . Aproximovaním dt = ∆ (kde ∆ je časo-
vý rozdiel medzi hodnotami diskrétneho pozorova-
nia) dostaneme Z∆ |Y 0 ∼N(∆1/2µY(Y 0,θ),I). Spät-
ným transformovaním dostaneme približnú hustotu
pre X a odhadujeme metódou maximálnej vierohod-
nosti. Pre danú metódu kalibrácie a dáta, náš model
v porovnaní s konkurenčným konvergenčným mode-
lom v [Corzo and Schwartz, 2000] dosahoval men-
šiu strednú kvadratickú chybu, avšak najlepšie obstál
jednovaktorový CIR model.
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The main purpose of this work is to analyze so-
lutions to a fully nonlinear parabolic equation, aris-
ing from the problem of optimal portfolio construc-
tion. We show how the complex problem of opti-
mal constrained aggregate stock–to–bond proportion
in the management of pension fund portfolio can be
formulated in terms of the solution to the ensuing
so called Hamilton–Jacobi–Bellman equation. Our
scrutinized model introduced in [3] can be essen-
tially considered for the extention of the correspond-
ing time-discrete one dimensional stochastic dynamic
optimization model originally studied in [2], [4] or in
[1] and used for solving the dynamic problem of opti-
mal single stock–to–bond proportion when managing
the saver’s pension fund portfolio.

The subsequent continuous problem formulation in
terms of the Hamilton–Jacobi–Bellman equation for
an unknown value function V ≡V (t,y),(t,y)∈D de-
fined on a domain D = [0,T )× (0,∞)

∂tV +max
θ∈∆t

(Aε(θ)∂yV +
1
2

B2(θ)∂yyV ) = 0, (1)

for all (t,y) ∈D with the terminal condition at t = T
and y ∈ (0,∞)

V (T,y) =U(y) (2)

where both Aε = Aε,θ ,t,y and B = B(θ , t,y) are
smoooth increasing in y with the property of con-
cavity and strictly convexity, respectively. The con-
strained control parameter θ attains its values in the
prescribed convex admissible set ∆t ⊂ RN depicting
the governmental restrictions and U is designed as the
concrete investor’s utility function. Under the natural
assumptions posed on the utility functions behaviour
in our research we take for granted the strictly con-
cavity and monotonous increasingness of the value
function V . Notice that the foregoing equation can
be derived from the time–dicrete problem of discrete
stochastic dynamic programming problem.
∗zuzana.macova@anasoft.sk
†sevcovic@fmph.uniba.sk

In our research analyze the constraint-free, super-
solution to the proposed system (1)–(2) from quali-
tative as well as quantitative point of view. We con-
struct useful bounds of solution yielding estimates for
the optimal value of the stock to bond proportion in
the portfolio. Furthermore we construct asymptotic
expansions of a solution in terms of a small model
parameter ε . Finally, we perform sensitivity anal-
ysis of the optimal solution with respect to various
model parameters, discuss their effects and compare
analytical results of this paper with the correspond-
ing known results arising from the one-dimensional
time discrete problem study results demonstrated in
[2]. The substantive part of these results have already
been for one dimensional case proved and proposed
in [4].

References
[1] Abe, R. and Ishimura, N. (2008). Existence of so-

lutions for the nonlinear partial differential equa-
tion arising in the optimal investment problem. Proc.
Japan Academy, 84: 11–14.
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(2006). Dynamic Accumulation Model for the Sec-
ond Pillar of the Slovak Pension System. Czech Jour-
nal for Economics and Finance, 11-12: 506–521.
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Supervisor: Pavel Brunovský†
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In this work we study the effect of adverse selec-
tion in the market with asymmetric information. As
has been showed (e. g. by Akerloff [4]), asymmetric
information typically leads to inefficient market out-
comes or total market failure. We consider an insur-
ance market where consumers have different accident
probabilities of loss π and are identical otherwise.
Insurance companies are not able to recognize con-
sumer’s accident probabilities. However, they have
historical records of consumers and therefore have
some information. We denote F(π) the distribution
function on [π,π] that represents the information. We
deal with two important functions defined as

π ≥ u(w)−u(w− p)
u(w)−u(w−L)

≡ h(p), (1)

which denotes the minimal accident probability of
a consumer who purchases an insurance for a price
p and g(p) = E(π|π ≥ h(p))L, searching for fixed
point of which we find equilibria of the market.

We consider the case in which F is uniformly
distributed over [π,π] = [0,1]. Then g(p) = (1 +
h(p))L/2 is strictly increasing. It is claimed in [1],
page 429, that a total failure of such market always
occurs, because g(p) is a concave function. We show
that this conclusion is not necessarily true, as g(p)
must be convex. This leads to a remarkable conclu-
sion - the market may have more efficient equilib-
rium. We find a concrete example of such a market
and provide an economic interpretation for its exis-
tence.

Moreover we introduce a very simple model of dy-
namics that leads to the difference equation of the
form pi+1 = g(pi). We examine the stability of the
equilibria and find that in the case of two equilibria,
the market tends to reach the more efficient one.

Several methods of increasing the market ef-
ficiency (signaling, screening) has been discused
e. g. in [3], [1]. These methods assume that it is
∗zuskam@gmail.com
†brunovsky@fmph.uniba.sk

not possible to obtain any information about the con-
sumers. We model the situation of adding an infor-
mation by a simple method which can lead to more
efficient market outcomes, which we call separation.
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L

p 0 p*= L

L
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new policies

g2(p)
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Figure 1: Not separated and separated market

It occurs that we can obtain more efficient outcome
by simple separating the consumers in two groups.
It is natural to expect that this can be done multiple
times. This property gives us some theoretical ex-
planation of the fact that the insurance companies in
the real world collect information about consumers,
even if it is costly. We discuss the weaknesses of the
uniformly distributed model in the last part. In some
cases it is reasonable to expect the probability some-
where in smaller interval [π,π] ∈ [0,1]. We find sim-
ilar conclusions may be obtained in this case if some
assumptions are satisfied.
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Abstrakt 
Štruktúra a elektrické vlastnosti látok hrajú kľúčovú 
rolu vo väčšine biologických a chemických 
procesoch. Interakcia ligandu s proteínom je tiež 
jednou z reakcii, ktorá by neprebiehala, keby nebola 
dodržaná presná štruktúra. Doposiaľ sme sa 
venovali sledovaniu interakcie trombínu s 
aptamérmi. Práve preto sme sa rozhodli preštudovať 
pomocou spektrofotometrie a elektroforézy ich 
štuktúru a elektrické vlastnosti. Tavenie 
oligonukleotidov je bežný postup na potvrdenie 
prítomnosti dvojzávitnice alebo inej priestorovej 
štruktúry. Pomocou UV absorbčnej spektroskopie 
sme sledovali tavenie DNA aptamérov, ktoré 
selektívne viažu trombín. Zamerali sme sa na 
analýzu týchto aptamérov a sledovali sme ich 
tavenie pri vlnovej dĺžke 297 nm a aptaméry 
s predpokladanou časťou dvojzávitnice aj pri 
vlnovej dĺžke 260 nm. Závislosti, ktoré sme získali 
pri 297 nm ukázali, že vplyvom teploty sa štruktúra 
kvadruplexu narušila a nakoniec úplne zanikla. 
Aptaméry, ktoré pravdepodobne obsahovali 
dvojzávitnicu, vykazovali hyperchrómny efekt pri 
UV spektroskopii a použitej vlnovej dĺžke 260 nm. 
Tento efekt potvrdil náš predpoklad o rozpletaní 
dvojzávitnice a následného zvýšenia absorbancie s 
rastúcou teplotou. 
 

Kľúčové slová: aptamér, spektrofotometria, 
UV spektroskopia, kvadruplex 

1 Úvod 
DNA aptaméry sú jednoniťové oligonukleotidy s 
vysokou afinitou k špecifickým molekulám 
(Ellington a Szostak, 1990). V našom prípade sme 
pracovali s aptamérmi citlivými na trombín, 
konkrétne na fibrínové a heparínové väzobné miesto 
na tejto bielkovine. Aptaméry sa vyznačujú 
väzobným miestom vo forme guanínového 
kvadruplexu (Scaria a spol. 1992). 
Termodynamické vlastnosti DNA aptamérov možno 
sledovať pomocou UV spektrofotometrie (Kankia a 
Marky 2001, Olsen a spol. 2009). Ukázalo sa, že 
pomocou tejto metódy možno získať informácie 

o teplote tavenia aptamérov a o stabilite ich 
štruktúry v rôznych podmienkach, napríklad 
v závislosti od prítomnosti katiónov. V našej 
predchádzajúcej práci sme sa venovali štúdiu 
mechanizmov interakcie trombínu s aptamérmi 
rôznej konfigurácie (Hianik a spol. 2009). Použili 
sme metódu povrchovej akustickej metódy (TSM), 
ktorá umožnila zistiť zmeny rezonančnej frekvencie 
kremenného kryštálu úmernej zmene  
 

Obr. 1 Dvojzávitnica  DNA a schéma absorbcie 
kvanta svetla bázami. 
 
hrúbky biovrstvy na povrchu a dynamického odporu 
citlivého k zmene povrchovej viskozity. Podieľali 
sme sa na vývoji biosenzora, pomocou ktorého sme 
skúmali závislosť väzbovej interakcie aptaméru 
s trombínom a jeho štruktúry. Nemali sme zatiaľ 
žiadny exaktný dôkaz, že použité aptaméry v 
skutočnosti naozaj zaujímajú priestorovú štruktúru 
podľa teoretických predpokladov. Potvrdenie tejto 
štruktúry je dôležitou súčasťou projektu na vývoj 
biosenzora. 

2 Absorpčná spektroskopia 

2.1 Biologická analýza DNA aptamérov 

Princíp metódy, ktorú sme použili je hlbšie skrytý v 
absorbcii UV žiarenia purínovými a pirimidínovými 
aromatickými zložkami prítomnej látky. Presnejšie 
orbitálnymi atómami. UV žiarenie dosahuje 
energie, ktoré excitujú tieto atómy (Obr. 1).   

2.1.1 Zisťovanie koncentrácie 
oligonukleotidov 

 
UV spektroskopia má široké uplatnenie a jedno z 
nich je aj určovanie koncentrácie oligonukleotidov. 
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V prípade využitia monochromatického svetelného 
zdroja  sa svetlo vo vzorke absorbuje a na základe  

 
Lambert-Beerovho vzťahu 

 
je absorpancia  úmerná hrúbke látky a koncentrácii. 
 

 

Obr. 2. Schéma absorbcie svetla vzorkou v 
v kyvete.  
 
ε extinkčný koeficient(dm3×mol–1×cm–1), c 

koncentrácia(mol×dm–3), l hrúbka kyvety=optická 
dráha (cm), I0 intenzita dopadajúcho svetla, I 
intenzita svetla, ktoré prešlo cez kyvetu [3]. 
 
Extinkčný koeficient môžeme zistiť buď meraním 
alebo výpočtom. Existujú programy, v ktorých po 
zadaní sekvencie vzoriek oligonukleotidov program 
sám vypočíta extinkčný koeficient. Berie pri tom do 
úvahy aj priestorové usporiadanie, čo je vo väčšine 
prípadov dôležitá vlastnosť. Schéma merania 
absorbancie je uvedená na Obr. 2. 
 

Absorbovaná energia sa musí meniť na tepelnú 
energiu, ktorá sa následne uvoľní len kolíznymi 
deaktiváciami. Ak je splnený základný predpoklad, 
že nedochádza k rozpytu žiarenia ani k fluorescencii 
a index lomu sa počas merania nemení, môžeme 
látku skúmať touto metódou. Lambertov-Beerov 
zákon je základom pre kvantitatívnu analýzu 
založenú na meraní absorpcie žiarenia. Absorbancia 
A je aditívna veličina. V zmesi vypočítame A pri 
danej vlnovej dĺžke ako súčet jednotlivých zložiek. 
[4] 

2.1.2 Absorpčné spektrum 
oligonukleotidov 

 
DNA je tvorené A,G,C,T bázami, ktoré prispievajú 
k celkovému absorpčnému spektru. Najviac pritom 
absorbujú heterocyklické puríny A,G a omnoho 
menej puríny C,T. Maximum absorbancie pri DNA 
je pri vlnovej dĺžke 260 nm (Obr. 3). Pomer 
absorbancie pri 260 nm a 280 nm sa používa na 
určenie čistoty vzorky. Ak je pomer absorbancie pri 

týchto vlnových dĺžkach v rozmedzí (1,8-2,0), tak je 
naša vzorka čistá. Hodnoty menšie ako 1,8 
dokazujú prítomnosť nečistôt alebo bielkovín. 

Obr. 3. Absorbčné spektrum DNA rôznych 
koncentrácií. [2] 

2.2. Tavenie DNA aptamérov 

Domnievame sa, že DNA aptaméry (cca 25 báz) sa 
tavia po častiach [1]. Teória je založená na 
predpoklade, že bázový pár A-T je viazaný dokopy 
práve dvoma vodíkovými väzbami a väzba medzi 
G-C je tvorená troma vodíkovými väzbami. Teplota  
 

Obr. 4. Schéma tavenia DNA. Vľavo – natívna 
dvojzávitnica. Vpravo – rozpletená závitnica. [5] 
 
topenia aptamérov potom nie je nič iné, ako 
percentuálne zastúpenie týchto dvojíc v DNA.  

Krivku topenia získavame na základe 
prirodzenej denaturácie molekuly DNA so 
zvyšujúcou sa teplotou. Hlavná výhoda metódy je 
rýchle a nedeštruktívne meranie. 

Teplota topenia T (°C) je definovaná ako teplota, 
pri ktorej je polovica DNA v pôvodnej 
dvojzávitnicovej štruktúre a druhá polovica je v 
náhodných rozviazaných priestorových klbkách 
(Obr. 4). 
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2.1.3 Hyperchrómny efekt 

 
Konjugované páry v DNA po rozvinutí vykazujú 
zvýšenú absorbanciu pri vlnovej dĺžke 260nm. 
Najviac tento efekt spôsobuje tryptofán a tyrozín. 
Tento efekt sa nazýva hyperchrómny efekt. 
Absorbancia jednoniťovej DNA je vyššia ako 
dvojniťovej, pretože je od začiatku rozpletená aj 
hyperchrómny efekt bude vyšší. 

2.1.4 Hypochrómny efekt 

 
Znižovanie absorbancie spôsobené rozpletaním 
štruktúry kvadruplexu a následnej denaturácie je 
pozorované pri vlnovej dĺžke 297 nm.  
 

3 Elektroforéza 
Metóda, kde záporne nabité molekuly DNA putujú 
ku kladnej elektróde v agarózovom alebo 
polyakrylamidovom géli, ktorý vytvára zložitú 
sieťovú štruktúru ktorá sa dá ovplyvňovať zložením 
gélu. Molekuly sa následne separujú podľa veľkosti, 
štruktúry alebo náboja.  

Elektroforetická mobilita je taktiež ovplyvnená 
výberom tlmiaceho roztoku. V prítomnosti slabého 
iónového roztoku je elektrická vodivosť malá a 
výsledky môžu byť rozmazané. Keď tlmiaci roztok 
obsahuje zase príliš veľa iónov nastáva zohrievanie 
gélu, pričom môže dôjsť k jeho roztaveniu alebo 
denaturácii bielkovín a zánik ich primárnej 
štruktúry. [6] 

3.1 Denaturačný polyakrylamidový gél 

Tieto gély sa používajú hlavne na potvrdenie čistoty 
a porovnanie veľkosti vzoriek DNA. Väčšinou sa 
ako denaturačné činidlo používa močovina. 
Močovina rozpletie akúkoľvek primárnu štruktúru. 
DNA je potom jednoniťová a rovná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Materiál a metódy 
 

4.1 Sekvencie použitých aptamérov 

 
 
 
 

FIBRI 
 

(5´-GGT TGG TGT GGT 

TGG-3´) 

FIBRI AT 
 

(5´-AAA AAA AAA AAA 
AAA TTT TTG GTT GGT 
GTG GTT GG-3´) 

FIBRI TT 
 

(5´-GGT TGG TGT GGT 
TGG TTT TTT TTT TTT 
TTT TTT TT-3´) 

JED
N

O
N

IŤO
V

É HEPA TT 
 

(5´-GGT AGG GCA GGT 
TGG TTT TTT TTT TTT 
TTT TTT TT-3´) 

 
FIBRI AT 
+FIBRI TT 

 
(5´-AAA AAA AAA AAA 
AAA TTT TTG GTT GGT 
GTG GTT GG 
       TTT  TTT  TTT  TTT  
TTT   TTT TTG GTT GGT 
GTG GTT GG-3´) 

D
V

O
JN

IŤO
V

Ě 

 
FIBRI AT 
+HEPA TT 
 

 
(5´-AAA AAA AAA AAA 
AAA TTT TTG GTT GGT 
GTG GTT GG 
       TTT  TTT  TTT  TTT  
TTT  TTT TTG GTA GGG 
CAG GTT GG-3´) 

Tab.1 
 

4.2 Príprava aptamérov 

 
Oligonukleotidy boli získané od firmy Thermo 

Fisher Scientific vo vysušenej forme. Po pridaní 
predpísaného množstva TE pufru (10 mM Tris-HCl 
+ 1 mM EDT, pH 7.6) sme získali 0.1 mM 
koncentráciu DNA. Na odstránenie prípadných 
nečistôt sme oligonukleotidy centrifugovali počas 
10 min pri 14 000 otáčkach. Sekvencie aptamérov, 
použitých pri skúmaní ich termodynamických 
vlastností, sú uvedené v predchádzajúcej  tabuľke 1. 
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4.3 Príprava tlmivého roztoku 

 
Z dôvodu ľahšej a presnejšej manipulácie sme si 
pripravili tlmivý roztok vo forme 10-násobného 
koncentrátu, ktorý sme potrebovali. Tlmivý roztok 
sme skladovali v chlade a tme. Pred každým novým 
meraním sme si rozriedili potrebné množstvo 
s destilovanou vodou. Tlmivý roztok obsahoval: 

 
 
 

koncentrácia 

(mM) 

chemikália 

50 KCl 

10 CaCl3 

10 MgCl3 

200 TRIS 

 

 

4.4 Použitá metóda merania 

Merania prebiehali na spektrometri s použitím UV 
svetla. Kyvety prepúšťali svetlo v jednej rovine 
polarizácie. Uzáver bol z teflónu, ktorý sa rozpína 
so zvyšujúcou teplotou, aby sme zabránili 
vyparovaniu vzorky, čo by spôsobilo zmenu 
koncentrácie. Spektrofotometer bol spojený 
s termostatom, ktorý zabezpečoval plynulé 
zvyšovanie teploty vzorky a následne po skončení 
merania návrat teploty kyvety na začiatočnú 
hodnotu. Prístroj sa ovládal výlučne cez počítačový 
program. V priebehu merania sme mohli pozorovať 
krivku absorbancie závislú na čase. 

 
 

 

4.5 Postup merania kriviek topenia 
oligonukleotidov 

 
Po nastavení prístrojov bolo treba zmerať 
absorbanciu pozadia, pomocou kyvety naplnenej 
destilovanou vodou. Keď sme mali šum okolia 
odstránený, vložili sme vzorku s rovnakým 
objemom ako bol objem destilovanej vody . 
Termostat ochladil vzorku na 15°C a po 10 
minútach sa začala teplota zvyšovať (1°C / 2min) 
a zaznamenávala sa krivka  absorbancie. Teplota 

vystúpala až na 55°C a potom sa zapisovanie krivky 
skončilo. Vzorka sa plynule začala ochladzovať. 
 

4.6 Postup merania čistoty DNA 

Na meranie čistoty sme použili denaturačný 
polyakrylamidový gél. 

 

objem 

 

chemikália 

 20ml 20% PAAG 

200μl 10% APS 

20ml 30% akrylamid 

20ml TBE buffer 

20 μl Tetrametyl-etylén-
diamín 
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5 Výsledky a diskusia 

5.1 Spektrofotometria  

5.1.1 Jednoniťové aptaméry 

Keďže jednoniťové aptaméry neobsahovali 
dvojzávitnicovú štruktúru, rozhodli sme sa zmerať 
ich krivky topenia pri vlnovej dĺžke 297nm. Pri 
tejto vlnovej dĺžke je pozorovaný  hypochrómny 
efekt pri denaturácii kvadruplexu. Tento efekt 
spočíva v znížení absorbancie s rastom teploty. 
Najskôr sme preskúmali FIBRI – aptamér zložený 
iba z guanínového kvadruplexu. Na Obr.5 je 
uvedená závislosť absorbancie a jej prvej derivácie 
od teploty pre FIBRI aptamér. Vidieť, že s rastom 
teploty klesá absorbancia. Z minima derivácie 
možno určiť teplotu fázového prechodu aptaméru. 
Krivky prvých derivácií všetkých vzoriek sú 
uvedené na obrázku č.6. 

 
• FIBRI  

 
Vlákno DNA ktoré celé tvorí kvadruplex. 

Teplota topenia = 37,08°C 
Vlákno je stabilné, pretože neobsahuje žiadne 
daľšie štruktúry, ktoré by mohli narušiť priestorovú 
orientáciu do tvaru kvadruplexu. 

Obr. 5 Závislosť absorbancie a jej prvej derivácie 
od teploty 
 
 

• FIBRI AT 
 

Základ vlákna tvorí FIBRI, ku ktorému je pridaný 
ešte reťazec 15 adenínov. 

Teplota topenia = 34,95°C 
V tomto prípade sledujeme pokles teploty topenia. 
Vlákno obsahuje reťazec na konci, ktorý svojou 
prítomnosťou narúša štruktúru a spôsobuje nižšiu 
odolnosť. 
 

 
 

• FIBRI TT 
 
Vlákno DNA komplementárne k FIBRI AT.  

Teplota topenia = 35,16°C 
Vidíme, že teplota topenia je prakticky skoro 
rovnaká. Vypovedá nám to o tom, že tymínový 
reťazec má rovnaký vpyv na stabilitu kvadruplexu 
ako adenínový. Teplota je stále dostatočne vysoká 
na to aby sme mohli povedať, že štruktúra 
kvadruplexu je stabilná z čoho vyplýva, že väzbová 
afinita tohto aptaméru je dobrá. 
 

• HEPA TT 
 
Tento aptamér je špecifický iným druhom 
kvadruplexu. Je citlivý na heparínové väzobné 
miesto na trombíne.  

Teplota topenia = 29,29°C 
Pokles teploty topenia je spôsobený viacerými 
faktormi. Štruktúra kvadruplexu je viditeľne menej 
stabilnejšia, ako pri kvadruplexoch citlivých na 
fibrínové miesta. Tymínový chvost výrazne narúša 
stabilitu, už beztak málo stabilného aptaméru. Pre 
vývoj biosensora je tento aptamér najvýhodnejší, 
pre svoju vysokú citlivosť. Vidíme však, že jeho 
stabilita je najslabšia.  

Obr. 6 Prvé derivácie DNA aptamérov 
absorbancie závislé od teploty. 

5.1.2 Dvojniťové aptaméry 

Metódou jednoduchého molekulového inžinierstva 
sme pripravili dvojniťové DNA. Denaturácia 
prebiehala tak, že sme zohriali (ponorili sme ich do 
70°C vody) v skúmavke zmesi dvoch 
komplementárnych reťazcov. Vzroky sa potom 
nechali v horúcej vode pokiaľ teplota samovoľne 
neklesla na izbovú teplotu. Pri ochladzovaní sa 
komplementárne reťazce zviazali a vytvorili 
dvojzávitnicovú štruktúru. 
Keďže aptaméry obsahovali v tomto prípade aj časť 
dvojzávitnice, bolo nutné zmerať absorbčné krivky 
pri λ=297nm a aj pri λ=260nm.Ich prvé derivácie 
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pri 260nm sú uvedené na obrázku č. 7 a pri 297 nm 
na obrázku č. 8. 

 
• FIBRI AT + FIBRI TT  
λ=260nm 

 
Dve vlákna s rovnakou kvadruplexovou štruktúrou 
na začiatku spletené do dvojzávitnice. 

Teplota topenia = 40,54°C 
Teplota topenia pri vlnovej dĺžke λ=260nm je 
vyššia ako pri λ=297nm. Štruktúra dvojzávitnice je 
podstatne stabilnejšia ako kvadruplex. Absorbancia 
vzrastá spolu s rozpletajúcou sa špirálou.  

 
 

• FIBRI AT + HEPA TT 
λ=260nm 

 
Čiastočne zviazané dve vlákna DNA, pričom jedno 
má kvadruplex citlivý na heparínové miesto na 
trombíne a druhý na fibrínové väzobné miesto. 

Teplota topenia = 41,00°C 
Rozdiel medzi prvým komplexom a týmto je 
minimálny. Logicky to vyplýva z ich štruktúry, 
pretože obidva komplexy majú dvojzávitnicu 
zloženú z rovnakých báz.  
 
Obr. 7 Prvé derivácie absorbancií koplexov pri 
vlnovej dĺžke 260 nm. 

 
 

• FIBRI AT + FIBRI TT  
 

λ=297nm 

Teplota topenia = 32,45°C 
Zviazaním sa ešte viac znížila teplota topenia. 
Dvojzávitnica nevyrušila sily, ktoré destabilizujú 
štruktúru kvadruplexu, ale ešte ich istým spôsobom 
zosilnila. Je možné, že aj blízka poloha oboch 
kvadruplexov spôsobuje degeneráciu ich priestorovej 
usporiadanosti. 
 
 
 

• FIBRI AT + HEPA TT 
 

λ=297nm 

Teplota topenia = 34,95°C 
Kvadruplex z vlákna HEPA TT obsadzuje iné 
miesto v priestore ako  FIBTI AT, takže si 
”nezavadzajú”. Prejavilo sa to na vyššej stabilite, čo 
nám potvrdila aj absorbčná spektroskopia. 

 
Obr. 8 Prvé derivácie kriviek topenia komplexov pri 
297 nm. 

5.2 Zhrnutie výsledkov 
spektrofotometrie 

 

 FIBRI  FIBRI 

AT  
FIBRI 

TT  
HEPA      

TT  

TEPLOTA 
TOPENIA  

37,08°C  34,95°C  35,16°C  29,29°C  

 
• Teplota topenia sa znižuje ak sa pripojí 

kvadruplexová štruktúra k homogénnemu 
zvyšku. 

• Homogénny zvyšok interaguje so štruktúrou 
kvadruplexu, preto je nestabilnejší ako bez 
neho. 

• Kvadruplex vytvorený pre heparínové väzobné 
miesto je menej stabilný ako kvadruplex na 
fibrínové väzobné miesto. 

 

TEPLOTA 

TOPENIA 

°C 

FIBRI 

TT+FIBRI 

AT  

FIBRI 

AT+HEPA TT  

260nm  40,54°C  41,00°C  

297nm  32,45°C  34,95°C  
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• Exaktne sme dokázali, že naša DNA naozaj 
obsahuje časti dvojzávitnice. 

• Teplota topenia pri 260nm je vyššia, lebo  
štruktúra dvojzávitnice je stabilnejšia. 

• Rozdiely medzi prvým a druhým komplexom 
nie sú veľké. Znamená to, že sú porovnateľne 
stabilné. 

 

5.3 Elektorforéza 

5.3.1 Denaturačný polyakralamidový gél 

Vzorky od firmy Thermo Fisher Scientific sú 
dodávané s certifikátom čistoty. Chceli sme si 
overiť túto čistotu. Koncentrované roztoky sme 
napipetovali do gélu.   

 

 
Z obrázku vidieť, že tiene aptamérov sú spojité. 
Znamená to, že naše vzorky neobsahujú žiadne 
prímesy. 
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Štúdium dvojzložkových monovrstiev zložených 
z dipalmitoylfosfatidylcholínu (DPPC) a karotenoidu C2 

 
Jana Šandorová 
školiteľ: Tibor Hianik 

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 

Abstrakt 
V práci som študovala fyzikálne vlastnosti 
monovrstiev na rozhraní voda-vzduch 
zložených z molekúl fosfolipidu a karotenoidu 
a ich zmesí s molárnymi koncentráciami 
karotenoidu 0,2 mol%, 0,5 mol%, 1 mol%, 2 
mol%, 5 mol%. Použila som 
dipalmitoylfosfatidylcholín (DPPC) a 
novosyntetizovaný karotenoid (C2), obsahujúci 
bipolárnu skupinu štruktúrne podobnú 
fosfatidylcholínu. Použitím Langmuir-
Blodgettovej metódy som získala π-A 
izotermy, ktorých analýzou boli určené plochy 
pripadajúce na jednu molekulu.  

Pre čistý karotenoid bola plocha 76,1 ± 2,5 
Å2, pre DPPC 57,5 ± 4,4 Å2. Plochy na jednu 
molekulu pri zmesiach sa pohybovali od 56,5 
Å2 až po 61,7 Å2. Ďalej som analyzovala 
zmiešateľnosť karotenoidu a DPPC, ukázalo 
sa, že pri tlakoch nad 5 mN/m sa tvoria 
v zmiešaných monovrstvách agregáty molekúl 
karotenoidu.  

Popri meraní povrchového tlaku sme merali 
aj povrchový potenciál Kelvinovou sondou, čo 
umožnilo určenie kolmej zložky dipólového 
momentu µn molekúl, ktorý pre samotný 
karotenoid predstavoval hodnotu 5,5 D a pre 
DPPC 3,7 D. Vyhodnotila som taktiež modul 
stlačiteľnosti monovrstiev. Ukázalo sa, že 
modul stlačiteľnosti monovrstiev z DPPC je 
väčší v porovnaní s C2. Avšak prítomnosť 
malej koncentrácie C2 (0,2 mol%), 
v monovrstvách viedla k značnému nárastu 
modulu stlačiteľnosti, ktorý sa však postupne 
zmenšoval s rastom koncentrácie C2. 
 
Keywords: karotenoid, DPPC 
(dipalmitoylfosfatidylcholín), monovrstvy 

1. Úvod 
Lipozómy patria k najviac študovaným a 
používaným transportným systémom liečiv. 
Ich výhodou je jednoduchosť výroby, 
prispôsobiteľná veľkosť častíc, 
biokompatibilita, biodegradabilita a možnosť 
kontroly ich vlastností. (Lasic, 1996) Keďže sú 
väčšinou tvorené fosfolipidmi, pri použití in 
vivo, sú náchylné na oxidáciu, čím sa rapídne 
skracuje doba ich života. Preto sa v súčasnej 
dobe vynakladá úsilie na zlepšenie stability 
lipozómov. Experimentovalo sa 
s polyetylénglykolom, ktorý sa použil na 
modifikáciu povrchu lipozómov. Zistilo sa, že 
vďaka svojej hydrofilnej povahe, netoxickosti 
a neutrálnosti, zamedzuje interakciám 
s proteínmi krvnej plazmy, čím efektívne 
minimalizuje opsonizáciu bunkami 
retikuloendoteliálneho systému. (Kiparisides 
a Kammona, 2008) 

V tejto práci sa chceme zamerať na využitie 
karotenoidov v membránach lipozómov, ktoré 
by mohli zabraňovať neželanej oxidácii 
v organizme. Karotenoidy sú dôležité 
biologicky aktívne molekuly pri procesoch 
bunkovej diferenciácie, rastu, videnia a tiež 
pôsobia ako ochrana pred fotooxidáciou. 
Okrem toho sú niektoré prekurzormi pre 
vitamín A a pôsobia ako antioxidanty 
v prevencii aterosklerózy a makulárnej 
degenerácie. (Horovitz a spol. 2006) 
Karotenoidy sa dnes využívajú na mnohé 
účely. Ako potravinové aditíva (farbivá), ako 
súčasť krémov alebo v tabletkách (Sujak 
a spol. 2007). Ak sa všeobecne hovorí 
o karotenoidoch, zväčša sa majú na mysli 
typické karotenoidy ako β-karotén (obr.1), 
astaxantín alebo zeaxantín, ktoré majú 
symetrické molekuly. Po chemickej stránke ide 
o tetraterpény, sú charakteristické β-
ionónovými kruhmi na koncoch molekuly. 
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Obrázok 1: β-karotén 

Syntéza karotenoidov s novými funkčnými 
skupinami, vďaka ktorým je možné zlepšiť ich 
vlastnosti, sa v súčasnosti stáva predmetom 
akademického aj komerčného záujmu. (Foss 
a spol, 2005) 

V práci sa zaoberáme novosyntetizovaným 
zwitteriónovým karotenoidom C2 (obr. 2). 
Cieľom našej práce je zistiť, aké vlastnosti má 
dvojzložková zmes 
dipalmitoylfosfatidylcholínu (DPPC) (obr. 3) a 
karotenoidu C2. 

 
Obrázok 2: C2 

 
Obrázok 3: DPPC - dipalmitoylfosfatidylcholín 

V závere práce naše výsledky porovnáme 
s výsledkami tímu vedcov z univerzity Marie 
Curie-Sklodowskej v Poľsku a talianskeho 
ITC-CNR inštitútu biofyziky, ktorí sa zaoberali 
monovrstvami tvorenými DPPC 
a karotenoidom canthaxantínom (CAN). 
(Sujak a spol. 2007) (obr.4) 

 
Obrázok 4: canthaxantín – β, β-caroten-4´, 4-dione 

2. Materiály a metódy 

2.1. Chemikálie 
DPPC bol dodaný firmou Avanti Polar Lipids 
(USA), molekulová hmotnosť 734,05 g/mol. 
C2 bol syntetizovaný na katedre chémie 
NTNU Trondheim, Nórsko, molekulová 
hmotnosť 750,78 g/mol. Chloroform na 

prípravu roztokov pochádzal od spoločnosti 
Slavus (Slovensko). Ako subfázu sme použili 
vodu, destilovanú a deionizovanú zariadením 
ELIX 5 (Milipore, USA). Roztoky sme 
nanášali mikrostriekačkou (objem 10 μl) od 
firmy Hamilton (USA). 

Práškový DPPC sme rozpustili v 
chloroforme v koncentrácii 1 mg/ml. 
Karotenoid C2 sme rovnako mali rozpustený 
v chloroforme o tej istej koncentrácii. Z týchto 
dvoch zásobných roztokov sme vytvorili zmesi 
DPPC a C2 s rôznou molárnou koncentráciou 
karotenoidu: 0,2 mol%; 0,5 mol%; 1 mol%; 2 
mol%; 5 mol%. Všetky roztoky sme 
uchovávali v mrazničke pri teplote -18°C. 

2.2. Experimentálne metódy 
Na skúmanie vlastností monovrstiev bola 
použitá Langmuir-Blodgettovej vaňa, model 
311D (300 cm2) od firmy Nima Technology 
(Anglicko), so senzorom na meranie 
povrchového tlaku typu PS4 (Nima 
Technology) a zariadením na meranie 
povrchového potenciálu, model 320C 
vyrobený firmou TREK, Inc., (USA). 

Meranie povrchového tlaku bolo 
uskutočnené Wilhelmyho metódou, teda 
s použitím Wilhelmyho platničky, ktorá je 
zhotovená z chromatografického papiera 
o šírke w = 10 mm a hrúbke t = 0.15 mm 
a umiestňuje sa na senzor povrchového tlaku. 
Použitie tejto metódy je založené na vzťahu 

 

 
 
π – povrchový tlak, γ0 – povrchové napätie 
vody, γ – povrchové napätie vody so 
skúmaným surfaktantom, F je sila pôsobiaca 
na platničku. Z rovnice je vidieť, že povrchový 
tlak je vlastne vyjadrenie zníženia 
povrchového napätia, ku ktorému dôjde 
vytvorením monomolekulového filmu (Moore, 
1979). Pri Wilhelmyho metóde sa zníženie 
povrchového napätia ∆γ určí na základe 
merania pôsobiacej sily pomocou 
elektronických torzných váh. 

Amfifilná molekula sa vyznačuje 
dipólovým momentom µ. Orientácia takýchto 
molekúl na fázovom rozhraní má za následok 
vznik dvojitej elektrickej vrstvy. Zmena 
medzifázového elektrického potenciálu ∆V pri 
vytvorení monovrstvy sa nazýva povrchový 
potenciál. (Kellö a Tkáč, 1977) 
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Povrchový potenciál sme merali 
elektrostatickým voltmetrom. Je to zariadenie, 
ktoré je navrhnuté tak, aby pri meraní nebol 
potrebný elektrický prúd prechádzajúci 
vzorkou, ktorý by ju mohol poškodiť alebo 
neželane modifikovať. Jeho súčasťou je plochá 
elektróda, ktorá sa vkladá do subfázy 
a Kelvinova sonda, ktorá sa umiestňuje 1 – 2 
mm nad povrch vzorky. Voltmeter vyvinie na 
sonde potenciál, ktorým vykompenzuje napätie 
skúmaného povrchu, takto sa dosiahne presné 
meranie povrchového potenciálu prakticky 
nezávislé od vzdialenosti medzi sondou 
a povrchom. (Operator´s manual: Model 320C 
ESVM. Trek Inc.)  

Langmuir-Blodgettovej vaňa slúži ako 
„nádrž“ pre subfázu (vodu), na ktorej je možné 
vytvoriť monovrstvu. Povrch vaničky je 
vyrobený z polytetrafluoroetylénu (PTFE, 
teflón). Je to inertný materiál, ktorého 
výhodami je, že nekontaminuje subfázu a má 
vynikajúce hydrofóbne vlastnosti. Na vaničke 
sa nachádza počítačom riadená bariéra, taktiež 
vyrobená z PTFE, ktorej funkcia je stláčanie 
monovrstvy. Postupným stláčaním prechádza 
monovrstva zo stavu dvojdimenzionálneho 
plynu do stavu tekuto-expandovaného, ďalej 
do tekuto-kondenzovaného, až do pevného 
stavu, kde pri určitom povrchovom tlaku πc 
monovrstva zkolabuje, čo znamená, že stratí 
svoj dvojdimenzionálny tvar. Celý tento proces 
môžme sledovať na priebehu π – A izotermy, 
ktorá reprezentuje závislosť povrchového tlaku 
[mN/m] od plochy na molekulu [Ǻ2] pri 
konštantnej teplote (v našom prípade 24°C). 

2.3. Postup merania 
Prvým a veľmi dôležitým krokom je čistenie 
vaničky a jej príslušenstva (treba použiť 
rukavice). Pred každým experimentom je 
potrebné vyčistiť teflónové časti, ktoré boli 
v styku so subfázou s monovrstvou, pomocou 
špeciálnych utierok Kimwipes (Kimberly-
Clarke, USA) namočených v chloroforme.  

Ďalej sa umiestni pod potenciálovú sondu 
plochá elektróda a na senzor povrchového 
tlaku sa zavesí na sadu háčikov Wilhelmyho 
platnička. Vaňa sa naplní destilovanou vodou. 
Pomocou aspirátora sa odsajú nečistoty 
a prebytočná voda.  

Pomocou softvéru dodávaného 
spoločnosťou Nima Technology sa nastaví 

molekulová hmotnosť, koncentrácia 
a množstvo skúmanej látky. Nastavíme 
rýchlosť (136 cm2/min) a spustíme skúšobnú 
izotermu. Povrchový tlak by sa mal pohybovať 
okolo nuly, do ± 0.5 mN/m, ak tomu tak nie je, 
je to znak, že subfáza je znečistená. Použitím 
aspirátora odsajeme trochu vody v blízkosti 
bariéry a zopakujeme skúšobnú izotermu.  

Ďalším krokom je vynulovanie voltmetra, 
senzoru potenciálu a tlaku. Mikrostriekačkou 
sa pomaly po kvapkách nanesie surfaktant na 
povrch subfázy, počká sa cca. 15 min 
potrebných na odparenie chloroformu. Nastaví 
sa rýchlosť bariéry na nami požadovanú 
rýchlosť 6 cm2/min a zvolí sa v možnostiach 
programu meranie izotermy. Po skončení 
merania sa dáta uložia do počítača a môžu sa 
ďalej spracovávať.  

Tento postup sme opakovali pre roztoky 
C2, DPPC, 0,2 mol% C2, 0,5 mol% C2, 1 
mol% C2, 2 mol% C2, 5 mol% C2. 
Koncentrácia roztokov bola vždy 1 mg/ml, 
množstvo aplikovanej látky 23 μl. Z každého 
roztoku sme namerali 5 izoteriem. V tabuľke 1 
sa nachádzajú molekulové hmotnosti DPPC, 
C2 a DPPC skorigované na prítomnosť C2, čo 
je nevyhnutné na určenie strednej plochy na 
molekulu v monovrstve. 

Tabuľka 1: Molekulové hmostnosti použitých 
roztokov 

3. Výsledky a diskusia 
Na obr. 5. sú znázornené π-A izotermy pre 
DPPC, karotenoid C2 a ich zmesi. Izoterma 
pre DPPC má typický tvar pre fosfolipidy 
s nasýtenými reťazcami v stave gelu. V oblasti 
relatívne veľkých plôch na molekulu do 
približne 100 Ǻ2 je povrchový tlak blízky nule, 
čo svedčí o tom, že monovrstva je v plynnom 
stave. Pri ďalšom znižovaní plochy na 
molekulu pozorovať prechod do tekuto-
expandovaného stavu. Oblasť zreteľného 

Zloženie monovrstvy 
Molekulová 
hmotnosť 
[g/mol] 

DPPC 734,05 
C2 750,78 

0,2 mol% C2 734,08 
0,5 mol% C2 734,13 
1 mol% C2 734,22 
2 mol% C2 734,38 
5 mol% C2 734,89 
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plateau (60-80 Ǻ2 na molekulu) sa vyznačuje 
koexistenciou tekutej a tuhej fázy. Pri ďalšom 
zmenšovaní plochy na molekulu prechádza 
monovrstva do tuhého stavu. Pri povrchovom 
tlaku 55 mN/m a ploche na molekulu 40 Ǻ2 
dochádza ku kolapsu monovrstvy (Hianik, 
2006). Izoterma pre karotenoid sa výrazne líši 
od izotermy pre DPPC. Povrchový tlak 
monotónne vzrastá s poklesom plochy na 
molekulu. Nie sú badateľné fázové prechody 
v monovrstve. 
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Obrázok 5: π-A izotermy pre DPPC, karotenoid a ich 
zmesí v rôznych molárnych koncentráciách 
karotenoidu 

Monovrstvy tvorené zmesami DPPC s C2 si 
zachovávajú typický tvar podobný tvaru 
izotermy z čistého DPPC. Je to zrejme 
spôsobené relatívne nízkou koncentráciou C2. 
Je zaujímavé, že prítomnosť C2 neovplyvnila 
fázové prechody v monovrstve. Môže to 
svedčiť o tvorbe agregátov karotenoidov, ktoré 
sú vytláčané z lipidovej fázy.  

Extrapoláciou časti izoteriem, v ktorej sa 
monovrstva nachádzala v tuhej fáze, 
k nulovému tlaku sme určili plochy na 
molekulu, ktorých hodnoty sú zhrnuté 
v tabuľke 2. Pre čistý DPPC sme určili plochu 
57,5 ± 4,4 Å2. Táto hodnota je v dobrej zhode 
s výsledkom 56 ± 4 Ǻ2, ktorý zistili Sujak 
a spol. (2007). Plocha na molekulu pre čistý 
karotenoid je 76,1 ± 2,5 Ǻ2. Táto hodnota je 
vyššia ako pre canthaxantín (68 ± 4 Ǻ2). 
Plochy na molekulu zmesí rôznych molárnych 
koncentrácii karotenoidu sa pohybujú blízko 
hodnôt pre DPPC. Okrem roztoku s 1 mol% 
koncentráciou, sú plochy väčšie ako plocha 
DPPC. 

 

 

Plocha na molekulu Modul stlačiteľnosti 
Kolmá zložka 

dipólového 
momentu 

Zloženie 
monovrstvy 

[Ǻ2] [mN/m] [D] 
DPPC 57,5 ± 4,4 94,46 3,7 

0,2 mol% 59,9 ± 0,6 160,49 2,8 
0,5 mol% 61,7 ± 2,1 126,96 3,1 
1 mol% 56,5 ± 1,5 145,80 3,5 
2 mol% 60,1 ± 1,3 132,78 4,3 
5 mol% 59,3 ± 0,8 107,98 4,3 

C2 76,1 ± 2,5 17,72 5,5 
 

Tabuľka 2: Charakteristiky skúmaných monovrstiev 
 
Pri monovrstvách s dvoma (alebo viac) 

zložkami je vhodné vyšetriť ich zmiešateľnosť. 
Dvojzložkové monovrstvy, v ktorých sú 
jednotlivé komponenty nemiešateľné alebo 
úplne miešateľné (ideálna zmes), sa riadia 
pravidlom aditivity: 
 

 
 

kde A12 je stredná hodnota plochy na 
molekulu, A1, A2 sú molekulárne plochy DPPC 
a karotenoidu C2 pri rovnakom povrchovom 
tlaku a x je molárne zastúpenie karotenoidu 
v monovrstve. Pri ideálnej zmiešateľnosti 
oboch zložiek je závislosť veličiny A12 od x 
priamka. Každá odchýlka od tejto priamky 
nám poskytuje informácie o miešateľnosti. Ak 
sa jedná o pozitívnu odchýlku, môžme 
predpokladať, že sa v monovrstve tvoria 
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agregáty. Ak ide o negatívnu odchýlku, môže 
naznačovať tvorbu komplexov oboch zložiek 
(Maget-Dana, 1999).  
Na obrázku 6 sú uvedené plochy na molekulu 
v závislosti od molárnej frakcie C2 pri 
povrchových tlakoch 5, 10, 15 a 20 mN/m. 
Môžme vidieť, že pri tlakoch vyšších ako 5 
mN/m sa tvoria agregáty molekúl karotenoidu. 
Pri 5 mN/m v oblasti 1 mol% a 5 mol% 
dochádza k negatívnym odchýlkam strednej 
plochy od priamky ideálnej miešateľnosti. 

 Obrázok 6: Závislosť plochy na molekulu od 
molárnej frakcie karotenoidu C2 v monovrstvách 
DPPC 

Na obr. 7. sú pre porovnanie uvedené 
výsledky získané Sujak a spol. (2007) na 
monovrstvách zo zmesi DPPC a karotenoidu 
canthaxantínu. Môžme si všimnúť, že pri 
nízkych tlakoch, pod 15 mN/m, a pri 
koncentráciách CAN pod 1 mol%, sú zložky 
monovrstvy ideálne zmiešateľné. Pri nízkom 

tlaku (5 mN/m) dochádza podobne ako aj 
v našom prípade k negatívnej odchýlke 
strednej plochy od ideálnej zmiešateľnosti. 
Svedčí to o tvorbe komplexov DPPC-
karotenoid. Naopak, kladné odchýlky strednej 
plochy na molekulu od ideálnej zmiešateľnosti 
vo väčšine podmienok svedčia o separácii 
molekúl karotenoidov. Tvorba komplexov pri 
relatívne nízkom tlaku môže súvisieť s tým, že 
v tejto oblasti tekuto-expandovanej fázy sa 
molekuly lipidov vyznačujú relatívne vysokou 
konformačnou pohyblivosťou, ktorá umožňuje 
molekulám karotenoidov zabudovanie medzi 
molekuly fosfolipidov. V oblasti vyšších 
tlakov sú však monovrstvy dobre usporiadané, 
dôsledkom čoho je vytláčanie molekúl 
karotenoidov z lipidovej fázy. Podobný efekt 
je zrejmý aj z výsledkov práce Sujak a spol. 
(2007).  

Meranie povrchového potenciálu bolo 
robené súčasne s meraním povrchového tlaku 
ako funkcia plochy na molekulu. Meranie 
potenciálu umožňuje analyzovať zmeny 
v orientácii molekulárnych dipólov počas 
kompresie monovrstvy. Z hodnôt potenciálu 
sme vypočítali dipólové momenty pre skúmané 
roztoky, presnejšie ich efektívne kolmé zložky, 
podľa vzorca: 
 

 
 
kde ∆V je povrchový potenciál v mV a A je 
plocha na molekulu v Ǻ2,  sa udáva v mD. 

Povrchový potenciál dosadený do vzorca 
(4) sme odčítali z grafu tesne pred kolapsom. 
V tabuľke 2. sú zoradené hodnoty kolmej 
zložky dipólového momentu. Pre čistý 
karotenoid sme vypočítali hodnotu 5,5 D a pre 
DPPC 3,7 D. 
S klesajúcou koncentráciou karotenoidu C2 
klesala aj hodnota dipólového momentu. 
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Obrázok 7: Závislosť plochy na molekulu od molárnej 
frakcie canthaxantínu (CAN) v monovrstvách DPPC, 
výsledok Sujak a spol. (2007) 

Modul stlačiteľnosti charakterizuje 
mechanické vlastnosti monovrstvy. Vypočítali 
sme ho pomocou rovnice: 
 

 
 
kde A je plocha na molekulu pri danom tlaku. 
Zistené hodnoty sú v tabuľke 2. Pozorujeme, 
že modul stlačiteľnosti pre DPPC (94,46 
mN/m) je väčší v porovnaní s C2 (17,72 
mN/m). Pri nízkych koncentráciách, t.j. 0,2 
mol% C2 sa modul stlačiteľnosti výrazne 
zvýšil, avšak s rastom koncentrácie C2 sa 
modul stlačiteľnosti znižoval. Výrazné 
rozdiely v module stlačiteľnosti monovrstiev 
z DPPC a C2 svedčia o ich rôznej 
usporiadanosti. Je zaujímavé, že pri nízkych 

koncentráciách C2 dochádza k výraznému 
rastu modulu stlačiteľnosti monovrstiev. 
Z hľadiska použitia karotenoidov v praxi na 
prenos liečiv sa z porovnania výsledkov pre C2 
a canthaxantín javí ako vhodnejší kandidát 
canthaxantín, vďaka svojej takmer ideálnej 
miešateľnosti s DPPC pri nízkych 
koncentráciách. Pri C2 sa pozorovala vo viac 
prípadoch tvorba agregátov. Avšak pri výbere 
zložiek na prípravu lipozómov, nehrá úlohu len 
ich miešateľnosť, ale aj ich efektivita, ktorá pri 
karotenoide C2 ešte nebola preskúmaná. 

Záver 
Pomocou merania π-A izoterm a povrchového 
potenciálu sme získali nové poznatky 
o fyzikálnych vlastnostiach monovrstiev 
tvorených zo zmesí lipidu DPPC a karotenoidu 
C2. 

Zistili sme, že v oblasti relatívne nízkych 
povrchových tlakov molekuly DPPC a C2 
interagujú medzi sebou a tvoria komplexy. Pri 
vyšších tlakoch však dochádza k tvorbe 
agregátov molekúl karotenoidov, ktoré sú 
vytláčané z lipidovej monovrstvy. Štúdium 
mechanických vlastností monovrstiev 
umožnilo zistiť rozdielnu stlačiteľnosť 
monovrstiev z DPPC a karotenoidov. 
Monovrstvy z karotenoidov boli podstatne viac 
stlačiteľné v porovnaní s monovrstvami 
z DPPC, čo svedčí o nižšej usporiadanosti 
monovrstiev z C2. Avšak pri pomerne nízkych 
koncentráciách karotenoidov v monovrstve 
z DPPC dochádzalo k silnému rastu modulu 
stlačiteľnosti.  

Karotenoidy teda silne ovplyvňujú 
mechanické vlastnosti monovrstiev 
z fosfolipidov. Tento efekt može byť 
v budúcnosti použitý ako jedno z kritérií 
výberu zloženia lipozómov z fosfolipidov 
a karotenoidov pre účely prenosu liečiv. 
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Abstrakt: Dekontaminácia povrchov nerovnováž-
nou plazmou elektrických výbojov má vel’ký vý-
znam, pretože nedochádza k degradácii materiálu.
Týka sa vzácneho papiera, alebo l’udskej kože, me-
dicínskych nástrojov, pomôcok a plastových obalov
potravín. Táto téma sa dostala do väčšej pozornosti
po teroristických útokoch so spórami Bacillus anth-
racis (antrax).

V našej práci sme sa zamerali na aplikáciu ne-
rovnovážnej plazmy pri atmosférickom tlaku na bio-
dekontamináciu spór baktérie Bacillus cereus na
plastových povrchoch. Naším ciel’om je testovat’
účinky kladného i záporného korónového výboja a
vplyvu prítomnosti vody na spóry baktérií a následne
vyhodnotit’ účinnost’ sterilizácie v závislosti od pa-
rametrov výboja.
Kl’účové slová: bio-dekontaminácia povrchov, ne-
rovnovážna plazma pri atmosférickom tlaku, koróno-
vý výboj, spóry baktérií

1 Teoretický úvod

Ked’že sa v tejto práci budeme zaoberat’ plazmou
generovanou korónovým výbojom a jej účinkom na
grampozitívnu baktériu Bacillus cereus tak si ich v
nasledujúcich častiach priblížime.

1.1 Úvod do fyziky plazmy

V prirodzených podmienkach sa s plazmou stretáva-
me iba počas búrok v bleskoch, ale v dnešnej dobe
ju používame často a to vo výbojkách žiariviek a v
spotrebnej elektronike.

Zariadenie na generovanie plazmy si môžme pred-
stavit’ ako uzavretú trubicu na konci s dvoma elek-
tródami napojenú na jednosmerný prúd. Vytvorí-
me v nej ionizovaný plyn, v ktorom budeme zvy-
šovat’ počet nabitých častíc, takto nastane polari-
zácia plynu. Tento plyn bude elektricky neutrál-
ny okrem miest v blízkosti elektród, vzniká plazma.
[Martišovitš, 2004]
∗sipoldovaz@gmail.com
†machala@fmph.uniba.sk

Nízkoteplotná plazma je charakterizovaná vyso-
kou teplotou elektrónov Te a nízkou teplotou ply-
nu Tg, ktorý je zložený z t’ažkých častíc: atómov,
molekúl a iónov (Te � Tg). V extrémnom prípa-
de môže teplota elektrónov dosiahnut’ 20000 K, za-
tial’ čo teplota plynu zostáva blízka izbovej teplote.
[Becker et al., 2005]

1.1.1 Generácia plazmy

Plazma sa dá generovat’ dvoma spôsobmi, prvý je za-
hriat’ plyn na vysokú teplotu, ked’ začína termická
ionizácia, taká to plazma je v stave termodynamickej
rovnováhy. Druhý spôsob, aký budeme požívat’ aj
my využíva elektrické výboje. Takto vznikajúca plaz-
ma, nie je v rovnovážnom stave. [Martišovitš, 2004]

Vznik výboja: Generácia plazmy pomocou elek-
trického výboja využíva vznik elektrického pol’a v
plazme pri prechode prúdu.

Ak si predstavíme výbojku ako uzavretú banku s
dvoma elektródami na konci, ktoré sú napojený na
zdroj jednosmerného prúdu, tak na začiatku sú v ban-
ke len primárne elektróny vzniknuté pomocou koz-
mického a rádioaktívneho žiarenia. Ak zvyšujeme
napätie na elektródach, primárne elektróny sú urých-
l’ované a schopné ionizovat’ molekuly plynu. Vzni-
kajú d’alšie elektróny s tými istými vlastnost’ami,
proces sa opakuje, vytvára sa elektrónová lavína.

Po dosiahnutí prierazu (t.j. napätie medzi elektró-
dami prekročí určitú vel’kost’) sa medzi elektródami
rozvinie výboj, ktorého charakter závisí od tlaku ply-
nu a jeho zloženia, ale hlavne od tvaru elektród a
vlastností zdroja napätia. Elektrickým prúdom sa do
výboja neustále dopĺňa energia, ktorá sa z neho odvá-
dza do okolia vo forme tepla a svetla. Rozoznávame
tri základné druhy výbojov: korónový, tlecí a oblú-
kový. [Martišovitš, 2004]

1.1.2 Korónový výboj

Korónový výboj, alebo koróna, môže existovat’ v iba
v nehomogénnom elektrickom poli pri tlakoch vyš-
ších ako je 1kPa. Nehomogénne pole vytvárame tak,
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že charakteristická vel’kost’ jednej z elektród je ovel’a
menšia než medzielektródová vzdialenost’. Tú elek-
tródu potom nazývame korónujúca elektróda. Podl’a
polarity korónujúcej elektródy rozoznávame: klad-
nú (elektróda s malým polomerom krivosti je anóda)
a zápornú korónu (ak sa polarita elektród zamení).
[Martišovitš, 2004]

Kladná koróna začína výbojom, ktorý je viditel’-
ný vol’ným okom a nazýva sa burst koróna. Ona pre-
chádza do streamerovej koróny, ktorej režim nie je
stabilný a emituje silné elektromagnetické žiarenie.
Tento režim sa prejavuje viacerými tenkými, krátko
žijúcimi a opakujúcimi sa prúdovými vláknami (stre-
amermi), ktoré začínajú na špičke hrotu. Je to priamy
predchodca iskry. [Becker et al., 2005]

Záporná koróna: Pre začiatočnú fázu výboja ne-
gatívnej koróny v geometrii hrot-rovina sú charakte-
ristické nestále pravidelné prúdové impulzy - Triche-
love pulzy. Frekvencia Trichelových pulzov lineár-
ne rastie so zvyšovaním privádzaného napätia, až na
úroveň niekol’ko MHz.

Na tento režim nadväzuje bezpulzná negatívna ko-
róna. V statickom vzduchu je priamo nasledovaná
iskrou. Negatívna koróna má vyšší potenciál pre-
chádzat’ do iskry ako pozitívna streamerová koróna.
[Becker et al., 2005]

1.2 Baktérie

Baktérie sú typickým predstavitel’om prokaryotic-
kých organizmov (tie sú fylogeneticky staršie ako
eukaryotické). Jednotlivé druhy baktérií sa od seba
môžu líšit’ v ultraštruktúre a v chemickom zložení,
preto je nemožné opísat’ typickú baktériu. Nasledu-
júci popis sa bude vzt’ahovat’ na zovšeobecnenú bak-
tériu.

Baktérie patria medzi najmenšie organizmy a ich
zvyčajný priemer je od 0,5 do 2µm. Aj ked’ obyčajne
udávame priemer baktérie, je jasné, že vel’a ich nie je
gul’atých.

Tvary baktérií sú vel’mi odlišné, ale najčastejšie
sa vyskytujú baktérie s tvarom gule (koky) a tyčin-
ky (bacily). Môžu byt’ ohnuté paličky (vibriá) ale-
bo skrútené do špirály (spirilly a spirochéty). Nie-
ktoré bunky ostávajú po skončení bunkového dele-
nia pasívne pospájané do dvojíc (diplokoky), retiazok
(streptokoky), tetrád (tetrakoky) či väčších zhlukov
(stafylokoky). [Black, 2004]

1.2.1 Stavba bakteriálnej bunky

Každá bakteriálna bunka obsahuje štruktúry, ako
bunková stena, cytoplazmatická membrána, cyto-
plazma, ribozómy a nukleoid. U niektorých bak-
térií môžeme pozorovat’ aj iné štruktúry, organe-
ly: puzdro, bičíky (u pohyblivých baktérií), fim-
brie (pili u Gram-negatívnych baktérií), inklúzie
a endospóry. [Petrovičová and Šimkovičová, 2004,
Singleton, 2004]

Bunková stena tvorí vonkajší obal baktérie a urču-
je jej tvar. Chráni protoplast od mechanického poško-
denia a osmotickej lýzy. Základnou súčast’ou bun-
kovej steny je peptidoglykán, ktorý obsahuje strie-
davo dva sacharidy, kyselinu N-acetylmuramovú a
N-acetylglukozamid. Je to komlex polysacharidov a
peptidov, ktorý plní funkciu vonkajšej opory a určuje
pevnost’ bunky.

Bunková stena Grampozitívnych baktérií (tie, kto-
ré si udržia farbu po farbení podl’a Grama) obsahu-
je mohutnú vrstvu peptidoglykánu (20 - 80 nm), cez
ktorú prenikajú lineárne ret’azce kyseliny teichoovej,
polysacharidové ret’azce sú v peptidoglykáne ulože-
né v mnohých vrstvách nad sebou.

Plazmatická membrána pokrýva povrch cyto-
plazmy bunky. Je to dvojitá vrstva fosfolipidov (hlav-
ne fosfatidilglycerol), hrubá 7-8 nm, do ktorej sú
vmedzerené intergálne a priférne proteíny. Lipidy
membrány zabezpečujú jej selektívnu permeabilitu,
ktorá je dôležitá v osmotickej regulácii. Na prote-
ínoch sa nachádzajú rôzne enzýmy, časti transportné-
ho systému, antigény a systém tvorby energie.

Cytoplazma tvorí vodné prostredie bunky, pres-
nejšie je to koloidný roztok proteínov. Nachádzajú sa
v nej ribozómy, živiny, ióny, enzýmy, odpadové látky
a molekuly zahrnuté do syntézy, životných procesov
bunky a energetického metabolizmu.

Ribozómy sú drobné (0,02µm), okrúhle útvary,
zložené z RNA a bielkoviny. V cytoplazme sa ich na-
chádza vel’ké množstvo a to vol’ne alebo pripevnené
na membránu, sú to miesta syntézy proteínov.

Ostatnými čast’ami bunky, ktoré sme spomenuli na
začiatku kapitoly, sa tu nebudeme zaoberat’, lebo nie
sú podstatné pri vypracovávaní našej práce.

1.2.2 Spóry baktérií

Niektoré rody Grampozitívnych baktérií (Clostri-
dium a Bacillus) môžu za určitých, pre rast a množe-
nie nepriaznivých, podmienok pretvorit’ svoju vege-
tatívnu a fyziologicky aktívnu bunku v bunku pokojo-
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vú (dormantnú), ktorá je charakterizovaná minimál-
nym až nulovým metabolizmom s extrémnou odol-
nost’ou k prostrediu. Takáto forma baktérií sa volá
spóra alebo endospóra, pretože vzniká vnútri bunky.

Spóry sú útvary nefarbiace sa bežnými postupmi,
napr. podl’a Grama. Tvar, vel’kost’ a uloženie spór
sú typické pre rôzne druhy baktérií, čo možno využit’
na ich identifikáciu. Spóry sú väčšinou oválne, alebo
okrúhle. [Petrovičová and Šimkovičová, 2004]

Obrázok 1: Schématický obrázok stavby spóry
[Angert, 2010]

Stavba spóry Charakteristickou vlastnost’ou spór
je takmer nulový obsah vol’nej vody a vysoká odol-
nost’ voči teplote. Vnútornou vrstvou obklopujú-
cou genóm (nukleoid) je cytoplazmatická membrána.
Nad ňou je vrstva peptidoglykánu zhodného s pep-
tidoglykánom vegetatívnej bunky. Potom je hrubá
vrstvna nazývaná kortex, ktorý je tvorený špeciálnym
peptidoglykánom.

Kortex je nositel’om extrémnej odolnosti spóry vo-
či mechanickým a iným účinkom prostredia. Je ob-
klopený vonkajšou membránou pochádzajúcou z cy-
toplazmatickej membrány pôvodnej bunky, nad kto-
rou sa nachádza plášt’ spóry. Ten sa skladá z pro-
teínov bohatých na cysteín a z hydrofóbnych ami-
nokyselín. Plášt’ je nositel’om rezistencie spór vo-
či chemikáliám, ultrafialovému a ionizujúcemu žia-
reniu. Na povrchu spóry môže byt’ exospórium, čo
je membrána zložená z lipidov a proteínov. Spóru
charakterizuje vysoký obsah kyseliny dipikolinovej a
Ca2+. (Obr: 1)

Spóry sú mimoriadne termorezistentné, inakti-

vujú sa suchým teplom iba pri vysokých teplo-
tách (160 − 180◦ po dobu 2 hodín), parou pod
tlakom (autoklávovaním) aplikovanou pri 121◦ po-
čas 30 minút. Spóry sú odolné aj voči dezin-
fekčným prostriedkom, chemikáliám, farbivám, ex-
trémom teploty, mechanickému poškodeniu a vo-
či vyschnutiu. [Petrovičová and Šimkovičová, 2004,
Singleton, 2004]

1.3 Interakcia plazmy s bunkou

Podrobne sa budeme zaoberat’ účinkami nízkotep-
lotnej plazmy pri atmosférickom tlaku na biologické
systémy. Všetky úlohy jednotlivých činitel’ov sú eš-
te stále predmetom skúmania, hlavne úloha nabitých
častíc, radikálov a ultrafialového žiarenia.

Primárnym terčom priameho pôsobenia plazmy sú
bunkové povrchy, fosfolipidové u eukaryotických a
polysacharidové u prokaryotických buniek. Po pre-
konaní membrány nastupujú biochemické mechaniz-
my. Napríklad sa formuje malondialdehyd, ktorý sa
zúčastňuje na ireverzibilnom poškodení DNA bakté-
rií.

Dôležitú úlohu v chemickom pôsobení na bunku
má aj prostredie, v ktorom sa nachádza, a to hlav-
ne množstvo vody ktoré ju obklopuje. Zistilo sa, že
dekontaminácia suchých organizmov je málo účinná,
ale ani efekt vel’kého množstva vody nie je dostatoč-
ný. Najefektívnejším spôsobom dekontaminácie je
navlhčit’ organizmus malým množstvom vody. Inhi-
bíciu alebo kontrolu nad pôsobením plazmy na bunku
môžeme zabezpečit’ napr. pridaním antioxidantov do
bunky, alebo jej okolia. [Dobrynin et al., 2009]

1.3.1 Úloha nabitých častíc

Dôležitú rolu v interakcii plazmy s bunkami zohrá-
vajú nabité častice. Ukazuje sa, že kladné ióny majú
o trochu väčší efekt, ale rozdiel medzi kladnými a
zápornými iónmi je len 10 - 15%. Ich účinok je che-
mický, ióny katalyzujú peroxidačné procesy vnútra aj
vonkajška baktérie. [Dobrynin et al., 2009]

Reaktívne formy kyslíka a dusíka. V nerovno-
vážnej plazme ktorá vzniká pri výbojoch v atmosfé-
re sú rôznymi cestami vytvárané reaktívne častice.
Vznikajú vd’aka množstvu zrážok, ktoré vedú k di-
sociácii a excitácii okolitých častíc. Výboje vo vzdu-
chu sú bohatým zdrojom reaktívnych foriem kyslíka
a dusíka, ako je napr. atomárny kyslík (O), superoxid
(O·−2 ), ozón (O3), nitroxid (NO·) a NO·2 radikál, a po
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pridaní zdroja vodíka aj hydroxylový radikál (·OH) a
peroxid vodíka (H2O2),

Reaktívne častice majú priamy dopad na bunku
mikroorganizmu, špeciálne na ich cytoplazmatickú
membránu, ktorá je zložená z dvoch vrstiev fosfoli-
pidov. Jej dôležitou zložkou sú nenasýtené mastné
kyseliny, ktoré sú náchylné na útok hydroxylového
radikálu, ktorého účinkom sa zamedzí transport látok
z a do bunky. V membráne sa nachádzajú aj trans-
portné proteíny, ktoré sú taktiež citlivé na oxidačné
pôsobenie. Zistilo sa, že hlavným fyzikálnym me-
chanizmom pri bio-dekontaminácii v atmosférických
podmienkach je oxidačný účinok radikálov kyslíka.
[Xu et al., 2007]

O3 pôsobí inak, germicídne účinkuje jeho interak-
cia s bunkovým dýchaním. Reaktívne častice plazmy
vytvárané výbojmi vo vzduchu spôsobujú narušenie
integrity buniek mikroorganizmov, čo môže viest’ k
ich deštrukcii. [Laroussi and Leipold, 2004]

1.3.2 Úloha UV žiarenia

Hlavným účinkom UV žiarenia na bunky baktérií
je dimerizácia tymínových báz v ich DNA, čoho
následkom je zabránenie delenia bunky. Optimál-
ny cytostatický až letálny efekt majú vlnové dĺžky
220-280 nm v dávkach rádovo mW.s.cm−2. Spek-
troskopickou analýzou plazmy vzniknutej v koró-
novom výboji vo vzduchu pri atmosférickom tlaku
sa zistilo, že vlnové dĺžky pod 285 nm nie sú v
spektre zastúpené vo významnej miere. V oblasti
200-300 nm sa ukázala plošná hustota emitované-
ho žiarenia menšia ako 50µW.s.cm−2. Z toho vy-
plýva, že UV žiarenie pochádzajúce z výbojov v at-
mosfére nemá dostatočný dekontaminačný účinok.
[Laroussi and Leipold, 2004]

1.3.3 Úloha tepla

Ako sme spomenuli v časti 1.1, nerovnovážna plaz-
ma je charakterizovaná nízkou teplotou plynu blízkou
izbovej teplote. [Becker et al., 2005]

Z týchto poznatkov teda možno vyvodit’ záver, že
teplota plazmy1 nehrá žiadnu úlohu v dekontaminá-
cii.

1.4 Využitie plazmy na dekontamináciu

V našej práci sme nadviazali na mnohé práce vyko-
nané na KAFZM UK v spolupráci s KJBF UK a aj v

1v našom prípade nerovnovážnej plazmy generovanej koró-
novým výbojom

laboratóriách vo svete, tak v tejto časti poinformuje-
me o hlavných objavoch v dekontaminácii plazmou a
ich využití.

Plazma v medicíne je nová disciplína, ktorá v po-
sledných rokoch zaujala významné postavenie. Za-
hŕňa interdisciplinárne priblíženie fyziky plazmy a
techniky k chémii, biochémii, biofyzike a medicíne.
Našla mnohé využitia na poli starostlivosti o zdravie.
Dnes sa už bežne používajú aj komerčne vyrábané
sterilizátory, ktoré produkujú OH radikály z peroxidu
vodíka [Rutala et al., 1998].

Nízkoteplotná plazma sa dá použit’ na zrážanie kr-
vi a zároveň sterilizáciu povrchu kože, pričom nedo-
chádza k viditel’nému porušeniu kože a ani k poško-
deniu na histologickej úrovni [Fridman et al., 2006].

Plazmová tryska tvoriaca nízkoteplotnú plazmu sa
dá využit’ napríklad v stomatológii. Toto zariadenie
[Lu et al., 2009] dokáže vytvorit’ plazmu v koreňo-
vom kanáliku zuba a bez pocitu bolesti ho vysterili-
zovat’ a tak zabránit’ prechodu infekcie do krvného
riečiska.

Nástroje zubára tak ako chirurgické nástroje by
mali byt’ pred použitím nielen sterilné, ale aj zbave-
né všetkých bielkovinových nánosov. Medzi prote-
íny, ktoré sú silne adhezívne k povrchom patria prió-
ny, ktoré sa bežnými sterilizačnými postupmi nezni-
čia. Čistenie plazmou poskytuje bezpečnú a efektív-
nu metódu na dekontamináciu dentálnych nástrojov
a tak zabránit’ iatrogénnemu prenosu chorôb počas
ošetrenia u zubára. [Whittaker et al., 2004]

Sterilizácia v potravinárstve: Balená listová zele-
nina v obchodoch musí spĺňat’ hygienické štandar-
dy, preto sa hl’adajú iné a účinnejšie spôsoby ako na-
pr. umývanie zeleniny chlórovanou vodou. Systém
na generovanie ozónu pomocou dielektrického bari-
érového výboja sa osvedčil a je schopný redukovat’
Gramnegatívne baktérie na špenátových listoch zaba-
lených v plastovom obale, takže po otvorení sa môžu
hned’ jest’. Avšak pri tejto metóde bola spozorovaná
zmena farby listov, takže reakcie s materiálmi vnútri
balenia aj s obalom sa ešte musia bližšie preskúmat’.
[Klockow and Keener, 2009]

Potraviny ako krájaná šunka a syr sú tiež vel’mi ná-
ročné na udržanie sterility, lebo sú vel’kým lákadlom
pre rôzne druhy baktérií. Jednotlivé plátky môžu byt’
účinne sterilizované plazmou pri atmosférickom tla-
ku [Song et al., 2009] , ale využitie tohto spôsobu je
limitované objemom, vel’kost’ou a tvarom jedla.

114 Z. Šipoldová



Zachovávanie starých historických listín je dô-
ležité, avšak v archívoch môžu byt’ napadnuté hu-
bami, ako je Aspergillus niger a Penicillium funi-
culosum. Vystavenie listín tleciemu výboju s po-
užitím zmesi plynov napr.: H2/O2 a aj iných do-
káže znížit’ mikrobiologickú kontamináciu prírod-
ného papiera s minimálnymi chemickými zmena-
mi v jeho povrchovom zložení a pevnosti v t’ahu.
[Laguardia et al., 2005, Vohrer et al., 2001]

2 Experimentálna čast’

Na bio-dekontamináciu spór na plastových povr-
choch sme používali korónový výboj a to jeho klad-
nú aj zápornú polaritu. Pri zápornej polarite sme ro-
zoznávali dva režimy, Trichelove pulzy a režim kon-
štantného prúdu, pri kladnej polarite sme používali
streamerovú korónu.

2.1 Experimentálne zariadenie

Zariadenie na tvorbu elektrických výbojov pozostá-
valo zo zdroja vysokého napätia, výbojky umiestne-
nej vo Faradayovej klietke, vysokonapät’ovej sondy
Tektronix P6015A a štvorkanálového digitálneho os-
ciloskopu Tektronix TDS 2024. (Obr. 2)

Zdroj vysokého napätia obsahuje pole 24 jednot-
livých rezistorov, každý s odporom 820kΩ. Pre náš
korónový výboj sme využívali také zapojenie, že ich
kombinácou sme dostali odpor 20MΩ. Zdroj je oboj-
polaritný, takže pri prechode z kladnej koróny na zá-
pornú stačilo zdroj prepólovat’.

Výbojka. Naše výbojové zariadenie pozostávalo z
injekčnej ihly, ako vysokonapät’ovej a medenej plat-
ničky ako nízkonapät’ovej elektródy. Rozmery a cha-
rakter týchto dvoch elektród spĺňajú podmienky na
tvorbu nízkoteplotnej nerovnovážnej plazmy. Injekč-
nú ihlu pri dekontaminácii bez použitia vody sme po-
užívali čo najostrejšiu, pri použití vody a jej rozpra-
šovaní sme použili špeciálne zrezanú ihlu bez hrotu,
optimalizovanú na elektrostaticé rozprašovanie vody
cez výboj. Do tejto zrezanej ihly sme vháňali steri-
lizovanú destilovanú vodu, ktorá bola potom rozpra-
šovaná na vzorku umiestnenú pod ňou. Prietok vody
sústavou sterilnej hadičky a ihly sme zabezpečova-
li pumpou na injekčné striekačky Syringe Pump NE-
300. Pri opracovávaní vzorky s použitím vody sme

medenú platničku uložili do sterilnej Petriho misky a
naklonili ju, aby vzniknutá voda mohla odtiect’.
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Obrázok 2: Schématické zobrazenie použitej aparatúry

2.2 Použité výboje

Všeobecnú charakteristiku korónového výboja sme
opísali v časti 1.1.2. Tu bližšie charakterizujeme po-
užité výboje a ich parametre.

Zdrojom napätia sme do obvodu dodávali vyso-
ké napätie. Elektrické parametre sme zaznamenáva-
li na digitálnom osciloskope Tektronix TDS 2024, na
ktorý boli napojené vysokonapät’ová sonda Tektronix
P6015A (1000x, 3 pF, 100 MΩ), ktorou sme mera-
li napätie a 50Ω odpor napojený na koaxiálny kábel,
ktorým sme zist’ovali prúd korónového výboja.

Parametre našich výbojov sme merali za rôznych
podmienok. Jedny merania boli s plastovými vzorka-
mi, na ktoré sme kvapli 20µl suspenzie spór a tie sme
nechali pri izbovej teplote vysušit’ a to bud’ rozotreté
po vzorke alebo ponechané v kvapke. Takto priprave-
né vzorky sme potom vystavili koróne. Druhý spôsob
sa od prvého líšil len tým, že počas dekontaminácie
výbojom sme na vzorky rozprašovali malé množstvo
vody.

Pri kladnej koróne bez použitia vody sme do vý-
boja dodávali vysoké napätie s priemernou hodnotou
11,05kV. Vzniknuté prúdové pulzy mali maximálnu
amplitúdu 30mA s frekvenciou pohybujúcou sa v in-
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Obrázok 3: Hore: osciloskopický záznam priebehu
prúdu kladnej koróny: U = 11,6kV, f = 11,4kHz, Imax =

23mA. Dole: osciloskopický záznam Trichelových
pulzov: U = 6,88kV, f = 553,6kHz, Imax = 0,17mA.

tervale od 7kHz do 12kHz. S použitím rozprašova-
nia vody pri tej istej polarite koróny dodávané napä-
tie pokleslo na priemernú hodnotu 9,65kV a maxi-
málna hodnota prúdových pulzov vzrástla približne o
10mA, pri frekvenciách od 1kHz po 15kHz. (Ukážka
pulzu: Obr: 3 hore.)

Trichelove pulzy zápornej polarity sme vytvárali
pripojením korónujúcej elektródy na napätie 8,65kV
pri suchej ceste a o niečo menšie pri rozprašovaní vo-
dy. Amplitúdy pulzov sa pohybovali od maximálnej
hodnoty 0,3mA pre výboje bez použitia vody po Imax

= 6mA s použitím vody. Frekvencie sa pohybova-
li okolo 1MHz pre suché spóry a pre rozprašovanie
vody bola táto hodnota o polovicu menšia. (Ukážka
typických pulzov: Obr: 3 dole.)

Záporná polarita koróny s konštantným priebehom
prúdu sa dala dosiahnut’ iba pri režime bez použi-
tia vody. Jeho charakteristické veličiny mali stredné
hodnoty: napätie U = 9,37kV a prúd I = 0,215mA.

2.3 Príprava experimentu

Aby sme mohli výsledky práce s baktériami hodno-
verne vyhodnotit’ je potrebné udržiavat’ sterilné pro-
stredie. Používali sme metódy sterilizácie:

suchým teplom: na sterilizáciu laboratórneho skla
pomocou teplovzdušnej elektrickej rúry Fagor. Pou-
žitá teplota T = 175◦C, tlak p = 1atm a doba sterilizá-
cie t = 120min.

vlhkým teplom (autoklávom): pomocou tlakové-
ho hrnca Solinger sme sterilizovali živné pôdy, des-
tilovanú vodu, špičky na pipetovanie, skúmavky, gu-
l’ôčky a hokejky na rozotieranie suspenzie spór. Po-
užitá teplota T = 120◦C, tlak p = 1,2atm a doba steri-
lizácie t = 35min.

plameňom: na sterilizáciu pinziet pomocou, kto-
rých sme manipulovali s plastovými vzorkami a elek-
tród.

UV lampou: UV C – lampa Philips G 30T8, (λ=
254 nm, PUVC = 11,2 W), pomocou ktorej sme de-
zinfikovali vzduch v digestore a plastové vzorky, kto-
ré sme používali v experimente. Doba pôsobenia na
vzorky bola 20 minút z každej strany vo vzdialenosti
50cm.

2.3.1 Pracovný postup

Na testovanie účinkov kladnej a zápornej koróny sme
používali polypropylénové fólie nastrihané do tvaru
kruhu s priemerom 2 cm. Na ne sme kvapkali 20µl
dobre premiešanej suspenzie spór (S obsahom pri-
bližne 106 až 107 CFU2 na 1ml suspenzie), ktorú sme
nechali trepat’ na Vortex Classic (F202A0173 - VELP
Scientifica, 30 - 60 Hz) 40 minút. Takto priprave-
né vzorky sme nechali vyschnút’ pri izbovej teplote v
sterilných Petriho miskách.

Opracovanie vzoriek vo výboji Na sterilnú mede-
nú platničku, ktorá tvorila raz katódu a raz anódu,
sme sterilnou pinzetou kládli vzorky z misiek. Tie
sme nechávali opracovávat’ výbojom 2 min, 5 min,
alebo 10 min. Počas tejto doby sme si zaznamenali
hodnoty napätia, prúdu a frekvencie. Výboju vysta-
venú vzorku sme uložili do druhej sterilnej Petriho
misky a označili si ju. Takto sme postupovali pri kaž-
dej vzorke len sme menili parametre výboja.

2CFU = Colony-forming unit. Každá žijúca baktéria umiest-
nená na vrstvu agaru sa bude delit’ a vytvorí kolóniu. Každá
baktéria prezentuje jednu CFU. [Black, 2004]
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Príprava vzoriek na kultiváciu Opracované vzor-
ky sme umiestnili do sterilných skúmaviek a zaliali
ich 5 ml sterilnej destilovanej vody. Následne sme
ich vložili na 16 min do ultrazvukovej čističky, aby
sa spóry odlúčili zo vzoriek. Na premiešanie sme po-
tom ešte skúmavky nechali minimálne 20 min mie-
šat’ vo Vortex Classic. Z každej vzorky sme odobrali
tri krát 30µl a naočkovali ich do pripravených Petriho
misiek. Aby sme mali s čím porovnávat’ naše výsled-
ky, pripravili sme si aj referenčné vzorky, ktoré neboli
vystavevé účinkom výboja a tiež sme ich nechali vy-
kultivovat’. Pre zabezpečenie optimálnych podmie-
nok pre baktérie sme Petriho misky na noc vložili do
teplovzdušnej elektrickej rúry Fagor a nastavili tep-
lotu 35◦C.

Vyhodnocovanie výsledkov sme robili na nasledu-
júci deň. Pomocou počítadla kolónií sme na jednotli-
vých miskách zrátali množstvo vyrastených kolónií.
Porovnali sme ich s počtom CFU na referenčných
miskách.

2.4 Spôsoby vyhodnocovania výsledkov

Po vyčíslení výsledkov kultivácie nasledovala d’alšia
etapa spracovania výsledkov. Účinnost’ pôsobiaceho
výboja sme počítali z počtu CFU na vzorke k počtu
na referenčnej podl’a vzt’ahu:

η% = 100− CFU
CFUre f

100 (1)

Z nameraných dát o vývoji prúdu a napätia v čase a
frekvencie pulzov sme vyrátali stredný výkon výboja:

Pstr =
1
T

∫ T

0
UIdt = f

∫ T

0
UIdt (2)

kde T je perióda a f je frekvencia pulzov nameraných
osciloskopom. Z takto vypočítaného výkonu sme po-
tom určovali spotrebovanú energiu tak, že sme Pstr

vynásobili časom pôsobenia výboja.
Ďalšou dôležitou veličinou, ktorá dobre charakte-

rizuje dekontaminačné účinky výboja a zároveň jeho
energetickú a časovú náročnost’ je E-value. E-value
je počet Jouleov na mililiter opracovanej suspenzie
potrebný na 90% (1 log) redukciu bakteriálnej popu-
lácie. V našom prípade, ked’ sme mali suché vzorky
s rovnakým počtom spór neprerátavali sme J na ml
[Machala et al., 2009].

E− value =
E

log10

(
CFUre f
CFU

) (3)

E je v našom prípade energia [J] spotrebovaná výbo-
jom pričom zo vzorky vyrástol uvedený počet CFU.

3 Výsledky a diskusia

3.1 Merania bez použitia vody

Pri dekontaminácii „suchou cestou“ sme mali me-
dzielektródovú vzdialenost’ 3mm. Urobili sme 4 sé-
rie meraní, pričom dve boli bez rozotretých spór (ta-
bul’ka 1) na plastovom povrchu (kvapka 20µl suspen-
zie spór), a dve s tým istým množstvom spór rozotreté
(tabul’ka 2) na povrch vzorky.

Tabul’ka 1: Výsledky merania bez použitia vody s
nerozotretými spórami s chybami stredných hodnôt

Stredné Kladná Konštantná Pulzná
hodnoty koróna záporná k. záporná k.

E spotreba [J] 67 +
− 13 818 +

− 176 28 +
− 5,5

η% 71,5 +
− 4,5 65 +

− 7,5 66,5 +
− 7

E-value 147 +
− 48,5 2103 +

− 623 69 +
− 19

Tabul’ka 2: Výsledky merania bez použitia vody s
rozotretými spórami s chybami stredných hodnôt
Stredné Kladná Konštantná Pulzná
hodnoty koróna záporná k. záporná k.

E spotreba [J] 22 ± 4,5 471,5 ± 50,5 49,5 ± 15,5
η% 82 ± 2,5 88,5 ± 4,5 88,5 ± 3

E-value 29,5 ± 6,5 367 ± 67 40 ± 9,5

Vel’ké chyby stredných hodnôt našich výsledkov
sú spôsobené tým, že sme do nich zahrnuli všetky prí-
pady dekontaminácie neberúc ohl’ad na na jej dĺžku.
Takže je tu zahrnutá doba dekontaminácie, v druhom
prípade s rozotretými spórami, 2 a 5 minút a v prvom
s nerozotretými aj 10 minút.

Porovnávaním účinnosti výbojov vzhl’adom na
dĺžku ich pôsobenia sme v prípade nerozotretia ne-
zaznamenali jej zvýšenie. Pravdepodobne je to spô-
sobené tým, že vel’ké množstvo spór môže vytvárat’
hrubé vrstvy [Rossi et al., 2006], čím sú potom tie v
nižších vrstvách chránené pred pôsobením plazmy.

V prípade rozotretia 20µl zo suspenzie na povrch
vzorky sa vrstva na sebe poukladaných spór stenčí
čím sa preukázatel’ne zvýšila priemerná účinnost’ o
18,7%. Vzhl’adom na dĺžku pôsobenia sa pri 5 minú-
tach zvýšila účinnost’ v priemere o 5,5%. (Obr. 4)

E-value je výpovednejším koeficientom ako spot-
reba energie. Hodnota E-value sa jednoznačne zní-
žila pri rozotieraní spór. V prípade zápornej polarity
s konštantným priebehom prúdu dokonca o viac ako
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80%. Najnižší pokles bol u Trichelových pulzov o
42%. Ked’že tento režim bol vždy najmenej energe-
ticky náročný, tak aj tak sa jedná o výrazné zlepšenie.
(Obr. 5)

Nerozotreté spóry: Najúčinnejší bol režim klad-
nej koróny, oba režimy zápornej mali približne rov-
naké účinnosti. Z energetického hl’adiska najvýhod-
nejšie je používat’ pulzný režim zápornej koróny, pri-
čom jej konštantný režim môžme vylúčit’.

Rozotreté spóry: Nasucho bola účinnejšia zápor-
ná polarita, pričom oba jej režimy rovnako. Na jed-
norádový pokles baktérií bola energeticky najnená-
ročnejšia kladná polarita koróny.
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Obrázok 5: Stredné hodnoty E-value pre jednotlivé typy
výbojov s chybami stredných hodnôt pre vzorky bez

použitia vody

3.2 Merania s použitím vody

Pre „mokrú cestu“ sme robili zatial’ iba štyri série
meraní, pričom prvé dve merania bolo také, že steril-
nú destilovanú vodu sme aplikovali priamo na vzorku

a rozotreli (tabul’ka 3), a d’alšie dve merania sme po-
mocou pumpy rozstrekovali malé množstvá vody na
vzorku počas celej dekontaminácie (tabul’ka 4). Stá-
valo sa, že v prvom prípade sa nám tenká vrstva vody
rýchlo vyparila, ešte pred ukončením dekontaminá-
cie. V posledných dvoch prípadoch sa nám zasa voda
zhromažd’ovala na vzorke.

Tabul’ka 3: Výsledky merania s použitím vody s
nerozotretými spórami a s chybami stredných hodnôt

Stredné Kladná Konštantná Pulzná
hodnoty koróna záporná k. záporná k.

E spotreba [J] 52 ± 9,5 265,5 ± 74,5 11,5 ± 4
η% 52 ± 14,5 52,5 ± 8,5 63,5 ± 9,5

E-value 202 ± 65 1004 ± 503,5 46,5 ± 16

Tabul’ka 4: Výsledky merania s použitím vody s
rozotretými spórami a s chybami stredných hodnôt

Stredné Kladná Pulzná
hodnoty koróna záporná k.

E spotreba [J] 14 ± 6,5 42 ± 10
η% 78,5 ± 2 89,5 ± 3

E-value 38,5 ± 8,5 34,5 ± 6,5

V prípade merania s použitím vody, sa vždy pre-
javila závislost’ účinnosti od času. V oboch prípa-
doch rozotretia aj nerozotretia spór vzrástla účinnost’
pri piatich minútach v porovnaní s dvomi najviac pri
kladnej polarite. Pri nerozotretí to bolo o skoro 50%,
a po rozotretí o 8%. Pri zápornej polarite v oboch
prípadoch, rozotretia aj nerozotretia sa zvýšila prie-
merná účinnost’ oproti dvom minútam len o 5%.

Ak by sme porovnali účinnosti rozotretých a nero-
zotretých medzi sebou (Obr. 6), tak jednoznačne je
na tom lepšie režim s rozotretými spórami, pri klad-
nej polarite sa zvýšila o 26,5% a pri zápornej koróne s
Trichelovými pulzmi o 25% oproti nerozotretým. Re-
žim zápornej koróny s konštantným priebehom prú-
du v prípade rozprašovania vody cez dutú korónujúcu
elektródu, nebolo možné docielit’, koróna prechádza-
la do iskrového výboja, preto ju v tomto prípade ne-
máme s čím porovnat’.

E-value ako dobrý ukazovatel’ energie potrebnej na
jednorádový pokles populácie baktérií nám ukazuje,
že v prípade kladnej polarity bolo menej energetic-
ky náročné rozprašovanie vody pri dekontaminácii a
naopak, pri zápornej koróne sa nám viac oplatilo ne-
rozprašovat’ vodu na vzorku. (Obr. 7)

Nerozotreté spóry: účinnost’ bola vo všetkých
troch prípadoch porovnatel’ná, iba pri Trichelových
pulzoch poskočila o 10% vyššie voči kladnej koró-
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ne a zápornej s konštantným prúdom. Pulzy zápornej
koróny zabezpečili 90% pokles populácie baktérií pri
najnižšej energetickej investícii.

Rozotreté spóry: v prípade Trichelových pulzov
sa účinnost’ pri pôsobení 2 a 5 minút blíži k hodnote
90% a pri kladnej koróne k hodnote 80%. Energetic-
ky nenáročnejšia vychádza v prípade rozprašovania
vody kladná polarita koróny.
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Obrázok 7: Stredné hodnoty E-value pre jednotlivé typy
výbojov s chybami stredných hodnôt pre vzorky s

použitím vody

3.3 Zhrnutie výsledkov

Ak by sme porovnali účinnosti suchých a mokrých
nerozotretých spór (Obr. 8), suché spóry ich mali
vyššie, ale pri väčšej spotrebe energie. Z hodnôt E-
value (Obr. 9) je lepšie vidiet’, že u suchých spór
bola v dvoch prípadoch vyššia okrem kladnej koróny.
Ale v prípade kladnej a zápornej koróny s pulzmi boli
ich hodnoty porovnatel’né. Energetická spotreba zá-
pornej koróny s konštantným priebehom prúdu bola
v oboch prípadoch vel’mi vel’ká a účinnost’ tomu ne-
bola ekvivalentná, preto z praktického hl’adiska nemá
význam tento režim aplikovat’.
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Obrázok 8: Závislost’ účinnosti od množstva
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Obrázok 9: Stredné hodnoty E-value pre jednotlivé typy
výbojov s chybami stredných hodnôt pre vzorky s

nerozotretými spórami

Čo sa týka účinnosti pri rozotretých spórach s pou-
žitím vody (Obr. 10) bola záporná koróna s pulzným
režimom účinnejšia a s nižšou spotrebou energie, na
rozdiel od suchých rozotretých spór. Záporná pola-
rita s konštantným režimom má neprimerane vyso-
ké spotreby energie bez viditel’ne vyšších dekonta-
minačných účinkov. (Obr. 11)

Vo všetkých prípadoch sú väčšie odchýlky od
stredných hodnôt spôsobené vyhodnocovaním para-
metrov bez ohl’adu na dĺžku časového intervalu pô-
sobenia plazmy.
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Obrázok 11: Stredné hodnoty E-value pre jednotlivé
typy výbojov s chybami stredných hodnôt pre vzorky s

rozotretými spórami

Obrázok 12: Petriho miska s vykultivovanými spórami
Bacillus cereus

4 Záver

V práci sme skúmali dekontaminačné účinky nerov-
novážnej plazmy generovanej korónovým výbojom
oboch polarít pôsobiacej na spóry baktérie Bacillus
cereus, ktoré sa nachádzali na plastovom povrchu.

Pomocou kultivačných stanovení sme sledovali
účinnost’ dekontaminácie, ktorú sa nám darilo zvyšo-
vat’ použitím rozprašovania vody pri dekontaminácii,
a pri rozotretí spór na plastovom povrchu.

Zistili sme, že najúčinnejšia forma dekontaminácie
sa dosiahne pri použití Trichelových pulzov zápornej
koróny a pri súčasnom aplikovaní malého množstva
vody priamo na vzorku, alebo rozprašovaním z koró-
nujúcej elektródy. Tento typ výboja má vysoké ger-
micídne vlastnosti pri nízkych spotrebách energie.

Dospeli sme k záveru, že záporná koróna s kon-
štantným priebehom prúdu nie je vhodná na dekonta-
mináciu, kvôli vysokým energetickým požiadavkám
pri účinnosti porovnatel’nej s ostatnými typmi výbo-
ja.
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Práca sa zaoberá štúdiom účinkov nerovnovážnej
plazmy generovanej za pomoci jednosmerných elek-
trických výbojov pri atmosférickom tlaku na inak-
tiváciu baktérií—Bacillus cereus (G+). V experi-
mentoch sme použili dva základné prístupy opraco-
vania vzoriek plazmou—priamu a nepriamu expozí-
ciu. Tým sa oddelili hlavné faktory plazmy, ktoré
sa podiel’ajú na inaktivácii baktérii. Následne sme
porovnali ich jednotlivé príspevky k dekontaminácii
exponovaných vzoriek.

Inaktivácia baktérii nerovnovážnou atmosférickou
plazmou vykazuje vysokú komplexicitu prebiehajú-
cich procesov, ktoré pôsobia na bunky mnohými fak-
tormi: UV žiarenie, nabité častice, neutrálne reaktív-
ne častice, elektrické pole. V experimente sme po-
užili jeden typ výboja— prechodovú iskru v kladnej
aj zápornej polarite. Je to špeciálny pulzný režim is-
krového výboja charakterizovaný vysokým výkonom
vo vel’mi krátkom čase trvania pulzu (10–100 ns) s
relatívne nízkymi hodnotami teploty vzduchu v iskre
približne 550±100 K [Machala, Z. et al. 2008].

Bakteriálne vzorky Bacillus cereus boli rozotreté
na Petriho misky s vytuhnutým živným médiom a ná-
sledne opracovné výbojmi. Po ich opracovaní boli
Petriho misky vložené do termostatu a kultivované.

Pri priamej expozícii sú všetky inaktivačné činitele
plazmy prítomné.

Pri použití nepriamej expozície sme vzorku vysta-
vili iba neutrálnym reaktívnym časticiam a UV žiare-
niu, ktoré ale nedosahuje hodnoty intenzity potrebné
na prienik membránou. [Machala, Z. et al. 2010]

Obrázok 1: Konfigurácia experimentálnej sústavy, zl’ava:
priama expozícia; nepriama expozícia prepustenie neutrál-
nych reaktívnych častíc a svetla vrátane UV.

∗m.pelach@gmail.com
†machala@fmph.uniba.sk

Opracovanie vzoriek prebiehalo pri rovnakých pa-
rametroch pre priamu aj nepriamu expozíciu. Na
zabezpečenie týchto parametrov sme pri nepriamej
expozícii použili dodatočný odpor aby simuloval od-
por agaru ktorý pri nepriamej expozícii nebol prítom-
ný. Výsledky potvrdili vel’ký príspevok nabitých čas-
tíc k inaktivácii baktérii čo je v súhlase s ostatnými
prácami. [Dobrynin D., 2009] Naopak príspevok ne-
utrálnych reaktívnych častíc má taktiež vel’ký efekt
čo už nie je v súlade s publikovanými prácami [Frid-
man G., 2007].

Obrázok 2: Pôsobenie priamej a nepriamej expozície na
vzorky Bacillus cereus (zl’ava doprava) ako aj závislost’
na kladnej a zápornej polarite (zhora nadol). Vpravo sú
kontrolné vzorky neopracované plazmou.
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Abstrakt 
Preskúmali sme zmeny vo fluorescenčnom spektre 
aorty vyvolané patologickým stavom 
hypercholesterolémiou vzhľadom na fyziologický 
stav použitím fluorescenčnej spektroskopie. Snažili 
sme sa o identifikovanie náchylnosti 
aterosklerotického plaku na poškodenie. 
 

Kľúčové slová: aorta, ateroskleróza, 
hypercholesterolémia, autofluorescenčná 
spektroskopia 

1 Materiál a metódy 

1.1 Pokusné zvieratá 

Laboratórne potkany, na ktorých bol vykonaný 
výskum boli schválené Etickou komisiou pre 
pokusy na zvieratách. Potkany kmeňa Wistar boli 
rozdelené do dvoch skupín. Druhej sa po dobu 8 
týždňov podávala hypercholesterolová diéta 80mg/l, 
zatiaľ čo prvá skupina ostala bez zásahu ako 
kontrola. 

1.2 Postup 

Fluorescenčné spektrá aort sme získavali pomocou 
spektrofluorimetra Perkin Elmer LS45 a vláknovej 
sondy na nadstavci  „External Fibre Optic 
Acessory“ s jedným vláknom prenášajúcim 
excitačné svetlo z prístroja na vzorku a druhým 
ktorým sa svetlo emitované vzorkou prenáša do 
prístroja. Vzdialenosť vláknovej sondy od vzorky 
počas merania bola konštantne nastavená 9mm 
nadstavcom, keďže táto vzdialenosť bola 
vyhodnotená ako najefektívnejšia. Každá aorta bola 
pred meraním dôkladne očistená a umiestnená do 
Petriho misky s fyziologickým roztokom. Počas 
merania som elektronickým teplomerom 
zaznamenával teplotu fyziologického roztoku 
v blízkosti vzorky a aj teplotu miestnosti. Teplota 
roztoku sa ani počas jedného merania nezmenila 
o viac ako 1°C. 
 

 
 

2 Úvod 

2.1 Aorta 

Aorta patrí medzi artérie veľkého kalibru. Má 
pomerne tenkú stenu v porovnaní so širokým 
lúmenom. Skladá sa z troch vrstiev, a to z 
vrstiev tunica intima, tunica media a tunica 
adventícia. Tunica intima tvorí vnútorný lem aorty 
a tunica adventícia vonkajšiu stenu. Vo vrstve 
tunica intima je subendotelová vrstva tvorená 
fibrilami, fibroblastami a fibrocytmi. Obsahuje 
prevažne longitudinálne prebiehajúce elastické 
vlákna. Tunica média aorty obsahuje 40-60 
dierkovaných membrán. V priestoroch medzi 
koncentricky usporiadanými blankami sú 
fibroblasty, základná amorfná hmota a kolagénové 
fibrily. Tunica adventícia obsahuje kolagénové 
vlákna ktoré v nej prebiehajú longitudinálne 
v otvorenej špirále [Foltinová, 2003]. 

2.2 Hypercholesterolémia 

Jedným z hlavných rizikových faktorov 
aterosklerózy je hypercholesterolémia. 
Hypercholesterolémia spôsobuje rozvoj 
aterosklerózy prostredníctvom progresívnych 
procesov ktoré sú charakterizované hlavne 
akumuláciou lipidov a fibróznych zložiek v stene 
artérií [Hulín, 2005]. Výsledkom je stenóza 
a redukcia krvného prúdu. Marcu vo svojej práci 
dávala do súvisu rozvoj arterosklerózy a vznik 
arterosklerotických plakov s nárastom 
kolagénového väziva v intime aorty [Marcu, 2005]. 

3 Výsledky 
Počiatočné vyššie intenzity všetkých nameraných 
spektier sú spôsobené odrazom excitačného svetla 
od vzorky.  

3.1  355 nm excitácia 

Excitovali sme aorty svetlom s vlnovou dĺžkou 355 
nm. Emisné spektrum aort z potkanov 
s hypercholesterolovou diétou malo vyšie intenzity 
v celom rozsahu v porovnaní s emisným spektrom 
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z aort kontrolných potkanov. Maximum 
fluorescenčnej emisie z aort 
hypercholesterolemických potkanov je 439 nm a pri 
kontrole 442 nm, pričom intenzita kontroly je 
v celom píku výrazne nižšia v porovnaní 
s intenzitou fluorescencie aort 
hypercholesterolemických potkanov.  

 

Graf č. 1: 355 nm excitácia aorty, priemer zo 7. 

nameraných vzoriek 

3.2  340 nm excitácia 

 

Graf č. 2: 340 nm excitácia aorty, priemer zo 7. 

nameraných vzoriek 

 

Pri excitovaní aort svetlom vlnovej dĺžky 340 
nm sme pozorovali emisné spekrá, ktorých 
hlavné píky sa svojími intenzitami prekrývali a 
pri aortách z potkanov s hypercholesterolovou 
diétou bol pík na 386 nm a pri kontrolných 
aortách na 379,5 nm. Vo vedľajšom píku sa 
intenzity emisných spektier aort 
hypercholesterolemických a kontrolných 
potkanov neprekrývajú, pričom sa ich píky 
nachádzajú v oblasti 437 až 439 nm. Medzi 

hlavným a vedľajším píkom je údolie pri emisi 
aort z potkanov s hypercholesterolovou diétou 
na 412 nm a pri emisi kontrolných aort na 414 
nm. 

3.3  280 nm excitácia 

 

Graf č. 3: 280 nm excitácia aorty, priemer zo 7. 

nameraných vzoriek 

 

Ako vidíme na grafe č.3 emisie sa výrazne líšia 
iba v blízkosti vrcholu píku v rozsahu vlnových 
dĺžok 315 nm až 352 nm. Intenzity emisného 
spektra aort z kontrolných potkanov sú v tomto 
rozsahu výrazne nižšie, pričom maximum 
emisie z týchto aort leží na 342 nm zatial čo 
maximum emisie aort z potkanov 
s hypercholesterolovou diétou leží na 339 nm. 

4 Diskusia a záver 

Na základe porovnania naších doterajších 
výsledkov s nameranými hodnotami v 
obdobnej práci [Marcu, 2005] môžem prehlásiť 
že spektrá namerané po 340 nm excitácii sa 
približne zhodujú so spektrami, ktoré získal 337 
nm excitáciou s hlavným píkom v rozsahu 385 
až 395 nm , vedľajším 440 až 450 nm a údolím 
na 415 nm.Toto údolie ktoré som aj ja vo 
svojích meraniach pozoroval bolo v práci 
[Marcu, 2005] priradené absorpcii hemoglobínu. 

V prípade 340 nm excitácie sa píky 
emisného spektra aort 
z hypercholesterolemických potkanov posunuli 
veľmi jemne do červenej v porovnaní s aortami 
kontrolných potkanov a výraznejší pokles vo 
vedľajšom píku oproti hlavnému nastal 
v prípade kontrolných vzoriek ( o 41,7% pri 
kontrole a o 28,18% v prípade aort 
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z hypercholesterolemických potkanov). 
Predpokladali sme na základe teórie vyšiu 
intenzitu fluorescencie kolagénu po 340 nm 
excitácii v prípade hypercholesterolémie 
vyvolanej väčším množstvom kolagénu 
v intime aorty a teda aj väčším množstvom 
krížových väzieb, ktoré sú zdrojom 
autofluorescencie kolagénu. Tento predpoklad 
sa nám výsledkami doterajších pokusov aj 
podaril preukázať.  

V prípade 350 nm excitácii za fluorescenciu 
najviac zodpovedá NADH. Pri zápalovom 
procese dochádza k zvýšeniu metabolických 
aktivít buniek o čom svedčia aj namerané 
výsledky na ktorých (graf č.1) je vidieť vyšiu 
intenzitu fluorescencie aort 
z hypercholesterolemických potkanov. To 
súhlasí s týmto predpokladom. 

Fluorescenčné spektrá excitované 280 nm 
taktiež odpovedajú naším predpokladom. Teda 
že v dôsleku väčšieho množstva kolagénu je 
v intime aort z hypercholesterolemických 
potkanov aj väčšie množstvo tryptofánu a teda 
logicky by mala narásť aj intenzita jeho 
flourescencie v porovnaní s intenzitou 
fluorescencie aort zdravých kontrolných 
potkanov. 
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Abstrakt 
Práca sa venuje optickej elipsometrii. Využitím 
tejto metódy sa určuje hrúbka, index lomu vrstvy. 
Práca obsahuje základné teoretické poznatky a 
experimentálne výsledky pre vrstvy SiO2 na Si.  

Určovali sa optické vlastnosti vrstvy oxidu 
kremičitého na povrchu kremíka elipsometrom 
SpecEl – 2000. Získané informácie o vrstve sa 
vyhodnocovali pomocou troch najbežnejších 
modelov, Cauchy na Si, univerzálny oxid a SiO2 na 
Si, poskytovaných programom Scout. Ukázalo sa, 
že nie je výhodné používať na vyhodnocovanie 
opticky tenkých vrstiev ľubovoľný model.  
 

Kľúčové slová: Elipsometria, Hrúbka vrstvy, Index 
lomu, Odrazivosť 

1 Úvod 
Práca sa venuje vyšetrovaniu vlastností tenkých 

vrstiev metódou elipsometrie. Obsahom práce sú 
teoretické poznatky o princípe elipsometrie, ako aj 
elipsometrické merania.  

Na vyhodnocovanie hrúbok tenkých vrstiev 
metódou elipsometrie som používala spektrálny 
elipsometer SpecEl – 2000.  Vo všetkých meraniach 
sa merala hrúbka vrstvy oxidu kremičitého na 
kremíku. Ako vzorka bola použitá referenčná 
vzorka kremíka so šiestimi rôznymi hrúbkami oxidu 
kremíka. Merania sa vyhodnocovali troma modelmi 
poskytovanými v komerčnom programe Scout. 
Použité boli najbežnejšie modely Cauchy na Si, 
univerzálny oxid na Si a SiO2 na Si. Z výsledkov 
a úvah som dospela k záveru, že nie každý model 
môžeme použiť na vyhodnocovanie.  

2 Teoretická časť 

2.1 Polarizácia 

Svetlo je priečne elektromagnetické vlnenie 
reprezentované vektorom elektrického poľa E 
a vektorom magnetického poľa B, ktoré kmitajú 
v navzájom kolmých smeroch. Keďže sú tieto 
vektory na seba kolmé, nebudeme uvažovať vektor 
magnetického poľa B. Elektrický vektor je 
daný )( tiAeE ωδ −= , kde A je amplitúda, δ je fáza, ω 
je oscilačná frekvencia a t je čas.  

Koncovým bodom vektora E popisujeme 
polarizáciu. Prirodzené svetlo je nepolarizované, 
elektrický vektor kmitá kolmo na smer šírenia vo 
všetkých smeroch. V polarizovanom svetle 
elektrický vektor E kmitá v definovanom smere. 
Polarizácia môže byť rovinná, kruhová a eliptická. 
Najčastejšie vyskytujúca sa polarizácia je eliptická. 

Pri dopade svetla na rozhranie si elektrické pole 
svetelnej vlny rozdeľujeme na dve zložky, 
rovnobežnú s rovinou dopadu Ep a kolmú na rovinu 
dopadu Es. Ak svetelná vlna je lineárne 
polarizovaná, Ep a Es sú súčasne nuly a majú 
súčasne maximálne hodnoty |Ap|  a |As|. V tomto 
prípade je rozdiel fáz nulový. V odrazenom svetle 
sú amplitúdy zložiek a fázy rozdielne. Z lineárne 
polarizovaného svetla sa stáva elipticky 
polarizované (obr.1).  
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Obr.1 Zmena polarizácie svetla pri odraze. 

2.2 Elipsometria 

Elipsometria je nedeštruktívna optická metóda, 
ktorá sa používa na určenie optických vlastností 
tenkých vrstiev na princípe polarizácie. Môžeme 
ňou určiť index lomu vrstvy, hrúbku vrstvy, optickú 
anizotropiu, povrchovú nerovnosť, zloženie 
substrátu a iné optické konštanty. Nepoužíva sa iba 
na určovanie a porovnávanie hrúbok vrstiev, ale 
pomocou tejto metódy vieme detekovať výsledok 
adsorpcie niekoľko 1013 atóm na cm2.  Najbežnejšie 
využitie elipsometrie je pri analýze tenkých vrstiev.  

2.3 Princíp elipsometrie 
Podstata elipsometrického merania spočíva v 

pozorovaní zmeny stavu polarizácie. Pozoruje sa 
zmena stavu polarizácie svetla zapríčinená 
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dopadom na povrch vzorky. Lúč istej polarizácie po 
dopade zmení stav polarizácie. Vieme takto získať 
optické konštanty zo vzorky ako hrúbku d, index 
lomu n. Stav polarizácie χ je daný pomerom 
komplexnej amplitúdy p a s komponentov 
elektrického vektora Ep a Es [Kinosity, 1975].  

χ  = Ep/Es      (1) 

Pomer Ep/Es = χ je komplexná veličina. 
Z jednoduchého pozorovania zmeny χ vieme určiť 
obe optické konštanty, hrúbku vrstvy d a index 
lomu n. V prípade, že vrstva absorbuje svetlo 
a index lomu je komplexný (n = n + ik) prináša nám 
to ďalšie informácie o vrstve.  

V elipsometrii sa zaujímame o určovanie d a n 
vrstvy na povrchu známeho indexu lomu ns (obr.2).  

 1 

 2 

n 

ns 

φ 

r2p r2s 

χi χr 

r1p r1s 

0 2 1 

 

Obr.2 Prechod svetla tenkou vrstvou. 

Ak na vzorku dopadá svetlo vlnovej dĺžky λ pod 
uhlom dopadu φ, svetlo odrazené od povrchov 1 a 2 
a  sa skladá z odrazených lúčov 0, 1, 2, ... (obr.2). 
Výsledkom interferencie medzi odrazenými lúčmi 
sú koeficienty odrazu pre komplexné amplitúdy 
poľa p a s zložky v tvare 

)exp(
)exp(1

)exp(

21

21
ss

ss

ss
s ir

i

i
δ

δ

δ
=

−++

−+
=

rr

rr
r  

)exp(
)exp(1

)exp(

21

21
pp

pp

pp

p ir
i

i
δ

δ

δ
=

−++

−+
=

rr

rr
r   (2) 

Kde r1p=r1p(n, φ), r1s= r1s(n, φ), r2p= r2p(n, ns, φ) 
a r2s= r2s(n, ns, φ) sú Fresnelove koeficienty a δ  je 
fáza oneskorenia medzi susednými lúčmi 
v odrazenom zväzku. 

Výsledok po prechode vrstvou pre δ platí  

λϕπδ /sin4 22
−= nd .  (3) 

Komplexné amplitúdy odrazeného poľa Epr a Esr 
sú získané z dopadajúcich zložiek poľa Epi a Esi  

 sissrpippr ErEErE == ,  (4) 

Ak hovoríme o stave polarizácie χ= Epr/Esr  a  
χi= Epi/Esi  zo vzťahu (4) dostávame 

ir ρχχ = ,    kde  sp rrρ /=       (5) 

Pomer komplexných amplitúdových odrazivostí 
ρ sa zvyčajne píše ako 

 )exp(ψtan/ ∆== isp rrρ ,             (6) 

odvolaním sa na rovnicu (2) 

sp rr /ψtan =   sp δδ −=∆       (7) 

V elipsometrii lúč svetla známeho stavu 
polarizácie χi dopadá na vrstvu, pozoruje sa zmena 
polarizácie χr a z toho sa určujú tanψ a ∆, 
elipsometrické parametre. 

Rovnicu (6) označujeme ako základnú rovnicu 
elipsometrie odrazeného svetla. Dáva do súvisu 
experimentálne merateľné parametre ψ a ∆ a 
optické charakteristiky odrážajúceho rozhrania, 
vrátane hrúbky odrážajúcich vrstiev.  

Podobne z vyjadrenia Fresnelových koeficientov 
dostaneme aj vzťah pre prechádzajúce svetlo 

stt /´.tan ´
p

ie =ψ ∆                      (8) 

čo predstavuje základnú rovnicu elipsometrie pre 
prechádzajúce svetlo s rovnakým významom ako 
rovnica pre odrazené svetlo a tp, ts sú komplexné 
amplitúdové priepustnosti. Pre konkrétne sústavy je 
potrebné vyjadriť hodnoty Fresnelových 
koeficientov. 

2.4 Spôsob merania a vyhodnocovania 

Polarizovaný vstupný lúč sa premieňa na 
elipticky polarizovaný odrazený lúč. Pod viacerými 
uhlami dopadu väčšími ako 00 a menšími ako 900  
sa p polarizované svetlo a s polarizované svetlo 
odrážajú rozdielne. 

Na opis elipsy polarizácie sa používa 
súradnicový systém p – s [Topkins, 1999]. Smer s je 
kolmý na smer šírenia a paralelný s povrchom. 
Smer p je kolmý na smer šírenia a  ležiaci v rovine 
dopadu.   

S 

Q 
A 

 

P 

C 

 

Obr.3 Metóda merania tanψ a ∆. 

Klasická metóda merania tanψ a ∆ je znázornená 
na obrázku 3. Dopadajúci lúč je lineárne 
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polarizovaný polarizátorom P, s uhlom θp medzi 
rovinou kmitov a rovinou dopadu. Odrazený 
elipticky polarizovaný lúč prechádza cez 
štvrťvlnovú doštičku Q a cez analyzátor A. Meriame 
polarizáciu odrazeného svetla prechádzajúceho cez 
štvrťvlnovú doštičku a analyzátor.  Z orientácie 
štvrťvlnovej doštičky a analyzátora môžeme 
vypočítať zmenu fázy a zmenu amplitúdy odrazom 
na vzorke.  Ak zmeníme uhol medzi Q a A (uhol θQ 
a θA), svetlo neprejde analyzátorom. Z hodnôt θQ a 
θA môžeme určiť natočenie hlavnej a vedľajšej osi 
elipsy odrazeného svetla, z ktorých sa počítajú tanψ 
a ∆.  

Záujmom elipsometrie je vzájomné pôsobenie 
svetla s povrchom. Tanψ, ∆ a d, n sú vo vzájomnom 
vzťahu. Pomocou elipsometrických parametrov 
tanψ a ∆ vieme vypočítať hrúbku d a index lomu n. 
Určenie hodnôt d a n je založené na rovnici  
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ktorú získame z rovníc (2) a (6). 
Na pravej strane sa nachádzajú známe funkcie  

d, n, ns, φ a λ. Riešenie tejto rovnice nie je ľahká 
úloha. V prípade, ak tenká vrstva absorbuje (n = 
n + ik), je vo všeobecnosti nereálne hodnotiť d, n, 
a k z jedného pozorovania ρ. Sú potrebné ďalšie 
pozorovania.  

V prípade, že tenká vrstva je priehľadná, 
môžeme určiť d a index lomu n, ktorý je  reálny, 
z jedného pozorovania pomeru ρ.  [Kinosity, 1975] 

2.5 Elipsometrické metódy 
Experimentálne metódy elipsometrie môžeme 

rozdeliť do dvoch skupín. V prvej skupine sú 
metódy, ktoré študujú systém zhotovených tenkých 
vrstiev. Nazývajú sa ex-situ. Ďalšia skupina 
obsahuje metódy, ktoré skúmajú systém počas rastu 
tenkých vrstiev. Tieto metódy sú väčšinou použité 
na kontrolu vlastností systému nabiehajúcich 
na príslušné technologické prístroje. Nazývajú sa 
in-situ „naživo“ metódy [Ohlídal, 1998].  

Stručné rozdelenie elipsometrických metód  
� imerzné  
� neimerzné  

� monochromatická elipsometria  
� jednouhlová monochromatická elipsometria 
� viacuhlová monochromatická elipsometria 

� spektrálna elipsometria 
� jednouhlová spektrálna elipsometria 
� viacuhlová spektrálna elipsometria 

o jednouhlové  
o viacuhlové  

V princípe všetky tieto metódy sa skladajú 
z dvoch metód, neimerzné a  imerzné metódy. Ak 
elipsometrické parametre meriame v jednom 
prostredí (vo vzduchu) jedná sa o neimerzné 
metódy, ak meriame vo viacerých prostrediach 
(neabsorbujúce kvapaliny) hovoríme o imerzných 
metódach.   

3 Experimentálna časť 

3.1 Meracie prostriedky 

Na povrchu kremíka som určovala vlastnosti 
vrstiev oxidu kremičitého na kremíku elipsometrom 
SpecEl – 2000. Vzorky som vyhodnocovala 
pomocou niekoľkých modelov v programe Scout.   

 

Obr.4 Elipsometer SpecEl – 2000. 

Elipsometer SpecEl – 2000 (obr.4) je 
spektrálny elipsometer, ktorý meria stav 
polarizácie svetla odrazené od povrchu vzorky. 
Z nameraných údajov sa určuje hrúbka tenkej 
vrstvy a index lomu materiálu ako funkcia 
vlnovej dĺžky. Meranie sa uskutočňuje 
prostredníctvom počítača, ktorým sa ovládajú 
jednotlivé prvky elipsometra.   

Elipsometer má zabudovaný svetelný zdroj, 
spektrometer a dva polarizátory fixované na uhol 
dopadu 70°. Dokáže detekovať jednoduchú 
vrstvu hrúbky 0,1 nm až do hrúbky 5 µm, 
hodnotu indexu lomu meria s presnosťou 
0,005%. 
Technické parametre: 

Spektrum vlnovej dĺžky: 380 – 780 nm 
(štandard) alebo 450 – 900 (optimálne) 

Optické rozlíšenie: 4.0 nm FWHM 
Presnosť: 0,1 nm hrúbky; 0,005% indexu 

lomu 
Uhol dopadu: 70° 
Veľkosť svetelnej stopy na vzorke: 2mm × 

4mm (štandard) alebo 200 µm × 400 µm 
(optimálne) 

Doba snímania: 3 – 15 sekúnd (minimum) 
Kinetický záznam: 3 sekundy 
Počet vrstiev: 32 vrstiev 
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3.2  Postup merania 
Postup merania sa začína nastavením uhlu medzi 

smerom polarizácie dopadajúceho lúča a rovinou 
dopadu (väčšinou na uhol 45°). Spustením modelov 
v programe Scout sa začala analyzovať vzorka. 
Meranie sa vykonávalo na rozsahu vlnových dĺžok 
300 – 1099 nm a vyhodnocovalo sa vo viditeľnej 
oblasti spektra v rozsahu 400 – 750 nm. Po analýze 
vzorky niektorým z modelov som získala 
informácie o hrúbke vrstvy, indexe lomu, 
koeficiente absorpcie a parametri fitovania. Niekedy 
však bolo z parametra fitovania (suma stredných 
kvadratických odchýlok nameraných a nafitovaných 
závislostí) vidieť, že daný model je nevýhodný. 
Preto som pred začatím merania zmenila niektoré 
počiatočné podmienky, ako napríklad uhol dopadu, 
dobu snímania vzorky.  

3.3 Samostatné meranie 

Referenčnú vzorku (obr.5) dodáva výrobca 
priamo s elipsometrom. Pozostávala zo šiestich 
rôznych hrúbok oxidu kremíka nanesených na 
kremíkovej podložke.  

Spektrálne záznamy z elipsometra pre každú 
vrstvu som vyhodnotila pomocou troch modelov. 
Použila som tri najbežnejšie modely, Cauchyho 
model na kremíku , univerzálny oxid na kremíku a 
model oxidu kremičitého na kremíku.  

 

Obr.5  Referenčná vzorka vrstvy Si so šiestimi 
hrúbkami vrstiev SiO2. 

Každý model je niečím špecifický, ale majú 
spoločný model vrstiev, t. j. jedna vrstva je na 
hrubom substráte, vzorka sa nachádza vo vzduchu 
(obr.6). Uvažujeme v nich dve rozhrania vzduch – 
vrstva a vrstva – substrát. Spodné rozhranie substrát 
– vzduch neuvažujeme, keďže substrát je hrubý 
a odrazené lúče od spodného rozhrania sa dostanú 
mimo meraného zväzku. 

vrstva SiO2  

substrát Si 

n = 1 

n = 1 

vzorka 

 

Obr.6  Model vrstvy. 

Všetky modely používajú rovnakú závislosť 
indexu lomu substrátu od vlnovej dĺžky n(λ). Líšia 
sa modelom indexu lomu, presnejšie susceptibility, 
z ktorej sa počíta index lomu vrstvy.  

Model oxidu kremičitého na kremíku (SiO2 on 
Si) používa na počítanie hrúbok tabelovaný index 
lomu SiO2 = 1,457, nameraný pre veľké hrúbky 
oxidu. 

Cauchyho model používa na vyhodnocovanie 
Cauchyho vzťahy. 

Cauchyho vzťah popisuje závislosť indexu lomu 
od vlnovej dĺžky  

n(λ) = A + B/λ2 + C/ λ4 + ... ,     (10) 

A, B sú Cauchyho koeficienty vzťahujúce sa na 
vyšetrovaný materiál.  Zvyčajne je vhodné používať 
vzťah pre dva parametre  

n(λ) = A + B/ λ2         (11) 

Pre SiO2 je parameter A = 1,5045, parameter B = 
0,00420 µm2. Ak meriame vo viditeľnej oblasti 
spektra (430 – 800 nm), opisuje Cauchyho vzťah 
veľmi presne priebeh závislosti indexu lomu od 
vlnovej dĺžky, obrázok 7. 
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Obr.7  Znázornenie Cauchyho a Sellmeierovej 
závislosti indexu lomu od vlnovej dĺžky. 

Obrázok 7 ukazuje závislosť indexu lomu od 
vlnovej dĺžky. Z obrázku vidieť, že Cauchyho vzťah 
je vhodný iba na fitovanie a modelovanie dát 
z viditeľnej oblasti spektra. Na vyhodnocovanie dát 
v ultrafialovej a infračervenej oblasti je vhodnejšie 
použiť Sellmeierov vzťah alebo doplniť model 
o Sellmeierovu závislosť, poprípade použiť 
vhodnejší model. Sellmeierova závislosť indexu 
lomu od vlnovej dĺžky má tvar 
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kde všetky B1,2,3 a C1,2,3 sú experimentálne určené 
Sellmeierove koeficienty. Tabuľka Sellmeierových 
koeficientov je uvedená nižšie (tab.1). 
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Cauchyho modelom sa fituje hrúbka vrstvy 
a maximálne prvé tri parametre v Cauchyho vzťahu 
pre reálny index lomu. Presnejšie povedané, 
program Scout fituje tri koeficienty vo vzťahu pre 
susceptibilitu. 

Tab.1  Sellmeierove koeficienty. 

Koeficient Hodnota 

B1 1.03961212 
B2 1.31792344.10−1 
B3 1.01046945 
C1 6.00069867.10−3 µm2 
C2 1.00179144.10−2 µm2 
C3 1.03560653.102 µm2 

 
Model univerzálneho oxidu na kremíku používa 

komplikovanejší model indexu lomu. V tomto 
modeli sú zahrnuté tri ďalšie modely: 

Dielektrické pozadie – tento model nezávisí od 
vlnovej dĺžky. Zahrňuje v sebe dva parametre, 
reálnu a komplexnú zložku indexu lomu. 

UV Harmonický oscilátor – obsahuje tri 
parametre, rezonančnú frekvenciu, silu osciátora, 
konštantu tlmenia.  

O’Leary, Johnson, Lim – OLJ model 
susceptibility je používaný najmä pre amorfné 
látky, ale aj pre kryštalické, má v sebe štyri 
parametre.  Okrem hrúbky vrstvy sa v tomto modeli 
fituje maximálne deväť parametrom popisujúcich 
suscebtibilitu vrstvy. 

Cauchyho model nebol najvhodnejší na 
určovanie hrúbky najtenšej vrstvy. Musela som 
zmeniť niekoľko základných parametrov a uhol 
merania na 26° na dosiahnutie prijateľných 
výsledkov. Tento model nie je veľmi vhodný na 
meranie malých hrúbok.  Tak isto to bolo aj pre 
model SiO2 na Si. Avšak na rozdiel od 
predchádzajúceho modelu sa podarilo zmerať 
hrúbku najtenšej vrstvy (obr.8). Modelom 
univerzálneho oxidu sa vôbec nepodarilo určiť 
hrúbku najtenšej vrstvy. Ukázalo sa, že tento model 
je na meranie hrúbok veľmi tenkých vrstiev 
nespoľahlivý.  
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Obr.8  Závislosť tanψ a cos∆ pri najtenšej vrstve. 

V dodanom kalibračnom protokole mala 
kalibračná vzorka tenkých vrstiev oxidu 
kremičitého (SiO2) na kremíku hrúbky  496.76 nm, 
393.34 nm, 291.66 nm, 188.58 nm, 86.02 nm, 1.61 
nm. Tieto hrúbky boli získané pomocou Plasmos 
Elipsometru použitím modelu SiO2 na Si pri vlnovej 
dĺžke 632,8 nm.  

Tab. 2  Hrúbky tenkých vrstiev v nm určené Cauchyho 
modelom, Universal oxid a SiO2 na Si. 

Kalibračná 
hrúbka 

Cauchy 
model 

Universal 
oxid 

SiO2 on 
Si 

496.76 490.9 497.6 496.0 
393.34 391.4 390.7 394.9 
291.66 290.4 224.9 291.8 
188.58 190.2 190.1 87.2 
86.02 100.0 87.5 0.0 
1.61 1.0 – 1.6 

 
V tabuľke 2 sú hrúbky vrstiev kalibračnej vzorky a 
každým z troch modelov a ich hodnoty 
z kalibračného protokolu. Z tabuľky vidieť, že  
najlepším modelom v tomto prípade je model 
univerzálneho oxidu.  Výsledky z meraní ukazujú, 
že model SiO2 na Si  je vhodný na meranie hrubších 
vrstiev. Pri hrubších vrstvách sú hrúbky SiO2 určené 
týmto modelom v dobrej zhode s kalibračnými. 
Výsledky sa líšia iba v desatinách nanometra.   

Okrem informácii o hrúbke vrstvy modely 
poskytujú aj hodnoty indexu lomu vrstvy. Ich 
veľkosti určené jednotlivými modelmi sú zhrnuté 
v tabuľke 3.  

 
Tab. 3  Hrúbky tenkých vrstiev SiO2 na kremíku 

s príslušnými indexmi lomu. 
 

Cauchy 
model 

Univerzálny 
oxid 

SiO2 na 
Si 

1.949 1.4619 1.457 
1.4642 1.4619  
1.4648 1.4645  
1.4560 1.4327  
1.3703 1.4535  
1.5030 1.4545  

 
Výsledky fitovania pre Cauchyho model a model 

univerzálneho oxidu môžu závisieť na počiatočných 
hodnotách uvažovaného intervalu pre hľadané 
parametre a použitej fitovacej metódy. Samozrejme  
kvôli lepšiemu výsledku je možné prispôsobiť 
počiatočné hodnoty a intervaly hodnôt pre hľadané 
parametre, aby hľadané parametre konvergovali 
k približne rovnakým hrúbkam. Preto som menila 
v niektorých modeloch uhol z 45° na 26°.    
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Model SiO2 na Si sa síce používa na určovanie 
hrubých vrstiev, ale na odhad hrúbok je použiteľný. 
Cauchyho model dáva informáciu nielen o hrúbke 
vrstvy, ale aj o závislosti indexu lomu od vlnovej 
dĺžky. Ak dosiahne parameter fitovania menšiu 
hodnotu, je tento model lepší v porovnaní s SiO2 na 
Si. Samozrejme model univerzálneho oxidu  
môžeme považovať za najlepší, ak vedie 
k menšiemu parametru fitovania. Ale treba byť 
opatrný pri používaní tohto modelu, pretože fituje 
veľa parametrov.   

Týmto meraním som chcela zároveň ukázať, že 
je potrebné zvoliť vhodný model na 
vyhodnocovanie. Je potrebné uvážiť či sa merajú 
veľmi tenké vrstvy alebo nie.  
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Obr.9  Zmeny elipsometrických parametrov tan ψ a cos∆ 
so zmenou hrúbky SiO2 na Si. 

Na obrázku 9 sú znázornené obrázky zmeny 
elipsometrických parametrov tanψ a cos∆ so 
zmenou hrúbky uvedenej v kalibračnom protokole 
pre najtenšiu a najhrubšiu vrstvu.  

Ani jeden z  modelov Cauchy, univerzálny oxid 
a oxid kremičitý na kremíku neurčil spoľahlivo 
hrúbku najtenšej vrstvy. Z tohto dôvodu som 
v modeloch Cauchy a univerzálneho oxidu zadávala 
a menila počiatočné parametre. Použila som  teda 
na vyhodnocovanie hrúbok tenkých vrstiev iný 
variant Cauchyho modelu a univerzálneho oxidu.  
Z počiatočných parametrov som menila napríklad 
index lomu, teda absorbčný koeficient k v 
komplexnom indexe lomu n+ik. Každou zmenou 
parametra sa zlepšil parameter fitovania. Menila 

som parametre pokiaľ som nedosiahla čo najlepší 
parameter fitovania.  

Správnym zvolením počiatočných podmienok 
vieme veľmi presne určiť hrúbku a index lomu 
tenkých vrstiev.  

Poďakovanie 
Práca bola realizovaná vďaka podpore projektu 

APVV-0577-07: Výskum a optimalizácia 
parametrov c-Si a poly-Si MIS slnečných článkov. 
Zodpovedným riešiteľom tohto projektu je RNDr. 
Emil Pinčík, CSc z Fyzikálneho ústavu Slovenskej 
akadémie vied.  

Literatúra 
[Kinosity, 1975] K. Kinosity a M. Yamato, (1975).   

Developments in Ellipsometry, International 
Conference on Ellipsometry, Lincoln, Nebraska. 

[Topkins, 1999] H. G. Tompkins., W. A. McGahan 
(1999). Spectroscopic Ellipsometry and 
Reflectometry, A User‘ Guide. John Wiley 
& Sons. 

[Ohlídal, 1998] I. Ohlídal, D. Franta (1998). 
Ellipsometry of thin films, acta physica slovaca 
vol. 48 No. 4, 459 – 468.   

 

Vyšetrovanie tenkých vrstiev SiO2 elipsometriou 131



Plazmochemické modelovanie prechodovej iskry 
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Abstrakt 
 
Táto práca je zameraná na tvorbu modelu 
popisujúceho chemické vlastnosti pomerne nového 
typu elektrického výboja – prechodová iskra. Tento 
typ výboja má veľmi veľký potenciál v oblasti 
plazmochémie, pretože generuje netermickú plazmu 
pri atmosférickom tlaku. Nosná časť práce spočíva 
v tvorbe modelu schopného simulovať priebeh 
koncentrácie častíc v závislosti od času 
a zohľadňuje pri tom pulzný charakter výboja. Doba 
pulzu je pritom o niekoľko rádov menšia ako doba 
medzi dvoma pulzmi. Pri tvorbe modelu bola 
použitá voľne dostupná knižnica ZDPlaskin. Tento 
balík obsahuje množstvo užitočných metód, 
využívaných pri výpočtoch. Jadro programu bolo 
vytvorené v programovacom jazyku Fortran 90. 
Niektoré pomocné programy boli vyvinuté v jazyku 
C++. Pomocou modelu bol zistený priebeh 
koncentrácie excitovaných stavov N2, O a interakcie 
medzi časticami dusíka a kyslíka.  

Namodelované dáta boli ďalej porovnané s 
experimentálne získanými priebehmi intenzít emisie 
vybraných častíc. Bola zistená skutočnosť, že pri 
použití niektorých nástrojov ZDPlaskin-u  sa 
experimentálne dáta nezhodovali so súčasnými 
namodelovanými závislosťami. Avšak pri inom 
použití ZDPlaskin-u sa podarilo dosiahnuť pomerne 
veľkú zhodu s doterajšími experimentálnymi 
výsledkami. Boli vytvorené hypotézy vysvetľujúce 
rozdielne výsledky simulácií.  
Kľúčové slová:  plazmochémia, prechodová iskra, 
koncentrácia, model, numerické metódy 
  

1 Úvod 
 

Plazma má v súčasnosti široké uplatnenie v 
mnohých priemyselných aplikáciách. Používa sa pri 
úprave povrchov, rezaní kovov, biodekontaminácií 
a pod [1,4].  
Chemické reakcie v plazme sú charakteristické tým, 
že v objeme plazmy môžu prebiehať aj reakcie, 
ktoré by za iných okolností neprebiehali alebo by 

prebiehali len veľmi pomaly. Pri reakciách 
prebiehajúcich v plazme je energia dodávaná 
elektrickým poľom premieňaná na kinetickú 
energiu elektrónov, ktoré sú následne schopné 
vyvolať žiadané chemické reakcie. Z praktického 
hľadiska je výhodné používať výboje prebiehajúce 
pri atmosférickom tlaku, pretože sa tým šetria 
náklady spojené s prevádzkou a údržbou vákuových 
aparatúr a nenavršuje sa celková cena výsledného 
produktu. 

Pri aplikácií výbojov prebiehajúcich pri 
atmosférickom tlaku je takmer vždy potrebné 
zabezpečiť, aby výboj neprešiel do fázy oblúkového 
výboja.  Existuje niekoľko spôsobov ako dosiahnuť 
netermickú plazmu pri atmosférickom tlaku. Táto 
práca bola zameraná na výboj nazývaný prechodová 
iskra, ktorý existuje pri atmosférickom tlaku, a 
zároveň plazma vo výboji nie je termalizovaná. Na 
porozumenie fyzikálno-chemických dejov, ktoré vo 
výboji prebiehajú a následnej vhodnej aplikácií, je 
potrebné zostaviť chemický kinetický model. V 
skúmanom type výboja sa mení viacero parametrov 
určujúcich priebeh chemických reakcií (redukovaná 
intenzita elektrického poľa, koncentrácia 
elektrónov ...). Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť 
taký model, ktorý bude zohľadňovať pulzný 
charakter výboja.  

Cieľom tejto práce je vytvorenie takého 
modelu, ktorý bude schopný popisovať vývoj 
koncentrácie jednotlivých typov častíc v čase. 
Okrem toho bude model schopný určovať aj 
niektoré fyzikálne parametre meniace sa v čase 
(termodynamická teplota, teplota elektrónov). Na 
tvorbu modelu budú použité niektoré dostupné 
nástroje (bolsig  solver Dvode solver). Výstupné 
hodnoty z  modelu budú následne porovnané s 
experimentálne nameranými hodnotami a takýmto 
spôsobom bude čiastočne odhadnutá hodnovernosť 
celého modelu.  
 

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2010, pp. 132–140
ISBN 978-80-89186-69-3 (elektronická verzia), c© 2010 L. Dvonč



2 Teoretická časť 

2.1 Priebeh chemických reakcií 
v plazme   
 
Pre praktické účely ako je úprava vlastností 
povrchov, anizotropné leptanie, či odstraňovanie 
exhalátov vo vzduchu, majú z hľadiska chemickej 
termodynamiky význam  reakcie s nenulovou 
aktivačnou energiou. Aby takáto reakcia nastala, 
musí byť zabezpečené, aby sa počas reakčnej 
zrážky dodávala energia, ktorá je nevyhnutná na 
prekonanie energetickej bariéry.  

Napriek skutočnosti, že energia dodaná 
častici elektrickým poľom je iba funkciou intenzity 
elektrického poľa a náboja častice, pre  plazmou 
asistované chemické reakcie sú hlavným zdrojom 
energie, nevyhnutnej pre inicializáciu reakcie, 
rýchle elektróny.  V nerovnovážnej a slabo 
ionizovanej plazme totiž voľné elektróny  strácajú 
pri pružných zrážkach s neutrálnymi časticami len 
malú časť svojej kinetickej energie. Ťažké ióny 
strácajú pri jednej takejto zrážke približne polovicu 
svojej kinetickej energie, a preto je aj stredná  
energia elektrónov  vyššia ako stredná energia iónov 
resp. neutrálnych častíc.  Pri mnohých 
priemyselných aplikáciách je potrebné na vyvolanie 
chemickej reakcie dodať veľké množstvo energie. 
Ak sa aktivačná energia dodáva pomocou kladných 
iónov alebo pomocou neutrálnych častíc (napr. 
použitie oblúkového výboja pri dekontaminácii), 
takýto proces sa stáva energeticky veľmi náročný. 
V mnohých prípadoch je výhodnejšie použiť rýchle 
elektróny na vyvolanie požadovanej chemickej 
reakcie, pričom ani ióny, ani neutrálne častice 
nemusia dosahovať požadované hodnoty energie. 
Na dosiahnutie stavu, kedy by  v plazme bola 
energia elektrónov iná ako energia ťažších častíc, je 
možné použiť niekoľko spôsobov.  

Pri výbojoch existujúcich pri  nízkych 
tlakoch, sa v dôsledku nedostatočného počtu zrážok 
medzi elektrónmi a neutrálnymi časticami plazma  
netermalizuje. Pri používaní takýchto typov 
výbojov sa v praxi objavujú problémy, spojené 
s opakovaným dosahovaním a udržiavaním nízkych 
tlakov počas výrobného procesu. Okrem toho drahé 
vákuové aparatúry navyšujú celkovú cenu produktu. 
Z ekonomického hľadiska má význam používať 
výboje pri nízkych tlakoch na opracovanie 
materiálu pre výrobky s vysokou pridanou hodnotou 
(počítačové čipy, umelé srdcové chlopne a pod ).    

 Ak je možné zabezpečiť, aby elektrický 
výboj trval dostatočne krátky časový okamih, 
nedochádza k termalizácii a plazma bude 
nerovnovážna. Takýto typ výboja je napríklad  
dielektrický bariérový výboj (DBD discharge) alebo 
prechodová iskra (transient spark). Výhodou je, že 
spomenutý mechanizmus je možné aplikovať aj na 
výboje prebiehajúce pri atmosférickom tlaku. Pri 
priemyselných produktoch, ktorých cena nie je 
dostatočne vysoká, sa spomenutý postup stáva 
omnoho výhodnejším. Pulzné výboje pri 
atmosférickom tlaku môžu byť použité práve pre 
takéto aplikácie.  

Avšak ani všetky elektróny, hoci ich stredná 
energia bude väčšia ako stredná energia ťažkých 
častíc, nebudú mať požadovanú energiu na to, aby 
mohli žiadaný dej vyvolať. Množstvo takýchto 
elektrónov je možné vyjadriť vzťahom  
 

∫
∞
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f(E)dE=n          (1) 

 
Kde Eakt je aktivačná energia reakcie a f(E) je 
rozdeľovacia funkcia elektrónov vzhľadom na ich 
energiu tzv. electron energy distribution function. 
Energetické rozdelenie elektrónov v nehomogénnej 
plazme však zvyčajne nie je popísateľné 
Maxwellovým rozdelením.  Na získanie 
rozdeľovacej funkcie ľubovoľného typu častíc je 
potrebné vyriešiť Boltzmanovú rovnicu.  
 

f+f+
t

f
=|

t

f
vcoll ∇∇

∂

∂

∂

∂
 (2) 

 
Kde f je distribučná funkcia pre jeden typ častice. 
Z matematického hľadiska je v tomto prípade 
rozdeľovacia funkcia funkciou 7 premenných 

,t)v,rf(
��

.  Symbol v∇ označuje nabla operátor 

vzhľadom na zložky rýchlosti. Pre stacionárne stavy 
je parciálna derivácia f podľa času nulová, avšak 
náš problém sa bude týkať nestacionárneho 
elektrického výboja. Z tohto dôvodu toto 
zjednodušenie nemôžeme použiť. 
Analytické riešenie tejto rovnice vo 
všeobecnosti neexistuje, a preto sa dá riešiť iba 
numericky  (metóda Monte Carlo, Eulerova 

metóda,  a pod.). 
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2.2 Vibračná excitácie molekúl 
elektrónmi 
 
Vibračná excitácia molekúl je jedna z 
najdôležitejších elementárnych reakcií 
prebiehajúcich v molekulárnej plazme. Pomocou 
vibračnej excitácie sa prenáša do plazmy veľká časť 
energie dodávanej elektrickým poľom. Elastické 
zrážky elektrónu a molekúl sú pri procese vibračnej 
excitácie neúčinné. Tento fakt je spôsobený 
výrazným rozdielom hmotnosti molekuly a 
hmotnosti elektrónu. Hodnota prenesenej energie E 
pri zrážke elektrónu a molekuly je úmerná podielu 
ich hmotnosti me/M, zatiaľ čo energie vibračných 
stavov je možné s použitím kvantovej mechaniky 

popísať závislosťou 
M

m~ωℏ  čo je omnoho viac. 

Z tohto dôvodu je účinný prierez pre vibračnú 
excitáciu nárazom elektrónu nízky. Podľa 
teoretických výpočtov je možné účinný prierez 
vyjadriť vzťahom 
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Kde  σ0 je geometrický účinný prierez a I je 
ionizačný potenciál molekuly. Hodnoty takto 
získaného účinného prierezu sú rádovo 10-19cm2 a 
sú v rozpore s experimentálne získanými hodnotami 
10-16cm2. Navyše sa zistilo, že účinný prierez nie je 
lineárnou funkciou energie a pravdepodobnosť 
viacnásobnej excitácie nie je zanedbateľná. Pri 
detailnom rozbore celého procesu vibračného 
vzbudenia sa ukazuje, že proces nemá charakter  
elastický, ale rezonančný.  
 

evABviABevAB ii +→→+ Γ−Γ )2()()1( 51   (4) 
 

Kde vi je vibračný stav nestabilného iónu a Γij je 
pravdepodobnosť  prechodu medzi vibračnými 
stavmi a závisí okrem iného aj od vlastnej 
frekvencie molekuly.  

2.3 Elektrónová excitácia atómov a 
molekúl nárazom elektrónu 
 
Elektrónová excitácia atómov a molekúl je možná 
iba vtedy ak elektrón, ktorý vyvoláva excitáciu má 
kinetickú energiu ~10eV. Použitím Bornovej 
aproximácie je možné vypočítať účinný prierez 

excitácie elektrónom v závislosti od jeho energie. 
Hodnota účinného prierezu pre spomínaný proces je 
rádovo 10-16cm2. Maximálna hodnota je dosiahnutá 
vtedy, ak energia excitujúceho elektrónu je približne 
2 -3-krát väčšia, ako minimálna energia, potrebná 
na excitáciu.  
Pravdepodobnosť excitácie opticky zakázaných 
(nežiarivých) prechodov je iná a maximum 
účinného prierezu sa dosahuje pri energiách 
elektrónu 1,2-1,6 násobku minimálnej energie. 
Maximum tohto účinného prierezu je teda možné 
dosiahnuť pri menších energiách. Tento jav je 
príčinou zvýšenej koncentrácie metastabilných 
stavov v netermickej plazme. 

2.4 Disociácia molekúl  
 
Interagujúci elektrón je schopný vyvolať disociáciu 
molekuly pomocou vibračnej aj elektrónovej 
exictácie. Vibračná excitácia je nepriamy viac 
stupňový proces zahrňujúci výmenu energie medzi 
časticami. Molekula v takomto prípade postupne 
získava energiu vibračnou excitáciou do vyšších 
vibračných stavov, až kým množstvo získanej 
energie neprevýši disociačnú energiu molekuly. 
Takéto procesy boli pozorované iba v niektorých, 
ale pomerne rozšírených typoch plynov (N2, CO2, 
H2, CO) . 

Omnoho pravdepodobnejší a častejší proces 
je disociácia molekuly elektrónovou excitáciou. 
Takúto disociáciu je možné vyvolať jediným 
nárazom elektrónu. Spomínaný dej môže prebiehať 
viacerými spôsobmi v závislosti od vnútro 
molekulárnych javov.  
1 spôsob:  Molekula v základnom stave interaguje s 
elektrónom pričom vzniknú 2 alebo viac častíc, 
ktoré sa navzájom odpudzujú. Energia elektrónu, 
potrebná na vyvolanie takejto disociácie je niekoľko 
elektrón voltov. Výsledkom takéhoto procesu sú 
vysoko energetické častice, ktoré môžu dodatočným 
spôsobom zohriať okolitú plazmu.  
2 spôsob: Molekula je najskôr nárazom excitovaná 
do vzbudeného elektrónového stavu a interakciou s 
ďalším elektrónom je vyvolaná disociácia 
excitovanej molekuly. Energia vzniknutých častíc je 
nižšia ako v prípade 1. 
3 spôsob:  Molekula v základnom stave je 
excitovaná do vyššieho elektrónového stavu. Ďalšou 
excitáciou je možné vyvolať žiarivý prechod do 
nižšieho energetického stavu, v ktorom sa častice 
navzájom odpudzujú.  
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4 spôsob:  Molekula je excitovaná do vyššieho 
elektrónového stavu, ktorý následne prechádza 
nežiarivým prechodom do nižšieho disociovaného 
stavu. Prebytočná energia sa spotrebuje na excitáciu 
vzniknutých častíc.  
5 spôsob:  Molekula je zo základného stavu 
disociovaná pričom produkty disociácie sú 
excitované.  Pri porovnaní s ostatnými typmi 
disociácie si tento proces vyžaduje najväčšie 
množstvo dodanej energie. 

3 Tvorba modelu 
 

Na vytvorenie modelu popisujúceho časový vývoj 
koncentrácie   vo výboji bola použitá programová 
knižnice ZDPlaskin   (Zero dimensional plasma 

kinetic solver).  Tento balík, naprogramovaný 
v programovacom jazyku fotran 90, obsahuje  
množstvo funkcií a procedúr, ktoré je možné pri 
tvorbe modelu použiť. Naprogramovanie nástrojov 
v spomenutej knižnici by síce bolo možné, ale 
s veľkou pravdepodobnosťou by sa nám nepodarilo 
dosiahnuť takej presnosti a stability programu. 
Procedúry ZDPlaskin-u umožňujú priamo riešiť 
systém diferenciálnych rovníc na základe zvolených 
parametrov (počiatočné podmienky, dĺžka časového 
kroku, dokonca spôsob riešenia).  

Databáza reakcií modelu v sebe zahŕňa  430 
chemických reakcii a 44 typov častíc, najmä 
molekuly N2(X

1,v=0-8) N2(A
3, B3, a’1, C3), O2(X

3, v 
= 0−4), O2(a

1, b1, 4.5 eV), O3, NO.  Model navyše 
umožňuje aj excitáciu ďalších elektrónových stavov  
kyslíka a dusíka, avšak zohľadňuje aj ich rýchlu 
relaxáciu  N2(W

3,B"3)�N2(B
3), N2(a

1,w1) �N2(a
"1)  a 

N2(E
3,a”1) �N2(C

3).   
Vďaka rýchlej rekombinácii týchto 

excitovaných častíc môže vznikať dodatočný ohrev 
ionizovaného plynu. Tento model sa však v prvom 
priblížení zmenou teploty plynu nebude zaoberať, 
pretože čas trvania prechodovej iskry je príliš krátky 
a teplotu plynu budeme považovať za konštantnú.    
Pre časový vývoj koncentrácie i-teho druhu častíc 
platí rovnica  
 

∑
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Kde Qij(t) je rýchlosť zmeny koncentrácie i-teho 
typu častíc pre j-tu reakciu (reakčná rýchlosť podľa 
prvej definície, kde samotná hodnota závisí aj od 

stechiometrických koeficientov). Pričom počet 
zodpovedajúcich reakcii v ktorých i-ty typ častice 
vystupuje je jmax.  Ak napríklad uvažujeme reakciu 
reaktantov  Ni, Nl.... so stechiometrickými 
koeficientmi a, b,... a výsledkom reakcie budú  
produkty Ni,  Nm...  so stechiometrickými 
koeficientmi a’, c… , potom je možné túto reakciu 
zapísať v tvare   
 

...... +cN+Na+bN+aN mi

'
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Kde  Ni je aj na strane produktov aj na strane 
reaktantov. Túto reakciu môžeme pomocou 
rýchlostnej konštanty vyjadriť ako reakciu n-tého 
poriadku  
 

R j= k j [ N i ]
a
[ N l ]

b . ..                (7) 
 
Kde kj je rýchlostná konštanta j-tej reakcie. Túto 
rýchlostnú konštantu je možné priamo získať 
z Arheniovej rovnice pokiaľ poznáme účinný 
prierez pre reakciu. Potom môžeme  priamo 
vyjadriť rýchlosť zmeny i-tej častice v danej jednej  
reakcii. 
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Teda môžeme vyjadriť rýchlosť každej zložky v j-
tej reakcii. Takýchto reakcií je v celom systéme 
viacero, preto celková rýchlosť zmeny koncentrácie 
pre konkrétny typ častíc je rovná sume všetkých 
reakčných rýchlosti pre daný typ častice 
v konkrétnom čase. Reakčné rýchlosti sú kladné, ak 
sa i-ta častica nachádza na strane produktov 
a záporné, ak je častica na strane reaktantov.  

Zo zoznamu reakcii a častíc, ktorý je možné 
napísať v ľubovoľnom textovom editore, je 
automaticky vygenerovaný systém diferenciálnych 
rovníc. (kinetické rovnice). Tento systém je ďalej 
numericky riešený pomocou nástrojov obsiahnutých 
v balíku ZDPlaskin.  Na riešenie systému rovníc je 
možné použiť buď Eulerovú metódu alebo iné 
metódy obsiahnuté v programe (Runge kutta), ktoré 
sú náročnejšie na čas samotného výpočtu. Pre 
vytvorenie modelu bola použitá metóda runge kutta, 
aj keď časové intervaly v akých bola do systému 
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zadávaná redukovaná intenzita elektrického poľa 
boli dostatočne krátke.  

3.1 Tvorba zdrojových kódov modelu 
 
Pri tvorbe modelu bolo potrebné jednak 
vytvoriť  zdrojový kód popisujúci pulzný 
charakter výboja, a navyše bolo nevyhnutné 
vytvoriť niekoľko okrajových programov. 
Okrajové programy sú vytvorené pomocou 
vývojového prostredia C++ Builder 5,0. Neboli 
priamo súčasťou modelu, avšak slúžili na 
spracovanie odhadnutých veličín E/N 
a koncentrácie elektrónov ne. Redukované 
elektrické pole a koncentrácie elektrónov počas 
aktívnej fázy výboja boli odhadnuté z odporu 
plazmy a napätia meraného vysokonapäťovou 
sondou. Hodnoty veličín však neboli odhadované 
naraz v jednom časovom okamihu. Preto bolo 
v istých časových okamihoch známe E/N a v iných 
zase ne. Na získanie bodov, v ktorých by bola 
známa zároveň E/N a ne, bola použitá lineárna 
extrapolácia ne. Výstup programu je súbor 
obsahujúci hodnoty oboch veličín v jednom 
časovom okamihu. Takýto súbor je už možné 
použiť, ako vstupné dáta modelu.  

Koncentráciu elektrónov počas doby 
relaxácie  nebolo možné merať, pretože počas tohto 
časového intervalu obvodom nepreteká prakticky 
žiadny prúd. Na popis tejto časti koncentrácie bol 
použitý model exponenciálneho zániku elektrónov.  
 
3.1.1 Programy  na popis vývoja pulzu 
 
Za účelom porovnania výsledkov získaných rôznym 
priebehom ne bolo vytvorených niekoľko 
programov popisujúcich prechodovú iskru.  
Spoločné vlastnosti všetkých programov boli 
• použitie vyššie spomenutej  databázy 

zahŕňajúcej častice tvorené dusíkom a 
kyslíkom.  

• požitie účinných prierezov z knižnice Bosiglist, 
na ktoré sa odkazujú reakcie v databáze.  

• rovnaké vstupné hodnoty E/N. Teda rôzne 
výstupy programov nie sú spôsobené inými 
priebehmi E/N, ale iba iným priebehom 
koncentrácie elektrónov.  

Koncentrácia elektrónov je nepovinný parameter 
vstupujúci do modelu. Môže byť počítaná pomocou 
ZDPlaskin-u alebo zadávaná externe ako fixný 

parameter pre každý jeden časový krok. ZDPlaskin 
je schopný počítať aj koncentráciu elektrónov a bol 
vytvorený pre použitie modelov popisujúcich slabo 
ionizovanú plazmu.  
Programy popisujúce model sa teda líšia spôsobom 
akým bola získaná ne, navyše niektoré modifikácie 
počítali iba s jedným pulzom, iné simulovali viac po 
sebe nasledujúcich pulzov. 

4 Výsledky a diskusia 

4.1 Redukované elektrické pole 
 

Z mechanizmu priebehu prechodovej iskry je 
možné rozdeliť redukované elektrické pole E/N 
počas jednej periódy na dve časti:  E/Nrelax - pole 
počas doby nabíjania kapacity obvodu a E/NTS- pole 
počas výboja. Toto delenie je výhodné z hľadiska 
tvorby modelu popisujúceho prechodovú iskru.   
Časová zmena E/Nrelax je totiž v porovnaní 
s časovou zmenou  E/NTS veľmi malá. Navyše pri 
relaxačnej dobe nepreteká obvodom takmer žiadny 
prúd, a teda nedochádza ani k zmenám teploty 
a koncentrácie väčšiny ťažkých častíc. Preto je 
možné vypočítať  redukované pole zo známej 
hodnoty napätia medzi elektródami. Pri integrovaní 
diferenciálnych rovníc popisujúcich systém počas 
relaxačnej doby môžu byť intervaly ∆t  väčšie 
a k výraznej chybe pritom nedochádza.  Naopak, 
doba trvania výboja je charakteristická krátkym 
trvaním a rýchlou časovou zmenou poľa. V tomto 
prípade je nutné, aby kroky, v ktorých sa rovnice 
integrujú boli omnoho menšie. Uvedený postup nám 
umožňuje jednak presnejšie skúmať vývoj 
jednotlivých častíc počas prechodovej iskry 
a navyše je možné simulovať niekoľko po sebe 
nasledujúcich pulzov a nachádzať prípadné zmeny 
spôsobené pred ionizáciou. 
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Graf 1: Odhad E/N počas jedného pulzu. 
 
Na grafe 1 je možné vidieť odhadnutý priebeh 
redukovanej intenzity elektrického poľa. Určenie 
priebehu nebolo účelom tejto práce a je popísané do 
detailov v [8].  

4.2 Koncentrácia elektrónov 
 

Podobne ako aj vývoj redukovaného elektrického 
poľa, aj koncentráciu elektrónov je možné rozdeliť 
na dve zložky. nerekax a nets s totožnými časovými 
intervalmi, ako pre E/N. Koncentrácia elektrónov 
bola vypočítaná z odporu plazmy [8], pričom ide 
o prvý odhad, ktorý predpokladá vytvorenie 
vodivého kanálu, v ktorom je možné počítať 
priemernú koncentráciu elektrónov. Odhad je platný 
od momentu, keď kanál vytvorený streamerom 
prepojí obe elektródy do chvíle, keď plazma začne 
zanikať, čo trvá niekoľko mikrosekúnd. Najprv sa 
zameriam na spôsob akým bola odhadnutá 
koncentrácia elektrónov počas fázy s prúdovým 
pulzom.  Koncentráciu počas doby relaxácie nebolo 
možné merať,  pretože vtedy obvodom nepreteká 
žiadny merateľný prúd. Na popis tejto časti 
koncentrácie bol vytvorený hore spomenutý model 
exponenciálneho zániku.  
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Graf 2:Vývoj E/N a ne počas dobý relaxácie. 
 

 
Graf 3:  Koncentrácie elektrónov počas pulzu vypočítaná 

nástrojom ;ZDPlaskin. 
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Graf 4: Koncentrácia elektrónov počas pulzu odhadnutá  

z odporu plazmy. 
 
Na grafe 3,4 je znázornený priebeh redukovaného 
elektrického poľa a koncentrácie elektrónov počas 
doby pulzu. Koncentrácie počas prechodu TS 
vypočítané ZDPlaskin-om sa jasne odlišuje od 
odhadnutej koncentrácie .  
Kombináciou metód ([8] a exponenciálna 

extrapolácia) bola získaná časová závislosť 
koncentrácie elektrónov počas celej jednej periódy.  
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 4.3 Experimentálne získané hodnoty 
intenzít N2 (C-B) a O(777,5 nm) 

 
V súčasnosti neexistuje také veľké množstvo 
experimentálnych dát, aby bolo možné jednoznačne 
určiť do akej miery je model správny. Okrem toho 
sa aj samotný model stále vyvíja a upravuje podľa 
novo zistených faktov. Pomocou fotonásobiča 
a vhodných optických filtrov boli zatiaľ namerané 
intenzity emisného spektra druhého pozitívneho 
systému N2 a hlavnej kyslíkovej čiary ako funkcia 
času.  

Veľkosť intenzity prechodu N2(C,B) priamo 
úmerne súvisí s koncentráciou spomenutých 
elektrónových stavov N2. Medzi intenzitou 
a koncentráciou je teda jasná korelácia 
a jednoznačne má zmysel tieto dve veličiny 
porovnávať. 

 
Graf 5: Intenzita vyžiarená prechodom N2(C-B). 

 
Ako vidno na grafe 5, nameraná intenzita dosahuje 
maximum počas prúdového pulzu pri veľkom spáde 
E/N a potom okamžite zaniká.  

Situácia je o niečo komplikovanejšia pri 
porovnávaní intenzity hlavnej kyslíkovej čiary 
O(777,5nm) s koncentráciou vzbudených stavov 
atómu kyslíka.  Použitá databáza neobsahuje 
excitované stavy O, ktoré by vyžarovali na 
spomenutej vlnovej dĺžke. Preto v tomto prípade nie 
je možné jednoznačne považovať porovnanie 
koncentrácie a intenzity za experimentálny dôkaz.  
Do istej miery je ale možné predpokladať, že vývoj 
ďalších excitovaných stavov O bude mať podobný 
profil  ako stavy O(1S) a O(1P).  

 
Graf 6 : Závislosť intenzity hlavnej kyslíkovej čiary 

a E/N od času. 
Priebeh intenzity hlavnej kyslíkovej čiary je 
charakterizovaný ešte rýchlejším zánikom ako 
priebeh intenzity N2(C-B). 

4.4 Elektrónové excitované stavy N2 
 
Vibračné vzbudenia nastávajú už pred samotnou 
prechodovou iskrou.  

Pre generovanie excitovaných stavov N2 je 
už potrebná vyššia energia elektrónov, ktorú 
elektróny nemôžu počas doby relaxácie dosiahnuť. 
V tejto fáze výboja je účinný prierez pre excitáciu 
N2  nárazom elektrónu nulový.  Počas trvania výboja 
klesá koncentrácia častíc vo vodivom kanáli a  
vzrastá prúdová hustota o niekoľko 
rádov. Elektróny počas výboja dosahujú strednú 
energiu postačujúcu na excitovanie  a aj ionizáciu 
N2.  
Excitované elektrónové stavy  N2 sa v systéme 
nachádzajú iba počas doby pulzu. Ich rýchli zánik je 
spôsobený predovšetkým ich krátkou strednou 
dobou života.   
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Graf 7: Vývoj koncentrácie excitovaných stavov N2 

počas výboja pre externé zadávanú ne. 
 
Spomenuté stavy majú krátku dobu života, a preto 
takmer okamžite po poklese prúdovej hustoty 
deexcitujú od nižšieho stavu. Dôsledkom krátkej 
doby života excitovaných dusíkových stavov je aj 
intenzívne vyžarovanie niektorých  systémov 
molekuly N2  (2. pozitívny systém, 1. pozitívny 

systém). 
 

 
Graf 8 : Koncentrácia N2(C), N2(B) pre elektróny získane 

ZDPlaskin-om. 
 
Simulácia  excitovaných stavov s ne počítanými 
nástrojom ZDPlaskin-u je opäť ako aj pri 
vibračných stavoch odlišná. V tomto prípade je ale 
možné porovnať získanú koncentráciu N2(C) a 
N2(B) s experimentálne nameranou intenzitou N2(C-
B). Pri porovnaní profilu koncentrácií s grafom 5 je 
jasne vidieť, že väčšia zhoda priebehu koncentrácie 
a intenzity nastáva pri grafe 7, a nie pri grafe 8. 
Priebeh koncentrácie na grafe 8 sa takmer vôbec 
nezhoduje s priebehom experimentálne zmeranej  
intenzity na grafe 5 .   

4.5 Vývoj excitovaných stavov O 

 
Pri porovnaní nižšie uvedených priebehov 
excitovaných stavov O a porovnaním priebehov 
koncentrácií s experimentálne nameranou intenzitou 
je opäť zrejme, že  priebeh koncentrácie pri použití 
nástroja ZDPlaskin-u nie je správna.  V tomto 
prípade nie je výsledok tak jednoznačný, pretože, 
ako už  bolo spomenuté,  meraná intenzita nie je 
vyžarovaná stavmi O (1S) a O (1D).  
 

 
Graf 9: Koncentrácia O(1S) O(1D) pre externe zadávanú 

ne. 

 

 
Graf 10: Koncentrácia O(1S) O(1D) pre ne počítané 

ZDPlasin-om. 

 
5 Zhrnutie 
 

V tejto práci bol vytvorený teoretický 
model, ktorý je schopný popisovať skúmané pulzné 
výboje prebiehajúce pri atmosférickom tlaku. Zo 
simulovaných a meraných dát, ktoré sú v súčasnosti 
dostupné, je možné vysloviť tvrdenie, že vypočítané 
hodnoty s externe zadávanou ne sú zhruba v súlade 
s experimentom, zatiaľ čo variant modelu, ktorý  ne 
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počíta pomocou ZDPlaskin-u sa momentálne javí 
ako nedostatočný.  
 Spomenuté odlišné výsledky ZDPlaskin-u 
môžu byť spôsobené nepresným odhadom E/N,  
ktorý bol aktuálny v dobe tvorby modelu. Ďalšie 
nepresnosti sú spôsobené predpokladom konštantnej 
teploty, ktorý ako sa len nedávno ukázalo, nie je 
úplne správny. Navyše treba znovu zdôrazniť, že 
model sa nachádza v prvej fáze vývoja a bude 
modifikovaný a rozširovaný v závislosti od 
získaných experimentálnych výsledkov. 
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Abstrakt 
Povrchové vlastnosti skla je pre veľa aplikácii 
potrebné modifikovať. Jednou z možností  je 
hydrofóbna povrchová úprava silanizáciou.  V našej 
práci sme sa venovali príprave hydrofóbnych 
silánových vrstiev na povrchu skla. Porovnávali 
sme vlastnosti vrstiev pripravených na skle 
aktivovaného nízkoteplotnou plazmou generovanou 
pri atmosférickom tlaku vo vzduchu, so vzorkami 
bez plazmovej predúpravy. Ako modelový silán 
sme použili 3-aminopropyltriethoxysilán (APTES). 
Silánové vrstvy na povrchu skla sme analyzovali 
meraním kontaktných uhlov a FTIR. Stálosť 
silánových vrstiev sme testovali metódou varu 
vo vode. 

 
Kľúčové slová:  DCSBD výboj, Sklo, Silanizácia, 
APTES  

 

1 Úvod 
Povrchová úprava materiálov silanizáciou je dnes 
používaná v rôznych oblastiach : nanotechnológie, 
v kremíkovej technológii, biotechnológiách, atď.  

Je to úspešná metóda počiatočnej úpravy 
substrátov pri výrobe biomateriálov, alebo 
biosenzorov, kde sú kladené vysoké požiadavky 
na biokompatibilitu. Silány sa nanášajú na povrch 
substrátu, ktorý je obyčajne anorganický, a ktorý 
sa má viazať s organickým polymérom 
prostredníctvom silánu, pôsobiaceho ako promotér 
adhézie.  

Medzi najviac študované a perspektívne 
materiály v tejto oblasti, a už aj používané 
substráty, patrí tiež sklo a kremík [Han et al., 2006]. 
Je publikovaných veľké množstvo prác, ktoré sa 
venujú štúdiu procesov vytvárania silánových 
vrstiev práve na sklenených a kremíkových 
substrátoch [Nai-Yi et al., 2007; Dugas 
and Chevalier, 2003 Kaplan, 2003; Simon et al., 
2002; Cras et al., 1999; Gonzales et al., 1996]. 

1.1 Sklo 

Sklo je po chemickej stránke oxid kremičitý. 
V súčasnosti má veľa rôznych aplikácii a je stále 
študovaným materiálom. Sklo je veľmi prístupný 
materiál pre experimentálne štúdium. Na povrchu 
kremíka sa vytvára počas pobytu vo voľnej 
atmosfére vrstva prirodzeného oxidu SiO2 ( z angl. 
„native oxid“). Preto poznatky získané štúdiom 
povrchu skla možno využiť aj pre kremík a SiO2 
povrchy všeobecne.  

Na povrch skla sa pobytom vo voľnej atmosfére 
adsorbuje množstvo nečistôt. Tieto nečistoty môžu 
byť mechanické (prach) alebo to môžu byť látky 
organického alebo anorganického pôvodu 
(mastnota, olejové vrstvy, zvyšky chemických látok 
z výroby). Prítomnosť adsorbovaných látok 
na sklenenom povrchu môže viesť k zhoršeniu 
povrchových vlastností skleneného povrchu 
a k zabráneniu vytvárania chemických väzieb medzi 
povrchom skla a materiálom vrstvy, ktorú chceme 
na skle pripraviť.  

1.2 Silány 

Silány sú chemické látky na báze kremíka, ktorých 
všeobecný sumárny vzorec je RnSiX(4-n), kde R a X 
sú funkčné skupiny, ktoré majú dve rozdielne 
vlastnosti. R je organická funkčná skupina pripojená 
na silikát v hydrolyticky stabilnom stave a X 
sú hydrolyzovateľné skupiny, ktoré sú pomocou 
hydrolýzy prevedené na silanolové skupiny. 
Tie potom reagujú s hydroxylovými skupinami 
na povrchu anorganického substrátu (sklo).  

V našej práci sme pracovali so silánom  
3-aminopropyltriethoxysilán (APTES, C9H23NO3Si, 
od výrobcu Merck Nemecko). Tento silán nachádza 
uplatnenie v mnohých aplikáciách. Používa sa ako 
silánové kompatibilizačné činidlo, promotér adhézie 
pri výrobe sklenených vlákien, a v mnohých iných 
procesoch povrchových úprav. V malých 
množstvách sa nachádza aj v tmeloch, tesneniach 
a povlakových náteroch.  
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APTES sa používa v nízkych koncentráciách 
(desatiny až jednotky percent – 0,1 - 2%).  

 

1.3 Povrchová úprava plazmou 

Povrchové úpravy materiálov sa v súčasnosti stále 
najčastejšie realizujú prostredníctvom tzv. 
chemických metód („wet chemical method“). 
Používajú sa pri nich rôzne chemické látky, ktoré sú 
ale mnohokrát toxické a nebezpečné nielen pre ľudí 
ale aj životné prostredie a vzniká problém s ich 
neskoršou likvidáciou. S rozvojom plazmových 
technológii v posledných desaťročiach sa čoraz viac 
uprednostňuje využívanie nízkoteplotnej plazmy 
na povrchovú úpravu materiálov. 

Nízkoteplotná plazma dokáže zmeniť povrchovú 
energiu, aktivovať povrch materiálu, resp. funkčné 
skupiny na jeho povrchu a zmeniť reaktívnosť 
povrchu voči širokej škále materiálov.  

V závislosti od použitého pracovného plynu 
plazma dodáva aktívne častice pre plazmovú 
úpravu. Nízkoteplotná slaboionizovaná plazma 
obsahuje okrem elektrónov a iónov aj rôzne 
excitované metastabilné častice. Excitované častice 
majú dostatočnú energiu, aby rozrušili pôvodné 
chemické väzby na povrchu substrátu. Vzniknuté 
pretrhnuté (rozrušené) chemické väzby sú 
z termodynamického hľadiska nestabilné. Funkčné 
skupiny sa snažia minimalizovať svoj energetický 
stav a preto sú ochotné vstupovať do chemických 
reakcii a zreagovať. 

Na povrchové úpravy sa používa nízkoteplotná 
plazma. Ďalšia výhoda použitia nízkoteplotnej 
plazmy na povrchové úpravy je v tom, že ťažké 
častice prítomné v nízkoteplotnej plazme majú iba 
malú energiu, čím dochádza k povrchovým zmenám 
iba do hĺbky niekoľkých molekulových vrstiev. 
Použitím nerovnovážnej plazmy sa dajú preto 
modifikovať aj povrchy teplotne veľmi citlivých 
materiálov, bez poškodenia objemových vlastností 
substrátu. 

1.4 Dielektrické bariérové výboje 

V súčasnosti sú rozšírené a dobre preštudované 
plazmové procesy, ktoré využívajú plazmu 
generovanú pri nízkych tlakoch. Pre tieto procesy sú 
nevyhnutné vákuové zariadenia, čo spôsobuje 
mnohé problémy a obmedzuje ich širšie uplatnenie 
hlavne pri kontinuálnom spôsobe opracovania 
materiálov.  

Dielektrické bariérové výboje (z angl. 
„Dielectric Barrier Discharge“ - DBD) generujú 
plazmu pri tlakoch blízkych alebo rovných 
atmosférickému tlaku. DBD sú zdrojom teplotne 
nerovnovážnej plazmy. Bariérové výboje dosahujú 
vysokú účinnosť tvorby voľných radikálov, 
metastabilov a excimérov vhodných pre aktiváciu 

povrchu materiálov [Roth, 2001; Kogelschatz, 
2003; Kaplan, 2003]. 

Plazmové technológie využívajúce DBD 
poskytujú efektívny prostriedok na úpravu 
povrchov materiálov nielen v rôznych oblastiach 
výskumu ale aj v priemyselných aplikáciách – 
nanášanie a tvarovanie tenkých vrstiev 
v mikroelektronike, povrchová modifikácia 
materiálov, ochrana pred mechanickým 
opotrebením, koróziou alebo vysokými teplotami. 
Plazmové technológie svojim nástupom do oblasti 
opracovávania materiálov priniesli nové 
progresívne možnosti. Použitie dielektrických 
bariérových výbojov v povrchovej úprave 
materiálov (aj skla) môžeme nájsť napríklad 
v [Yamamoto et al., 2004; Pietsch; Goosensa et al., 
2001; Xu, 2001]. 

V našej práci sme na generáciu nízkoteplotnej 
plazmy použili nový typ dielektrického výboja, 
tzv. DCSBD výboj (z angl. „Diffuse Coplanar 
Surface Barrier Discharge“) [Černák et al., 2009]. 
Výboj DCSBD horí v ľubovoľnom pracovnom 
plyne pri atmosférickom tlaku. Výboj dokonca horí 
aj v silne elektronegatívnych plynoch, napr. O2, 
pričom sa nemusí stabilizovať héliom alebo inými 
vzácnymi plynmi. 

DCSBD generuje makroskopicky homogénnu 
plazmu iba v tenkej vrstve nad povrchom výbojky 
(0,3 mm) s vysokou hustotou energie. Tento typ 
výboja je preto vhodný pre povrchovú modifikáciu 
hladkých a planárnych materiálov, napríklad skla. 
Podstatná časť výkonu je priamo využívaná 
na plazmové opracovanie. To umožňuje krátky čas 
opracovania a dovoľuje použiť DCSBD priamo 
vo výrobných linkách pracujúcich  v tzv. „in line“ 
režime.  

Pri ostatných typoch DBD výbojov, napr. 
objemovom bariérovom výboji alebo tlecom výboji, 
ktoré generujú plazmu tiež pri atmosférickom tlaku 
so zvyšovaním výkonu dochádza k filamentácii 
výboja a k nárastu nehomogenity plazmy 
a samotnej plazmovej úpravy.  

2 Experiment 
Cieľom experimentálnej časti tejto práce bolo 
pripraviť silánovú vrstvu APTES na skle 
aktivovanom v plazme DCSBD výbojom. Skúmali 
sme vytvorenie vrstvy silánu APTES na skle 
nanesenej z vodného, acetónového a toluénového 
roztoku.  

Na povrchu skla sa za normálnych podmienok 
nachádzajú štyri rôzne hydroxylové –OH skupiny 
[Dugas and Chevalier, 2003]. Tie sú zodpovedné 
za hydrofilné vlastnosti skla a kondenzačné reakcie, 
prostredníctvom ktorých možno na povrch skla 
naviazať iné chemické zlúčeniny. Pre vytvorenie 
kvalitnej silánovej vrstvy na povrchu skla je 
dôležitá vysoká koncentrácia OH skupín na povrchu 
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skla [Dugas and Chevalier, 2003]. Úplne čistý 
povrch skla je hydrofilný. Kontaktný uhol kvapky 
vody na čistom skle dosahuje hodnotu < 2º. 

Na hydrofilnom SiO2 povrchu vystavenému 
pôsobeniu vlhkosti (napr. vodnej pary prítomnej 
v laboratórnej atmosfére) existuje adsorbovaná 
vrstva vody, ktorá je na povrch naviazaná 
prostredníctvom vodíkových mostíkov. Kontaktný 
uhol vody na skle vystavenom vo voľnej atmosfére 
je približne 30º. Silán APTES na skle vytvára 
vrstvu s hydrofóbnejšími vlastnosťami ako 
na čistom skle [Kahn, 1973]. 

Plazma dokáže aktivovať povrch skla a preto 
očakávame, že s použitím plazmy by sme mali 
pripraviť silánovú vrstvu s lepšími parametrami 
(homogénnejšiu a odolnejšiu) oproti vrstve na skle, 
ktoré nebolo aktivované plazmou.  

2.1 Príprava vzoriek 

Ako vzorky skla sme použili podložné sklíčka 
pre optickú mikroskopiu (rozmery 26 × 76 × 1 
mm). Na povrchu skla sa pobytom v atmosfére 
adsorbuje množstvo nečistôt, ktoré je 
pred experimentom nutné odstrániť a zabezpečiť 
rovnaké vlastnosti všetkých vzoriek. 

Mechanické znečistenie možno z povrchu skla 
odstrániť mechanicky (napr. utretím; ofúknutím 
prúdom plynu), alebo očistením v ultrazvukovej 
čističke. Na odstraňovanie organických 
a anorganických látok (t.j. chemické znečistenie) 
z povrchu skla sa používajú tzv. chemické „mokré“ 
metódy. Tie sú založené na aplikovaní rôznych 
čistiacich látok, napr. acetón, destilovaná voda, 
ktoré sa používajú aj ako čistiace médiá pri čistení 
ultrazvukom. Rôzne procesy čistenia skleneného 
povrchu sú napríklad opísané v [Cras et al., 1999]. 
Pre veľa aplikácii je nevyhnutné, aby použité 
metódy čistenia odstránili všetky znečistenia, ale 
nezmenili morfológiu a topológiu substrátu. Povrch 
by mal mať rovnakú drsnosť, pretože drsné 
substráty sú nepoužiteľné napr. pre biodetektory 
[Han et al., 2006].  

 
Všetky vzorky skla sme pred experimentom 

chemicky očistili nasledovným postupom:  
 

• 3 minútový kúpeľ v ultrazvukovej  
čističke v acetóne, 

• 3 minútový kúpeľ v ultrazvukovej  
čističke v izopropylalkohole (IPA), 

• 3 minútový kúpeľ v ultrazvukovej  
čističke v destilovanej vode. 
 
Po každom čistení v ultrazvukovej čističke sme 

každú vzorku vysušili ofúknutím v dusíku. 
 
Povrch skla možno čistiť aj plazmou. 

Pri pôsobení plazmy na povrch skla dochádza 

okrem odstraňovania nečistôt z povrchu aj 
k aktivácii povrchu skla. Pod aktiváciou povrchu 
materiálu rozumieme odstránenie kontaminantov 
z tohto povrchu a vytvorenie funkčných skupín, 
ktoré môžu chemicky reagovať. Na čistenie 
a aktiváciu povrchu skla sa môže použiť aj plazma 
DCSBD výboja, pričom pri jej kontakte s povrchom 
nedochádza k významnej zmene drsnosti povrchu 
skla, čo bolo overené meraním morfológie povrchu 
metódou AFM [Krumpolec, 2009]. 

Tie vzorky, ktoré boli pred silanizáciou 
povrchovo modifikované plazmou sme opracovali 
plazmou DCSBD výboja počas 5 sekúnd 
pri príkone 400 W. Opracovanie vzoriek prebieha 
v tzv. kontinuálnom režime, kedy vzorka postupne 
prechádza ponad plazmu generovanú DCSBD 
výbojom. 

 

2.2 Použité analytické metódy 

 
Analýza kontaktných uhlov 
Analýza kontaktných uhlov je veľmi rýchla 
a jednoduchá makroskopická analytická metóda 
na stanovenie hydrofilných, resp. hydrofóbnych 
vlastností povrchu. Na analýzu kontaktných uhlov 
sme použili systém See Evaluation System 
s priloženým softwarom na analýzu nameraných dát 
[Buršíková et al., 2004]. Ako testovaciu kvapalinu 
sme použili destilovanú vodu, ktorá sa v literatúre 
uvádza ako štandardná testovacia kvapalina. 
Hodnota kontaktného uhla na vzorke je výsledok 
spracovania merania 20 kvapiek z rôznych miest 
na vzorke. Na vzorky sme kvapkali kvapky 
s objemom 2µl.  

 
Test varom  
Stálosť silánových vrstiev na vzorkách skla sme 
analyzovali testom varu. Silanizované vzorky skla 
sme varili pri teplote bodu varu v destilovanej vode. 
Po tridsiatich minútach varu sme na vzorkách 
urobili analýzu kontaktných uhlov. Test varom sme 
opakovali 4 krát.  

 
Analýza FTIR 
FTIR (z angl. „Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy“) analýza je spektroskopická technika 
na analýzu chemických väzieb. FTIR spektrum 
silánových vrstiev na skle sme merali diamantovou 
ATR technikou (z angl. „Attenuated Total 
Reflection“) využívajúcou totálny odraz. Merali sme 
spektrometrom  BRUKER VECTOR 22 
(s inštalovaným príslušenstvom MIRacleTM (PIKE 
Technologies) s kryštálom Diamant/ZnSe, 
nastaveným na uhol 45°). Parametre nastavenia 
prístroja pri meraní: 10 scanov, rozlíšenie 2 cm–1 , 
rozsah merania 4000 – 500 cm–1. 
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2.3 Silanizácia 

Silanizácia vo vodnom roztoku APTES 
Roztok (2 hmot.%) silánu APTES v destilovanej 
vode sme po príprave nechali hydrolyzovať 
2 hodiny (počas ktorých sme roztok niekoľkokrát 
premiešali).  

Silán APTES pri rozliatí, resp. vytvorení 
tenkého filmu na povrchu veľmi intenzívne 
kondenzuje a vytvára oligoméry a polyméry 
nerozpustné vo vode. Preto sme po vytiahnutí 
sklenených vzoriek zo silánového kúpeľa vzorky 
skla opláchli v rozpúšťadle, v ktorom bol roztok 
pripravený (destilovaná voda). Následne boli 
vzorky umiestnené do sušičky kde sa sušili 
30 minút pri teplote 120OC. Po vychladnutí 
v laboratórnej atmosfére a izbovej teplote bola 
na vzorkách skla urobená analýza kontaktných 
uhlov a test varom. 
Silanizácia z roztoku APTES v acetóne 
Použili sme 1% roztok APTES v 95% acetón/voda. 
Vzorky skla sme nechali v pripravenom roztoku 
silanizovať 15 minút. Potom sme vzorky 4 krát po 6 
minút oplachovali v acetóne v ultrazvukovej 
čističke. Po opláchnutí sa vzorky sušili 45 minút 
pri teplote 110OC.  
Silanizácia z roztoku APTES v toluéne 
V 1% roztoku APTES v toluéne sme silanizovali 
vzorky skla aktivované plazmou a bez plazmovej 
predúpravy. Vzorky sa silanizovali 10 minút; 1, 2, 3 
a 24 hodín. Po silanizácii sme vzorky oplachovali 
10 min v toluéne v ultrazvukovej čističke. 
Po opláchnutí sa vzorky sušili pri teplote 120OC 
1 hodinu. Po vysušení a vychladnutí bola urobená 
analýza kontaktných uhlov a test varom. 

3 Výsledky a diskusia 
Analýzou kontaktných uhlov sme zistili, že 
po silanizácii povrch skla má hydrofóbnejšie 
vlastnosti ako pred vytvorením silánovej vrstvy 
pre všetky pripravené roztoky.  

V prípade roztokov silánu APTES v bezvodnom 
prostredí (acetón, resp. toluén) boli kontaktné uhly 
na vzorkách s plazmovou predúpravou väčšie  
o 5 až 10O oproti vzorkám ktoré neboli aktivované 
plazmou.  

Podľa analýzy kontaktných uhlov na vzorkách 
silanizovaných vo vodnom roztoku neexistuje 
výrazný rozdiel medzi vzorkami ktoré boli 
opracované plazmou a tými, ktoré neboli 
pred silanizáciou oplazmované. Plazmovou úpravou 
skleneného povrchu sa na povrchu skla aktivujú 
hydroxylové OH skupiny, ktoré na seba viažu 
molekuly vody a sú zodpovedné za hydrofilné 
vlastnosti čistého skla. Uvedený výsledok preto 
vysvetľujeme tým, že pri silanizácii z vodného 
roztoku dochádzalo k prednostnému naviazaniu 
molekúl vody na povrch skla.  

Silánová vrstva na povrchu skla môže byť veľmi 
tenká s hrúbkou iba niekoľko nm [Han et al., 2006]. 
Predĺžením doby silanizácie v roztoku APTES 
v toluéne na 3 hodiny sme pripravili vrstvu 
s hodnotou kontaktného uhla 80O. Porovnateľná 
hodnota kontaktného uhla bola nameraná 
aj na vzorke silanizovanom v toluénovom roztoku 
24 hodín, pričom bola približne o 10O väčšia ako 
na neopracovanej 24 hodín silanizovanej vzorke 
(Obr.1a). 

Test varom silanizovaných vzoriek ukázal, 
že vzorky skla aktivované v plazme si zachovávajú 
hydrofóbnejší charakter oproti vzorkám 
neopracovaných v plazme.  

Rozptyl hodnôt kontaktných uhlov na silánových 
vrstvách plazmou upravených vzoriek bol približne 
dvakrát menší v porovnaní so vzorkami 
neopracovanými v plazme. Naznačuje to, 
že silánové vrstvy na oplazmovaných vzorkách 
majú homogénnejší charakter. 

Graf časovej zmeny kontaktných uhlov počas 
testu varom vzoriek silanizovaných v toluénovom 
roztoku uvádzame na Obr. 1b.  

 
a) 

b) 

Obr.1.:   a) Porovnanie kontaktných uhlov vzoriek 
skla silanizovaných v roztoku APTES v toluéne  
(2 hmot.%) 10 minút až 24 hodín s plazmovou 
úpravou (5s; 400 W) a bez opracovania plazmou.  

b) Zmena hodnôt kontaktných uhlov počas testu 
varom vzoriek bez plazmovej úpravy 
a opracovaných v plazme (5s; 400 W) 
silanizovaných v toluénovom roztoku APTES  
(2 hmot.%). 
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Obr.2:.  FTIR spektrum silanizovaných vzoriek skla v roztoku APTES v toluéne (3 hodiny). 
 
 
Silán aj sklo sú látky na báze kremíka. Keďže 

ako sme už spomenuli v predchádzajúcom texte 
vrstva silánu je zrejme veľmi tenká, v FTIR spektre 
sa prekrývajú píky prislúchajúce vibračným stavom 
molekulových väzieb od vrstvy a substrátu. 

Na Obr.2. je zobrazené FTIR spektrum vzoriek 
skla silanizovaných tri hodiny z 2% roztoku APTES 
v toluéne. Široká oblasť v oblasti vlnočtov  
3000 – 3500 cm-1 patrí valenčným vibračným 
stavom primárnych amínových funkčných skupín 
NH, NH2 [Milata et al., 2008] silánu APTES. 
V rovnakej oblasti sa ale nachádzajú aj píky, ktoré 
majú pôvod vo väzbách vodíkových mostíkov 
[Gonzales et al., 1996], a ktoré sa prekrývajú 
s amínovými skupinami.  

Od amínových skupín pochádzajúcich  
zo silánovej vrstvy pozorujeme zvýšenú intenzitu 
v spektre na vlnočte 1520 cm-1. V tejto oblasti 
sa nachádzajú aj vibračné stavy systémov N-H. 
V spektre sme pozorovali zvýšenie intenzity 
na 2930 cm-1, ktorý patrí asymetrickým vibračným 
stavom CH2 [Gonzales et al., 1996]. Pík 1730 cm

-1 
má pôvod vo valenčných vibráciách C=O.  

4 Záver 
V práci sme sa venovali povrchovej úprave skla 
silanizáciou s použitím plazmovej predúpravy 
sklenených vzoriek. Porovnávali sme silanizáciu 
silánu APTES z vodného a bezvodného roztoku.  

Analýza kontaktných uhlov a test varom ukázali, 
že silanizáciou z bezvodného roztoku sme pripravili 
vrstvu s hydrofóbnejšími vlastnosťami. Najlepšie 
výsledky (vrstvu s najväčšou hodnotou kontaktného 
uhla) sme dosiahli na vzorke silanizovanej 
roztokom APTES v toluéne, ktorá bola opracovaná 
v plazme. Kontaktný uhol v porovnaní so vzorkou 
silanizovanou z rovnakého roztoku ale 
bez plazmového opracovania bol väčší približne 
o 10O. 

Predložené výsledky naznačujú, že použitím 
plazmovej aktivácie povrchu skla vieme pripraviť 
vrstvu silánu APTES s lepšími vlastnosťami ako 
v prípade plazmou neopracovaných vzoriek 
a to predovšetkým silanizáciou v roztokoch, ktoré 
neobsahujú vodu. 
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1 Abstrakt 
Kremík a kremíkové substráty (často nazývané 
angl. výrazom wafery) sú základným prvkom 
v polovodičovej technike a mikroelektronike. Slúžia 
ako podklad pre mikroelektronické zariadenia 
a MEMS (Micro-Electro-Mechanical System), či v 
SOI (silicon-on-insulator) materiáloch. Spájanie 
kremíkových waferov navzájom a aj s inými 
materiálmi je dôležitým technologickým krokom a 
závisí od spôsobu aktivácie a čistenia povrchu, kde 
sa používajú rôzne chemické postupy. Práca je 
venovaná aktivácii povrchu kremíka plazmou 
generovanou difúznym koplanárnym bariérovým 
výbojom (z angl. Diffuse Coplanar Surface Barrier 
Discharge – DCSBD), starnutiu aktivovaného 
povrchu a zmenám v dôsledku kontaktu s vodou. 
Zmeny povrchovej energie boli vyšetrované 
pomocou merania kontaktného uhla, zmeny 
chemických väzieb boli skúmané FTIR a topológia 
povrchu pomocou AFM. 
 
Kľúčové slová:  nízkoteplotná plazma, kremíkové 
wafery, aktivácia 

2 Úvod 
Kremík je v súčasnosti najbežnejším materiálom v 
polovodičovom priemysle. Trend miniaturizácie v 
tvorbe integrovaných obvodov vyžaduje nové 
technológie na zvládnutie čoraz menších rozmerov 
a čoraz väčšieho počtu komponentov. 
Mikroelektronika, optoelektronika a mikromecha-
nika využívajú kombináciu rôznych materiálov 
a ich vlastností v rozličných štruktúrach. 
Technológia MEMS (Micro-electro- mechanical 
systems) [Gabriel et al., 2006] využíva množstvo 
mechanických a elektromechanických prvkov 
integrovaných na substrátoch (obvykle kremík). 
SOI (silicon on insulator) zariadenia využívajú 
namiesto konvenčných kremíkových substrátov 
vrstvy Si-dielektrikum.  

Tvorba tenkovrstvých štruktúr a spájanie 
waferov navzájom alebo s inými materiálmi (wafer 
direct bonding) [Gabriel et al., 2006, Goustouridis 
et al., 2004, Plöβl et al., 1999, Tong et al., 1999, 

Wolffenbuttel et al., 1994] vyžadujú špeciálne 
upravený povrch. Príprava kremíkových waferov 
zahŕňa opravy škôd po rezaní z materského 
kryštálu, dokonalé vyhladenie, očistenie a aktiváciu 
povrchu. Na tieto účely sa využívaju rôzne 
mechanické a chemické procesy (CMP - chemo-
mechanical polishing). Procesy vyhladenia povrchu, 
leptania a čistenia sú náročným procesom 
a v súčasnosti je tendencia nahradiť mokré 
chemické a vysokoteplotné procesy 
environmentálne aj energeticky atraktívnejšou 
plazmou [Ramm et al., 1993, Pasquariello et al., 
2000, Kowal et al., 2009].  

Nerovnovážna plazma má v porovnaní 
s vysokoteplotnými a mokrými chemickými 
postupmi množstvo výhod. Vysoká teplota 
spôsobuje degradáciu materiálu, množstvo štruktúr 
je citlivých na vysokú teplotu (nízka teplota topenia 
použitých materiálov), rôzne koeficienty teplotnej 
rozťažnosti môžu spôsobiť poškodenie spojenia a i.. 
V prípade chemických postupov nevyžaduje 
agresívne chemikálie, či následné sušenie.  

Kritériom vhodnosti použitia plazmy pre čistiace 
a aktivačné postupy je nízka teplota iónov 
a neutrálnych častíc, aby nepoškodili povrch 
a vysoká teplota elektrónov, aby bol povrch 
aktivovaný. Nerovnovážna plazma sa pomerne 
jednoducho generuje pri nízkych tlakoch. Vákuové 
komory a čerpacie zariadenia však výrobu 
predražujú a spomaľujú. Vhodnou alternatívou je 
použitie dielektrických bariérových výbojov (z angl. 
Dielectric Barrier Discharge - DBD). Dielektrikum 
zabraňuje prenosu veľkého náboja a plazma sa 
neprehrieva. V súčasnosti sa využíva najmä 
objemový DBD, tzv. priemyselná koróna. 
Difúznosť plazmy zabezpečuje prúdiaci režim 
pracovného plynu alebo prímes vzácnych plynov 
ako napríklad hélia. V našej práci bol použitý 
difúzny koplanárny povrchový bariérový výboj 
[Šimor et al., 2002] (DCSBD), ktorý je vďaka 
svojim vlastnostiam vhodný na povrchové úpravy 
materiálov pri atmosférickom tlaku bez použitia 
plynov na zabránenie filamentarizácie plazmy a je 
vhodný aj na použitie v kontinuálnom režime.  
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3 Experimentálna časť 

3.1 Zdroj nízkoteplotnej plazmy 

Zdrojom nízkoteplotnej plazmy je difúzny 
koplanárny povrchový bariérový výboj (DCSBD), 
napájaný VN zdrojom od firmy Kamea Piešťany. 
Napájacie napätie je sínusového priebehu 
s frekvenciou 18 KHz a amplitúdou približne 10 
kV. Výbojku tvoria paralelné elektródy uložené 
v keramike Al2O3 s opačnou polaritou (Obr.1). Je 
chladená olejom, ktorý je vedený chladiacim 
systémom od výbojky k ventilátoru a späť. 
 

 
Obr. 1: Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge 

 
Tento výboj generuje tenkú vrstvu 

makroskopicky difúznej homogénnej nízkoteplotnej 
plazmy s vysokou objemovou hustotou výkonu pri 
atmosférickom tlaku v rôznych bežne používaných 
priemyselných plynoch (aj elektronegatívnych, 
napr. O2) [Šimor et al., 2002] a  bol úspešne použitý 
na aktiváciu povrchu rozličných materiálov ako 
drevo, netkané textílie, sklo, hliník, polyetylénové 
fólie atď. [Bónová et al., 2008, Kubincová, 2007, 
Buček, 2007, Homola, 2007]. Efektívna hrúbka 
aktívnej časti plazmy je 0,3-0,5 mm [Šimor et al., 
2002].  

Konštrukcia plazmového reaktora, umožňujúca 
opracovanie vzoriek v kontinuálnom režime je na 
Obr.2. Vzorka (4) je upevnená na pohyblivý vozík 
(3), ktorý prechádza plazmou (2) ponad výbojku (1) 
a zabezpečuje dané časy opracovania.  

 
Obr. 2: Schéma plazmového reaktora 

3.2 Kremíkové wafery 

Ako vzorky boli v práci použité kremíkové wafery, 
N-typu dopované fosforom s odporom (33-45).10-3 

Ω.cm a rovinou rezu <111> od spoločnosti ON 
Semiconductors Czech Republic, s.r.o.. Priemer 
wafera je (100±0,5) mm a hrúbka (381±25) µm. 
Vzorky boli čistené v ultrazvukovej čističke 
v acetóne, izopropylalkohole a destilovanej vode po 
6 minút v každej kvapaline.  

Na povrchu kremíka, ktorý je prirodzene 
hydrofilný, sú za bežných podmienok adsorbované 
rôzne kontaminanty. Tie, ktoré ovplyvňujú adhéziu 
waferov, sú väčšie častice a objekty (prach), 
organické látky (napr zo vzduchu) a iónové 
kontaminanty z materiálov, ktoré boli s waferom 
v kontakte [Plöβl et al., 1999]. Čistenie a aktivácia 
povrchu je zásadný proces pri ďalšom použití 
waferov a je dôležité, aby pri ňom nedošlo k jeho 
degradácii. Pre priame spájanie waferov (wafer 
direct bonding) je nutný čistý hladký a hydrofilný 
povrch (vysoká hustota aktívnych OH skupín na 
povrchu) [Wolffenbuttel et al., 1994]. Povrch 
kremíka je prirodzene pokrytý tenkou vrstvou oxidu 
(1-2 nm), ktorý je zakončený -OH skupinami [Plöβl 
et al., 1999]. Vodíkovými mostíkmi sa jednoducho 
viaže voda, preto je povrch hydrofilný (Obr.3). 

 
Obr. 3: Schéma hydrofilného povrchu kremíka 

 
Ak kremík oxidujeme pri vysokej teplote 

v kyslíkovej atmosfére, na povrchu kremíka vzniká 
oxid, ktorý je pri týchto podmienkach dehydrovaný 
a chýbajúce silanolové skupiny spôsobujú, že je 
povrch hydrofóbny. Tento oxid je pomerne 
kompaktný na rozdiel od iných spôsobov oxidácie 
(napr. v parách vody pri vysokých teplotách). 
Ďalším spôsobom vytvorenia hydrofóbneho 
povrchu je odstránenie oxidu, na ktorom sú 
silanolové skupiny naviazané, pomocou kyseliny 
fluorovodíkovej. Tá odstráni vrchnú vrstvu a 
okamžite sa vytvorí tenká vrstva nového 
dehydrovaného natívneho oxidu.  

 

 
Obr. 4: Schéma hydrofóbneho povrchu kremíka 

 
V prípade, že pre ďalšiu aplikáciu nie je 

potrebný oxid, odstraňuje sa roztokom fluoridu 
amónneho, v ktorom sa oxid rozpustí a na povrch sa 
naviaže vodík. Tento povrch je takisto hydrofóbny 
(Obr.4) [Plöβl et al., 1999]. 
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3.3 Metódy analýzy povrchu 

Zmena povrchovej energie substrátu pôsobením 
plazmy bola vyhodnocovaná pomocou merania 
kontaktného uhla, ktorého hodnota koreluje s 
hodnotou povrchovej energie. Na meranie sme 
použili zariadenie See System.  (Surface Energy 
Evaluation System) od firmy Advex Instruments 
s.r.o , ako testovacia kvapalina bola použitá 
destilovaná voda (objem kvapky 1,5 µl). Povrchová 
energia pri určitých vzorkách bola stanovená acido-
bázickým modelom pre trojkvapalinovú metódu 
s použitím destilovanej vody, glycerolu 
a dijódometánu pomocou See Systemu, meraním 
kontaktného uhla týchto kvapalín a vyhodnotením 
pomocou softwaru SeeSoft.  

Morfologické zmeny na povrchu kremíka 
boli zmapované pomocou AFM (Atomic Force 
Microscopy) a zmeny chemických väzieb boli 
preskúmané metódou FTIR (Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy) diamantovou ATR 
technikou (z angl. „Attenuated Total Reflection“) s 
použitím spektrometra f. Bruker Vector 22 a 
príslušenstvom MIRacleTM (PIKE Technologies), s 
kryštálom Diamant/ZnSe, nastaveným na uhol 45°) 
Parametre nastavenia prístroja pri meraní boli 10 a 
20 scanov, rozlíšenie 2 cm–1 , rozsah merania 4000 
– 500 cm–1. 

3.4 Aktivácia povrchu kremíkových 
waferov a vplyv vody na plazmou 
aktivovaný povrch 

V našej práci sme vyšetrovali vplyv pôsobenia 
nízkoteplotnej plazmy na povrch Si substrátov 
čistených chemicky, čistených s použitím kyseliny 
flurovodíkovej a na termicky oxidovaný kremíkový 
substrát.  

Doba expozície kremíkových vzoriek v plazme 
bola 3, 5 a 10 s pri príkone zdroja 300 W vo 
vzdialenosti 0,3 mm od keramiky výbojky 
a okamžite po pôsobení plazmy bol meraný 
kontaktný uhol.  

Taktiež boli skúmané vzorky čistené v kyseline 
fluorovodíkovej ponorením do jej roztoku na 10 s. 
Tieto boli študované z hľadiska zmeny kontaktného 
uhla tesne po opracovaní v závislosti od času 
opracovania.  

Ďalej boli vyšetrované vzorky, na ktorých sa 
oxid pripravoval termickou oxidáciou v kyslíkovej 
atmosfére pri teplote 500°C počas 1h. Čas 
opracovania vzoriek termického oxidu bol 7 s. 

Keďže opracovanie plazmou nemá trvalý 
charakter, skúmali sme aj „starnutie“ povrchovej 
úpravy (tzv. „ageing effect“) na kremíkových 
vzorkách a na vzorkách pripravených termickou 
oxidáciou. Vzorky boli uložené v normálnych 
laboratórnych podmienkach prekryté sklom 

a pozorované v hodinových intervaloch po meraní 
a v priebehu niekoľkých dní.  

Na preskúmanie vplyvu vody na opracovanie na 
kremíku a oxidovanom kremíku boli vzorky po 
starnutí opláchnuté destilovanou vodou 
a ohodnotené meraním kontaktného uhla. 

4 Výsledky a diskusia  
Opracovanie kremíkových vzoriek nízkoteplotnou 
plazmou znížilo hodnotu kontaktného uhla už pri 
krátkom čase expozície vzorky v plazme (3 s) na 
hodnotu menšiu ako 5°, ktorá sa považuje za 
nemerateľnú. 

Starnutie povrchovej úpravy kremíkového 
substrátu plazmou je znázornené na obr. 5. 
Aktivovaný povrch dosahuje hodnotu kontaktného 
uhla referenčnej vzorky v priebehu niekoľkých dní. 
Pre aplikačné účely je však dôležitý fakt, že 
aktivovaný povrch sa určitý čas po opracovaní 
zachováva. Pri vzorkách, ktoré boli opracovávané 
v plazme počas 10 s bol kontaktný uhol 
nemerateľný (<5°) aj po 3 hodinách. 
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Obr. 5: Starnutie povrchovej úpravy plazmou v 

závislosti od času opracovania 

 
Kolísavý charakter krivky “starnutia“ plazmovej 

úpravy možno čiastočne vysvetliť citlivosťou 
polovodičového kremíka na vonkajšie podmienky 
(čistota okolitého prostredia) a aj tým, že 
polovodiče reagujú odlišne na niektoré plyny zo 
vzduchu. Kremík je takýmto polovodičom 
a využíva sa aj na výrobu plynových senzorov, 
rozdielne senzitívnych na oxidačné a na redukčné 
plyny. Predpokladáme teda, že po aktivácii 
pomocou nízkoteplotnej plazmy na povrch aj pri 
skúmaní „starnutia“ vplývali plyny adsorbované zo 
vzduchu a spôsob uskladnenia. Ďalším faktorom, 
ovplyvňujúcim proces „starnutia“, môže byť 
polovodivý charakter vzorky. Pri použití DCSBD 
výboja pri opracovaní vodivých vzoriek (hliník) 
[Bónová et al., 2008] bol pri určitej vzdialenosti 
vzorky od povrchu výbojky pozorovaný jav 
prerastania povrchového výboja do objemového, 
v ktorom daný vodivý materiál tvoril elektródu. Pri 
dielektrických materiáloch tento jav nebol 
pozorovaný. Je teda otázne, aký vplyv majú 
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elektricky nabité častice plazmy na polovodičovú 
vzorku, s akou sme pracovali pri našich 
experimentoch. Referenčná vzorka termicky 
oxidovaného kremíka mala vyššiu hodnotu 
kontaktného uhla než kremík čistený chemicky – 
49,14° ± 4,09° a 36,08° ± 1,22°. Plazmovou 
úpravou na povrchu termicky oxidovaného kremíka 
počas 7 s expozície v plazme (Obr. 6) bol 
dosiahnutý hydrofilný povrch, ktorý vykazuje oveľa 
pomalšie starnutie a ani v priebehu 14 dní ešte 
nedosiahne hodnotu kontaktného uhla referenčnej 
vzorky. Hodnota kontaktného uhla bola v tomto 
prípade <5°aj po 5 hodinách.  
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Obr. 6:Starnutie plazmovej úpravy na povrchu 

termicky oxidovaného kremíka a vplyv vody na jeho 

povrch 

 
Vyšetrovali sme správanie plazmou 

opracovaných vzoriek, ktoré už nadobudli opäť 
pôvodnú hodnotu povrchovej energie, po kontakte 
s vodou. Vzorky plazmou opracovaného termicky 
oxidovaného kremíka, ktoré boli po starnutí 
opláchnuté destilovanou vodou majú tendenciu 
poklesu kontaktného uhla. Kontakt vody 
s neoxidovaným kremíkom však kontaktný uhol 
zvyšoval.  

Hodnotu kontaktného uhla na vzorke očistenej 
kyselinou fluorovodíkovou sme skúmali v závislosti 
od času opracovania (Obr. 7). Pôvodná hodnota 
kontaktného uhla 67,6° ± 3,97°. Kontaktný uhol 
nebol merateľný už na vzorkách umiestených 
v plazme počas 5 s.  
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Obr. 7: Zmena kontaktného uhla na povrchu 

kremíka očisteného HF po opracovaní plazmou po 

dobu 1, 3, 5 a 10 s. 
  
Metódou FTIR sme vyšetrovali chemické väzba 

na povrchu rôzne pripravených kremíkových 
vzoriek. Na obr. 8 môžeme vidieť ATR-FTIR 
spektrum kremíkových vzoriek a vzoriek 
s termickým oxidom. Z analýzy FTIR môžeme 
identifikovať pík Si-O valenčných vibrácií väzby na 
termickom oxide (1240 cm-1). Oblasti okolo 1100 
cm-1 môžeme prisúdiť valenčným Si-O-Si [Van 
Ooij et al., 2005, Di Franco et al., 2007], okolo 830 
cm-1 pravdepodobne kývavým väzbám Si-OH 
a valenčným väzbám Si-OH v páse 3200-3700 cm-

1,v okolí 667 cm-1 je možná väzba Si-H [Amirfeitz 
et al., 2000, Choi et al., 2000, Lai et al., 2004].  

Analýza FTIR však nepreukázala jednoznačné 
zmeny na povrchu po opracovaní plazmou, keďže 
 vrstva na povrchu kremíka, ktorá je ovplyvnená 
plazmou je veľmi tenká a zmeny intenzít 
jednotlivých väzieb sú veľmi malé  
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Obr. 8: ATR-FTIR spektrum vzoriek:  

kremík-referenčná, opracovaná v plazme 10s a 

opracovaná v plazme 10s po 10 dňoch, termicky 

zoxidovaný kremík referenčná a opracovaná v 

plazme 7s 

 
Výsledky merania morfológie kremíkových 

a oxidových vzoriek pomocou AFM pred a po 
opracovaní plazmou sú zosumarizované v tabuľke 
1, kde sú uvedené hodnoty RMS (Root Mean 
Square) drsnosti povrchov. Vysoká hodnota RMS 
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drsnosti pri plazmou opracovanom kremíku však 
pravdepodobne nie je spôsobená poškodením 
povrchu vzorky, ale nečistotami (viď obr. 9) a po 
opláchnutí destilovanou vodou a osušení vzorky sa 
drsnosť zníži (viď.obr.10). Možný dôvod rýchlej 
priľnavosti nečistôt po opracovaní je zvýšená 
povrchová energia, prípadne nabíjanie vzorky 
v plazme. 

 
Typ vzorky RMS[nm] 
Si-referenčná 0,177394 
Si-opr. v plazme 10 s 3,08422 
Si-opr. v plazme 10s - oplach v H2O 0,347217  
Term. oxid –referenčná 0,229747 
Term. oxid – opr. v plazme 7 s 0,180141 
Tab. 1: Hodnoty RMS (Root Mean Square) - strednej 

kvadratickej odchýlky výškovej morfológie povrchu 

 
V prípade termicky oxidovaného kremíka sa 

drsnosť povrchu pri opracovaní plazmou podstatne 
nezmení. 

 

 
Obr.9: AFM snímka povrchu kremíka po opracovaní 

plazmou 
 

 
Obr. 10: AFM snímka povrchu kremíka po 

opracovaní plazmou a opláchnutí destilovanou vodou 

Záver 
Z dosiahnutých experimentálnych výsledkov možno 
zhodnotiť povrchovú aktiváciu použitých 
kremíkových substrátov nízkoteplotnou plazmou 
generovanou za atmosférického tlaku DCSBD 
výbojom ako perspektívnu a výboj sa javí ako 
vhodný nízkoteplotný suchý proces na zvýšenie 
povrchovej energie kremíkový substrátov bez 
poškodenia ich povrchu.  

Je však potrebné venovať sa ďalším otázkam 
plazmovej úpravy kremíkových substrátov, pretože 
najmä čistý kremík ako polovodič sa javí 
materiálom citlivým na podmienky, v akých sa 
s ním pracuje [Yamazoe et al., 2008]. V ďalších 
experimentoch bude vhodné podrobiť ho po 
opracovaní rôznym podmienkam skladovania 
(vákuum, inertná atmosféra a pod.) a preveriť 
vplyvy zmeny týchto podmienok a parametrov 
plazmy na povrchové vlastnosti aktivovaného 
kremíka. 

Taktiež popis plazmochemických dejov, 
prebiehajúcich na povrchu kremíka počas a po jeho 
aktivácii, vyžaduje hlbšie skúmanie. Otázke vplyvu 
podmienok, pri ktorých je wafer aktivovaný a 
uskladnený, by sme sa ďalej chceli venovať. 
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Polytetraflóretylén (PTFE), bežne nazývaný Teflon, 
je polymérny materiál s priamym reťazcom. Má 
špeciálne vlastnosti, vďaka veľmi silnej väzbe C-F, 
prejavujúce sa v objeme aj na povrchu PTFE. Je 
stabilný pri vysokých teplotách, chemicky inertný, 
má výborné elektroizolačné vlastnosti, nízku 
povrchovú energiu a je biokompatibilný. Vďaka 
týmto vlastnostiam má širokospektrálne využitie. 

Aj napriek slabej adhézii PTFE k iným mate-
riálom je často potrebné na jeho povrch naniesť iné 
vrstvy alebo spájať PTFE s inými materiálmi, pri-
čom je potrebné zachovať objemové vlastnosti 
materiálu. Z uvedených dôvodov je potrebné povrch 
PTFE primerane upraviť. Povrch PTFE sa dá vhod-
ne modifikovať chemickým leptaním, UV-lasermi, 
plazmovou úpravou alebo elektrónovým a iónovým 
ožarovaním. 

Opracovanie PTFE pomocou teplotne nerovno-
vážnej plazmy sa javí ako environmentálne výhodné 
a finančne nenáročné. Preto sa v tejto práci 
venujeme opracovaniu povrchu rovinného PTFE 
pomocou špeciálneho typu povrchového dielektric-
kého bariérového výboja (DBD). Tento výboj horí 
pri atmosférickom tlaku, pričom generuje teplotne 
nerovnovážnu, na pohľad difúznu plazmu, čím je 
zabezpečené homogénne opracovanie substrátu. 

Rovinné vzorky PTFE s rozmermi 6 cm x 
2,5 cm x 0,2 cm boli opracovávané plazmou v dy-
namickom režime, pričom boli vystavené jej účinku 
rôzne dlhý čas (3 s až 30 s) pri jednej presne defi-
novanej vzdialenosti vzorky PTFE od dielektrickej 
platničky, na povrchu ktorej bola generovaná plaz-
ma. Ako potenciálne vhodné plyny, z hľadiska po-
vrchovej aktivácie PTFE, boli preskúmané: labo-
ratórny vzduch, dusík, dusík obohatený vodnými 
parami. Pre porovnanie bolo niekoľko meraní usku-
točnených aj v kyslíku.  

DBD výboj bol napájaný VN zdrojom, ktorého 
príkon bol 400 W a frekvencia privádzaného 
napätia 18 kHz. 

Za účelom zistenia povrchových zmien na 
vzorkách PTFE bol na ich povrchu okamžite po 
opracovaní meraný kontaktný uhol kvapky vody 
pomocou Surface Energy Evaluation System. Ako 
najvhodnejšie, pri krátkych časoch expozície, sa 

javí opracovanie v dusíku obohatenom vodnými 
parami, ale pri dlhších časoch opracovania 
nezaostáva ani opracovanie v laboratórnom 
vzduchu. Kontaktný uhol sa nám účinkom plazmy 
podarilo znížiť o približne 20°, čo dokazuje 
hydrofilný účinok plazmy na povrch PTFE. 

Stálosť úpravy bola overená meraním 
kontaktného uhla v presne stanovených časových 
intervaloch po úprave. 

Povrch opracovaných vzoriek bol študovaný me-
tódou ATR FTIR, ktorá potvrdila prítomnosť novo-
vzniknutých funkčných skupín na povrchu vzoriek. 
 

Kľúčové slová: PTFE, povrchová úprava, 
povrchový dielektrický bariérový výboj, kontaktný 
uhol, starnutie 
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Prezentovaná práca pojednáva o možnostiach 
plazmovej kalcinácie, nízkoteplotnom procese, ako 
spôsobe odstraňovania polyméru PVP 
(polyvinylpyrrolidon ), ktorý napomáha tvorbe TiO2 
nanovlákien v priebehu kalcinácie, nasledujúcej po 
procese elektrostatického rozprašovania 
(„electrospinning techniques“). V prípade, že by sa 
táto metóda osvedčila, mohla by sa stať alternatívou 
ku konvenčnej tepelnej kalcinácii. Zároveň je 
pozornosť venovaná vplyvu plazmy na zvýšenie 
hydrofilnosti prášku obsahujúceho TiO2 
nanovlákna. Teplotne nerovnovážna plazma je 
generovaná modifikovaným dielektrickým 
bariérovým výbojom (DBD) v atmosfére kyslíka 
a vzduchu. Výboj je budený RF zdrojom. Ako 
analytické metódy opracovaných vzoriek prášku 
boli použité meranie kontaktného uhla pomocou 
Surface energy evaluation system (SEE System) a 
metóda FTIR. Vzorky určené pre kalcináciu boli 
skúmané metódou SEM a metódou FTIR. 

Medzi základné vlastnosti nanovlákien patrí 
veľký špecifický merný povrch a vysoká 
pórovitosť. Najčastejšie uplatnenie nanovlákien 
nachádzame v kozmetike, solárnych a palivových 
článkoch, lítium-iónových batériách, katalyzátoroch 
a v ďalších aplikáciách. Dôvodom nami 
realizovaného výskumu je snaha urýchliť 
a zjednodušiť ich výrobu.  

Vzorky prášku, pozostávajúceho z TiO2 
nanovlákien, sa vyznačujú výbornou nasiakavosťou. 
Avšak vplyvom plazmy, generovanej 
modifikovaným DBD výbojom, je možné túto 
nasiakavosť ešte zvýšiť (čas nasiaknutia 
definovaného množstva kvapaliny sa zmenší takmer 
na polovicu). Výsledky merania kontaktného uhla 
však ukazujú, že stálosť takejto úpravy je časovo 
veľmi obmedzená (15 – 30 min), pretože plazmou 
aktivované väzby sú pravdepodobne zapĺňané OH 
skupinami, ktorých typickým pôvodom býva 
vzdušná vlhkosť. 

Teplotne nerovnovážna plazma, generovaná 
modifikovaným DBD výbojom, sa javí ako vhodný 

prostriedok na odstraňovanie polyméru PVP, ktorý 
napomáha tvorbe TiO2 nanovlákien. Dosiahnuté 
výsledky naznačujú jasný úbytok PVP zo vzoriek, 
dosiahnutý opísaným pôsobením plazmy. 

Použitie kyslíka ako pracovného plynu pri 
plazmovej úprave vzoriek sa v predbežných 
výsledkoch ukazuje ako mierne účinnejší proces 
odstraňovania PVP v porovnaní s plazmovou 
úpravou vo vzduchu. 

Smerovaním ďalšieho výskumu v tejto oblasti je 
hľadanie optimálnych podmienok, ktorých 
výsledkom bude vytvorenie TiO2 nanovlákien takej 
kvality, ktorá bude schopná konkurovať vzorkám 
pripraveným konvenčnou tepelnou kalcináciou. 
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Abstrakt
Práca sa zaoberá testovaním radónových monitorov. 
Variácie objemovej aktivity radónu meralo súbežne 
v  jednej  miestnosti  5  kontinuálnych  radónových 
monitorov.  Tri  boli  postavené  na  báze  litrových 
scintilačných komôr, jeden na báze veľkoobjemovej 
scintilačnej komory s objemom približne 4,5 litra a 
posledný  bol  profesionálny  radónový  monitor 
AlphaGUARD.  Analýzy  ukázali  dobrý  súhlas 
medzi  variáciami  objemových  aktivít  meranými 
všetkými monitormi.

Neskôr  boli  dva  monitory  na  báze  litrových 
scintilačných komôr a AlphaGUARD presunuté do 
troch  rôznych  miestností,  kde  súbežne  merali 
objemovú aktivitu radónu. Výsledky týchto meraní 
a ich analýza je tiež súčasťou práce.

Kľúčové  slová: radón,  kontinuálny  monitor, 
objemová aktivita

1 Úvod
222Rn  (radón)  a  jeho  produkty  premeny  majú  na 
celkovej  radiačnej  záťaži  obyvateľstva  podiel  až 
55% [UNSCEAR, 1993]. Samotný radón je inertný 
plyn,  a  preto  nie  je  veľmi  nebezpečný.  Avšak 
krátkožijúce produkty jeho premeny sú rádioaktívne 
kovy,  a  práve tie  predstavujú najväčšie  riziko pre 
ľudí. Viažu sa na aerosóly obsiahnuté vo vzduchu a 
pri  vdýchnutí  sa  zachytávajú  na  relatívne  malej 
ploche  tkaniva  dýchacích  ciest,  kde  spôsobujú 
ožiarenie. To môže vyústiť až do vzniku rakoviny 
pľúc.  Hlavne  u  detí  predstavujú  radón  a  torón 
(220Rn) potenciálny zdroj leukémie, pretože sa ľahko 
dostávajú  do  kostnej  drene,  kde  sa  premieňajú  a 
ďalšej premene podliehajú aj ich produkty [Böhm, 
2003].

Človek strávi veľkú časť z dňa (približne ¾) vo 
vnútorných  priestoroch,  pričom  vo  vnútornom 
ovzduší  sú  obvykle  objemové  aktivity  radónu 

(OAR) výrazne vyššie než vo vonkajšej atmosfére. 
Preto je dôležité porozumieť zdrojom a variáciám 
radónu  vo  vnútorných  priestoroch  [Wilkening, 
1990].

Kontinuálne merania objemovej aktivity radónu 
nám umožňujú nielen stanoviť priemernú objemovú 
aktivitu  za  sledované  obdobie,  ale  aj  sledovať jej 
zmeny v čase.

2 Radón vo vnútorných 
priestoroch

2.1 Zdroje radónu vo vnútorných 
priestoroch

Najvýznamnejším  zdrojom  radónu  v  budovách  je 
geologické  podložie.  Radón  v  pôdnom  vzduchu 
dosahuje  objemové aktivity  rádovo od 1 do 1000 
kBq∙m-3, teda o niekoľko rádov vyššie hodnoty, než 
sú prijateľné pre pobytové priestory. Pôdny vzduch 
preto znamená potenciálne radónove riziko. Ako sa 
toto riziko prejaví závisí na priepustnosti základovej 
pôdy  pre  plyny  a  na  tom,  ako  dobre  je  budova 
odizolovaná od podložia [Müllerová, 2009].

Ďalším  zdrojom  radónu  môžu  byť  stavebné 
materiály.  Bežné  stavebné  materiály  obsahujú  v 
určitých  koncentráciách  prírodné  rádionuklidy, 
medzi nimi aj 226Ra. Rádium  obsiahnuté v stenách, 
podlahách a pod. sa premieňa na radón a jeho časť 
exhaluje  do  vnútorného  ovzdušia  budovy 
[Müllerová,  2009].  Stavebné  materiály  a  menej 
významné zdroje radónu ako sú používaná voda a 
plyn  v  domácnosti,  obvykle  nie  sú  zdrojom 
vysokého  prísunu  radónu.  Iba  v  niektorých 
prípadoch  boli  zistené  vysoké  objemové  aktivity 
radónu  spôsobené  týmito  zdrojmi  [Stanys  a  kol., 
2000].

1boris.andel@gmail.com
2Karol.Holy@fmph.uniba.sk
3Monika.Mullerova@fmph.uniba.sk
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2.2 Variácie radónu vo vnútorných 
priestoroch

Objemová aktivita radónu vykazuje denné variácie 
ako  aj  variácie  v  priebehu  roka.  Pôvod  majú  v 
atmosferických vplyvoch a režime bývania. Denné 
variácie  majú  maximum  spravidla  v  skorých 
ranných hodinách, vtedy je najväčší teplotný rozdiel 
medzi  vzduchom v pôde a  v  budove.  V priebehu 
roka  majú  variácie  objemovej  aktivity  radónu 
maximum obvykle v zimných mesiacoch.   V tomto 
období  je  znížený  vetrací  režim  a  vykurovanie 
budov má za následok veľký teplotný rozdiel medzi 
vnútorným a  vonkajším vzduchom.  Vnútri  vzniká 
podtlak a dochádza k nasávaniu pôdneho vzduchu. 
V  lete  je  zvýšený  vetrací  režim  a  rozdiel  teplôt 
vonku  a  vnútri  je  malý,  preto  v  tomto  období 
dosahuje  aktivita  vo  vnútorných  priestoroch 
minimum [Vičanová, 2003].

Zmeny objemovej aktivity radónu v miestnosti, 
do  ktorej  sa  dostáva  kontinuálne,  možno  opísať 
obyčajnou  diferenciálnou  rovnicou  [UNSCEAR, 
1982]:

dA=
R
V

dt−vRn A dt                (1)

kde dA je zmena objemovej aktivity radónu  
    v miestnosti
A je objemová aktivita radónu v  
   miestnosti
R je bilancia všetkých prísunov radónu  
   do miestnosti
V je objem miestnosti
 λv je ventilačná rýchlosť 
 λRn je konštanta premeny radónu
 t je čas a dt je krátky časový interval 

Ak je aktivita radónu v počiatočnom čase  A0 , 
potom  časový  priebeh  aktivity  možno  vyjadriť 
vzťahom:

At =A0 e−vRn t
R 1−e−vRnt 

V vRn
          (2)

Pretože  konštanta  premeny  radónu  je  obvykle 
zanedbateľná  voči  hodnote  ventilačnej  rýchlosti 
(  λRn = 0,072 h-1 ,  0,1 h-1 < λv < 3 h-1 ), môžeme 
premenu  radónu zanedbať.  Rovnica  (2)  sa  potom 
zjednoduší na tvar :

At =A0 e−v t


R 1 −e−v t 
V v

                          (3)

V stacionárnom stave má táto rovnica tvar:

A=
R

V v
               (4)

V  stacionárnom  stave  teda  objemová  aktivita 
radónu  v  miestnosti  závisí  od  pomeru  prísunu 
radónu  zo  všetkých  zdrojov  do  miestnosti  R a 
celkovej rýchlosti výmeny vzduchu v miestnosti V. 
λv.  Tieto parametre sú závislé na meteorologických 
podmienkach ,  z  ktorých  najdôležitejší  je  tlakový 
rozdiel  medzi  vnútornou a  vonkajšou  atmosférou. 
Rozdiel tlakov je spôsobený najmä rozdielom teplôt 
vnútri  a  vonku  a  rýchlosťou  vetra  [Müllerová, 
2009].

3 Kontinuálne radónové 
monitory

Testovali  sme  5  kontinuálnych  radónových 
monitorov. Tri boli postavené na báze SK 1L.  SK 
1L je  litrová  scintilačná  komora  Lucasovho typu, 
pre  potreby  kontinuálneho  monitora  pracuje  v 
prietokovom  režime.  Vnútorné  steny  sú  pokryté 
scintilačnou  látkou  ZnS(Ag).  Vodné  pary  sú  z 
analyzovaného vzduchu odstraňované v kolónke so 
silikagélom.  Filter  umiestnený  pred  vstupom  do 
komory slúži  na  zachytávanie  aerosolových častíc 
nachádzajúcich sa v čerpanom vzduchu. Na týchto 
časticiach sú zachytené produkty premeny radónu, 
takže  do  komory  vstupuje  vzduch  obsahujúci  len 
čistý  radón.  Rýchlosť  prečerpávania  vzduchu  cez 
komoru  je  0,5  l∙min-1 [Bulko,  2004;  Müllerová, 
2009].

Jeden  monitor  bol  postavený  na  báze 
veľkoobjemovej  scintilačnej  komory.  Je  to 
mosadzný valec  s  priemerom 12 cm a  dĺžkou 40 
cm,  ktorého  objem  je  približne  4,5l.  Objem 
detektora je rozdelený prepážkami na 9 sektorov ( 8 
obvodových a jeden centrálny )  kvôli  dosiahnutiu 
vyššej účinnosti. Vnútorné steny valca aj prepážky 
sú pokryté scintilačnou látkou ZnS(Ag). Na oboch 
koncoch je sklené okienko a fotonásobič.  Vzduch 
vchádza  cez  obvodové  sektory,  popri  okienkach 
prechádza  do  vnútorného  sektoru  a  odtiaľ  je 
odvádzaný von.  Cez komoru je vzduch presávaný 
rýchlosťou 0,5l∙min-1. Obe polovice komory pracujú 
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nezávisle na sebe a ich signál sa sumuje v sumátore 
[Holý a kol., 1999].

Piatym monitorom bol  profesionálny  radónový 
monitor  AlphaGUARD.  Ako  detektor  je  v  ňom 
použitá  ionizačná  komora  valcového  tvaru  s 
aktívnym  objemom  0,56  litra.  Vzduch  sa  do 
detektora dostáva pasívnou difúziou cez aerosólový 
filter zo sklenených vlákien. Ionizačná komora má 
citlivosť 0,05 imp∙min-1 na 1Bq∙m-3 aktivity radónu, 
pozadie  je  menšie  než  1  Bq∙m-3.  Monitor  okrem 
objemovej aktivity radónu zaznamenáva aj teplotu, 
tlak a vlhkosť [Genrich].

4 Výsledky

4.1 Testovanie monitorov 

Uskutočnili  sme  súbežné  testovanie  piatich 
kontinuálnych  monitorov  radónu  v  miestnosti  F1 
256.  Označenie  monitorov  v  ďalšom  texte, 
tabuľkách a obrázkoch je nasledovné:
1. veľkoobjemová scintilačná komora – LSCH
2. litrová  scintilačná  komora  určená  na 
meranie v miestnosti F1 256 – SK 1L 256
3. litrová  scintilačná  komora  určená  na 
meranie v miestnosti F1 267 – SK 1L 267
4. litrová  scintilačná  komora  určená  na 
meranie aktivity radónu vo vonkajšej  atmosfére – 
SK 1L V
5. AlphaGUARD – AG

Monitory AG a SK 1L 256 merali v období 
od 30.11.2009 do 13.1.2010, SK 1L 267 merala od 
8.12.2009  do  13.1.2010,  LSCH  merala  od 
30.11.2009 do  14.12.2009 a  SK 1L V merala  od 
8.12.2009 do 14.12.2009. Niektoré monitory mali v 
meracom období kratšie či dlhšie výpadky (Obr. 1). 

Obr.  1:  Porovnanie  vyhladených  OAR 
nameraných rôznymi monitormi

Vzájomné  korelácie  medzi  OAR  nameranými 
jednotlivými monitormi boli pomerne dobré, jedine 
výsledky  z  SK  1L  V  boli  slabšie  korelované  s 
výsledkami  merania  OAR  ostatnými  monitormi. 
Táto  komora  však  merala  najkratšie  obdobie  a 
uprostred tohto obdobia  mala výpadok,  preto je  z 
merania tejto  komory k dispozícií  najmenší  súbor 
dát,  čo  mohlo  nepriaznivo  ovplyvniť  korelácie. 
Všetky ostatné korelačné koeficienty vyjadrené ako 
R2 mali  hodnotu  od  0,82  do  0,90.  Najlepšie 
vzájomné korelácie mala trojica monitorov SK 1L 
256, SK 1L 267 a LSCH, kde hodnoty korelačných 
koeficientov  boli  0,89   až  0,90.  Korelačné 
koeficienty pre vyhladené aktivity sú uvedené v tab. 
1.

Tab.  1:  Vzájomné  korelácie  medzi  OAR 
nameranými rôznymi monitormi pre vyhladené 
priebehy OAR

Korelácie medzi SK 1L 256, SK 1L 267 a AG sú 
ukázané  aj  graficky,  pretože  tieto  monitory  boli 
neskôr použité na súbežné meranie v troch rôznych
miestnostiach (Obr. 2, 3 a 4).
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LSCH 0.82 0.90 0.89 0.88

SK 1L V 0.82 0.73 0.84 0.83
SK 1L 256 0.90 0.73 0.89 0.87
SK 1L 267 0.89 0.84 0.89 0.82

AG 0.88 0.83 0.87 0.82
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Obr. 2: Korelácia medzi SK 1L 256 a SK 1L 267

Obr. 3: Korelácia medzi SK 1L 267 a AG

Obr. 4: Korelácia medzi SK 1L 256 a AG

Tab.  2:  Porovnanie  priemerných  OAR 
nameraných jednotlivými monitormi. 

Z porovnania priemerných OAR vidieť,  že SK 
1L 256 a SK 1L 267 udávajú veľmi blízke aktivity, 
v priemere z dlhšieho obdobia je rozdiel medzi nimi 
približne  len  3  Bq∙m-3.  Naopak  AG  udáva  voči 
obidvom scintilačným komorám OAR väčšiu o viac 
ako 12 Bq∙m-3.  Avšak v rámci neistôt  merania na 
úrovni  1σ sú  výsledky  meraní  OAR  všetkými 
monitormi v dobrej zhode (Tab. 2). 

4.2 Súbežné meranie v troch 
miestnostiach 

Od  polovice  januára  do  polovice  marca 
prebiehalo súbežné kontinuálne meranie objemovej 
aktivity radónu v miestnostiach F1 256, F1 267 a F2 
-127.  Konkrétne v F1 256 od 15.1.  do 15.3.2010 
(SK 1L 256), v F1 267 od 19.1. do 16.3.2010 (SK 
1L  267)  a  v  F2  -127  od  15.1.  do  17.3.2010 
(AlphaGUARD).  Miestnosti  F1  256  a  F1  267  sa 
nachádzajú  v  rovnakom  pavilóne  na  rovnakom 
poschodí,  miestnosť  F2  -127  je  vo  vedľajšom 
pavilóne  v  suteréne.  Miestnosť  F1  267  bola 

Obdobie              7.12. - 14.12.2009         8.12.2009 - 13.1.2010

Monitor
LSCH 29.31 5.24

SK1L V 31.54 3.94
SK1L 256 27.85 4.21 30.21 4.37
SK1L 267 21.94 5.09 27.23 5.32

AG 41.02 8.51 42.42 8.78

       OAR           
    [Bq.m-3]

   Neistota       
   [Bq.m-3]

       OAR            
    [Bq.m-3]

   Neistota      
  [Bq.m-3]
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utesnená rovnakým spôsobom ako je utesnená F1 
256  až  22.1.2010,  preto  porovnania  OAR  v 
miestnostiach udávam až od 23.1.2010.

Z obr. 5 je zrejmé, že priebeh aktivity v F2 -127 
nie  je  korelovaný  so  zvyšnými  dvomi 
miestnosťami. Je tu aj výrazne vyššia OAR, čo sa 
dalo očakávať, vzhľadom na to, že ide o miestnosť 
bez  okien,  pod  úrovňou  terénu  a  s  priamym 
kontaktom s podložím. 

Na obr. 6 a 7 je vidieť, že korelované nie sú ani 
OAR v F1 256 a F1 267, napriek tomu, že sa tieto 
miestnosti  nachádzajú  na  rovnakom  poschodí  v 
rovnakej budove. Sú však nerovnako veľké a okná 
majú orientované na rôzne svetové strany, pričom 
smer  vetra  môže  mať  značný  vplyv  na  zmeny 
ventilačnej rýchlosti v miestnostiach [Stanys a kol., 
2000] a vzhľadom na rôznu orientáciu okien bude v 
týchto  miestnostiach  v  tom  istom  čase  vplyv 
rozdielny.

Obr.  5:  Porovnanie  priebehov  vyhladených 
OAR v jednotlivých miestnostiach

Obr. 6: Priebehy vyhladených OAR v F1 256 a 
F1 267

Obr. 7: Korelácia OAR v F1 256 a F1 267

Zaujímavé je, že napriek rozdielnym priebehom 
aktivít v F1 256 a F1 267 boli priemerné aktivity za 
sledované  obdobie  v  týchto  miestnostiach  takmer 
rovnaké  (Tab.  3).  Aj  s  prihliadnutím  na  to,  že  v 
porovnávaní detektorov dávala SK 1L 256 o takmer 
3 Bq∙m-3 viac než SK 1L 267 sa priemerné OAR 
nelíšia o viac než 2,6 Bq∙m-3. Priemerná OAR v F2 -
127 bola v porovnaní s týmito dvomi miestnosťami 
viac než deväťnásobne vyššia.
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Tab.  3:  Porovnanie  priemerných  OAR  v 
jednotlivých miestnostiach.  S.O. je smerodajná 
odchýlka

Priemerné denné priebehy OAR v jednotlivých 
miestnostiach  (Obr.  8,  9,  10)  sú  opäť  rozdielne, 
avšak  so  spoločnou  črtou,  že  aktivita  dosahuje 
maximum v ranných a minimum v poobedňajších 
hodinách. V F1 256 nastáva maximum medzi 4. a 6. 
hodinou rannou, v F1 267 medzi 6. a 8. hodinou. 
Minimum dosahuje aktivita v oboch miestnostiach v 
rovnakej dobe, medzi 16. a 18. hodinou. V F2 -127 
na rozdiel od predchádzajúcich miestností nadobúda 
OAR široké nočné maximum v období medzi 18. a 
8.  hodinou a  minimum je posunuté o dve hodiny 
skôr, nastáva medzi 14. a 16. hodinou.

Obr.  8:  Priemerný  denný  priebeh  OAR  v 
miestnosti F1 256 od 23.1. do 15.3.2010

Obr.  9:  Priemerný  denný  priebeh  OAR  v 
miestnosti F1 267 od 23.1. do 15.3.2010

Obr.  10:  Priemerný  denný  priebeh  OAR  v 
miestnosti F2 -127 od 15.1. do 17.3.2010

Záver

Bolo  testovaných  5  radónových  kontinuálnych 
monitorov.  Zistili  sme,  že  radónové  monitory  na 
báze  scintilačných  komôr  dávajú  v  rámci  neistôt 
meraní  rovnaké  hodnoty  OAR.  Profesionálny 
monitor  AG  udáva  OAR  vyššie približne  o  12 
Bq∙m-3  .  Reakcie  všetkých  monitorov  na  zmeny 
OAR  sú  veľmi  podobné,  korelačný  koeficient 
vyjadrený ako R je na úrovni 0,92. 

Dlhodobejšie  sme  monitorovali  OAR  v  troch 
rôznych miestnostiach.  Vysokú objemovú aktivitu 
radónu  sme  namerali  v  miestnosti  v  suteréne 

Obdobie                       23.1. - 15.3.2010               . .- . .1 2 28 2 2010

Miestnosť
F  1 256 .26 99 .8 76 .27 3 .8 59
F  1 267 .26 52 .8 13 .26 76 .8 59
F  -2 127 .242 02 .27 86 .242 91 .26 24

       OAR       
       [Bq∙m-3]

      S.O.        
   [Bq∙m-3]

     OAR         
   [Bq∙m-3]

      S.O.        
   [Bq∙m-3]

160 B. Andel



(priemerne  242  Bq∙m-3).  V  miestnostiach  na 
poschodí  sme  zistili  denné  variácie  OAR  s 
maximom  v  ranných  hodinách  a  minimom  v 
poobedňajších  hodinách.  Priebehy  OAR  v  týchto 
miestnostiach boli  korelované len na úrovni  R2 = 
0,14.

Podrobnejšie  štúdium  vzťahu  OAR  k 
meteorologickým  prvkom  je  tiež  v  súčasnosti 
realizované.
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Abstract: One of the important goals of the AT-
LAS experiment is the study of top quark proper-
ties, which represents an important topic for search
for the physics beyond the Standard Model. For de-
termination of the top quark charge from the charges
of it’s decay products, a very important task is to de-
termine the b-jet charge and associate it with the lep-
ton, which it originates from the same top quark with.
In this work, the possibilities to improve the b-jet
charge determination technique based on the weight-
ing procedure are studied. First the combination of
the weighting parameter κ and the cone variable ∆R
is optimalized and the values κ = 0.5 and ∆R = 0.25
are decided to be the optimal values. Then the maxi-
mal number of relevant tracks N is optimalized, con-
cerning also different possible κ values. The N = 6
or N = 7 are determined as two values of the maxi-
mum number of tracks taken into account, which can
ensure a good restriction.
The b-jet charge asymmetry is investigated in the
work, too. It is proved, that for every value of cone
variable ∆R, the charge asymmetry is decreasing with
the κ increasing. For every value of κ , the charge
asymmetry is increasing with the cone variable ∆R in-
creasing, except of the value ∆R = 0.2, which gives a
global minimum. The b-jet charge asymmetry is also
increasing with the number of relevant tracks increas-
ing. Theese results are explained and interpreted.

Keywords: b-jet charge, Top quark charge, kappa,
cone, ATLAS

Introduction

In the twentieth century, a big progress was done
in understanding of the matter constituents. The
physics of elementary particles has been described
by the theory called Standard Model (SM), which
has been experimentally well proved. The SM de-
scribes processes caused by the strong, weak and
electromagnetic interaction, but the gravitation is not
included. The processes in SM are described by

∗robcoas@gmail.sk
†tokar@fmph.uniba.sk

the Quantum Chromodynamics (QCD1) and the elec-
troweak unified theory (unification of weak and elec-
tromagnetic interaction) proposed by Steven Wein-
berg2 in 1967. The QCD is based on the SU (3)C
symmetry. The electroweak theory is based on the
SU (2)L ⊗ U (1)Y symmetry. According to Stan-
dard Model, there are three types of elementary parti-
cles: fermions, gauge bosons and Higgs bosons. The
gauge bosons intermediate the interactions between
fermions. The Higgs bosons (in the minimal ver-
sion of Standard Model, there is only one Higgs bo-
son) give the mass to all massive gauge bosons and
fermions.
The fermions are particles that create all the matter
we know. As the particles with half-integer spin, they
are subject to Pauli exclusion principle3. There are
three generations of them. The particles in each gen-
eration have identical quantum numbers, the only dif-
ference is the mass of the particles (with the number
of generations increasing, the mass is increasing). In
each generation, there are two quarks and two lep-
tons. Leptons do not interact by the strong interac-
tion, only by the electroweak one. One of the leptons
has electric charge equal to -1, the other one called
neutrino is electrically neutral.
Quarks interact by all of the SM interactions. They
have a quantum number called color charge, with
three possible states: red, green and blue. The
Standard Model allows only white (colorless) stable
states. There are two possibilities how to build a
white state: the combination of all three colors and a
combination of a color and an anti-color. For this rea-
son, the quarks cannot be observed in free states, only
in states composed of three quarks qqq (each of them
has a different color) called baryons, or alternatively
of quark and anti-quark qq̄ (with opposite colors, for
example blue and anti-blue) called mesons.
In the nature, we can only observe particles from the
first generation and µ-leptons produced by the inter-
action of cosmic rays in the atmosphere. However,

1theory of strong nuclear interaction
2Nobel Prize in Physics in 1979
3no two identical fermions may occupy the same quantum

state simultaneously
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the existence of three generations is crucial. In the
early phase of universe, it has caused CP violation.
CP symmetry is the symmetry of electrical charge
and parity exchange to the opposite values. Thanks to
its violation, there was an asymmetry of particles and
antiparticles, which is proved by the fact that there
are no primordial anti-particles observed today. It
was shown that less than three generation of particles
would cause the symmetry of matter and antimatter
not to break and it would be not possible to form the
universe to its today’s structure.
All the particles predicted by SM, except of the Higgs
boson, have been already discovered in experiments.
In 1995 at Fermilab, a particle was discovered, which
is generally accepted as a SM top quark[1][2]. How-
ever, from the analysis carried out by the CDF and
D0 collaborations, the possibility that the top quark
charge is different from the Standard Model value
is not completely ruled out, though both the exper-
iments lately reported a preference for the SM sce-
nario [3][4]. This work deals with the studies of top
quark charge, which is necessary to distinguish be-
tween theese two scenarios.

The LHC project

The Large Hadron Collider (LHC) is a proton-proton
collider constructed in CERN (European Organiza-
tion for Nuclear Research founded in 1954 in the
north-west suburbs of Geneva on the Franco-Swiss
border). The LHC is the largest and most energetic
particle accelerator in history. It is a synchrotron col-
lider designed for pp collisions with the center of
mass energy of 14 TeV. It has been installed in a 27
km long tunnel, 50 - 175 m bellow the ground, which
had been used by the Large Electron-positron collider
(LEP) until 2000.
On the 10th of September 2008, the first single beam
events were measured in the LHC. However some
days later, a breakdown occurred witch required more
than a year long reconstruction. The next circulating
beam was reached on the 20th of November 2009 and
the first pp collision by the central of mass energy of
7 TeV has been achieved on the 30th of March 2010.
At present, the LHC is working at the central of mass
energy of 7 TeV and it will continue working at this
energy until the end of 2011. Thereafter, the center
of mass energy will be increased to 10 TeV and after
some time to 14 TeV, which is the maximum energy
achievable at LHC.

Before entering the LHC, the protons are accelerated
in several steps by older machines. First, a linear ac-
celerator Linac boosts protons to a kinetic energy of
50 MeV, then the Proton Synchrotron Booster (PSB)
accelerates them up to 1.8 GeV, after that the Proton
Synchrotron (PS) up to 26 GeV. In the end, the Super
Proton Synchrotron (SPS) accelerates the protons up
to 450 GeV and provides them for the injection to the
LHC.
To accelerate the protons to such a high energy, the
operational magnetic field of 8.4 T is needed. To
achieve such high magnetic field, several supercon-
ducting magnets are used. The frame of the accelera-
tor is created by 1232 dipole magnets, which provide
the acceleration of a beam, while the 392 quadrupole,
688 sextupole and 168 octupole magnets ensure the
beam focusing. The operating temperature of super-
conducting magnets is 1.9 K. The magnets are cooled
down to this temperature by the super fluid helium.
The protons at the LHC are accelerated in bunches,
each of them will consist of 1.15× 1011 protons. One
proton beam will consist of 2808 bunches. Then the
beam of the protons accelerated to energy of 3.5 TeV
will have the total energy of ∼ 180 MJ (the beam of
the protons accelerated to energy of 7 TeV will have
the total energy of ∼ 360 MJ). Such a huge number
of protons in the beam will correspond to luminosity
of L ≈ 1034 cm−2s−1. The bunch crossing frequency
(time between two collisions) will be 25 ns.
Alongsize the LHC, there are four main experiments:
ATLAS, CMS, ALICE and LHCb. In addition,
there are some smaller experiments like TOTEM and
LHCf.

The ATLAS experiment

The ATLAS detector (Figure 1) is a multipurpose
detector designed for a wide range of physical pro-
cesses. It has recently started to take data at the LHC.
It has a cylindrical shape covering the whole space
around the collision point. As it reaches 46 m in
length and 25 m in diameter, it is the largest volume
particle detector ever constructed.

The main goal of the ATLAS experiment is the search
for the last missing particle of the Standard Model,
the Higgs boson. This goal has been used as a bench-
mark to establish the performance of important AT-
LAS subsystems. The detector is able to identify the
Higgs boson in the mass range of ∼ 80 GeV - 1 TeV.
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Figure 1: The ATLAS detector[5].

The Higgs cannot be observed directly, as it decays
very quickly. The most significant channel for Higgs
boson study is the H → ZZ∗, where each of the Z
decays to a pair of oppositely charged leptons. How-
ever, the smaller Higgs boson mass is more probable.
For this reason, the ATLAS detector was built in a
way to be able to identify the Higgs boson from chan-
nel H → γγ , too.
The other very important task of the ATLAS exper-
iment is the search for the physics beyond the Stan-
dard Model. The most important candidate is the the-
ory of supersymmetry (SUSY). The lightest SUSY
particle is predicted to have a mass of ∼ 1 TeV. The
ATLAS detector should be able to identify the SUSY
particles in the region from hundreds GeV to a few
TeV. Other new physics theories such as Extra Di-
mensions or Technicolor could be investigated, too.
At the maximum energy and luminosity reachable at
the LHC it is expected to produce 107 tt̄ pairs per
year. This will allow a detailed study of many pro-
cesses where top quark is involved as well as the top
quark properties. The high energy and luminosity at
the LHC allow further high precision tests of QCD,
electroweak theory and flavour physics. On study of
CP symmetry violation, the beauty quark physics will
be focused.
The ATLAS detector is composed of several subde-
tectors. The one closest to the interaction point called
inner detector combines several types of detectors.
In the direction away from the collision point, two
high resolution semiconductor detectors (Pixel De-
tector and SCT4) are followed by the Transition Radi-
ation Tracker. This configuration results in the ability
to carry out precise particle momentum and vertex

4Silicon Strip Detector

measurements. Even the short lived particles such as
B-Hadrons can be recorded. The whole inner detec-
tor is only 7 m long and of outer radius of 1.15 m.
The electromagnetic calorimeter is a liquid-argon de-
tector. It is divided into a barrel part and two end-
caps. As an absorber in the barrel part, the steel
coated leed separated by honey comb spacers is used.
The hadronic calorimeter consists of three parts. The
Tile Calorimeter (TileCal) uses plastic scintillator
as an active material and steel as an absorber. It
constitutes the central part of the calorimeter. The
other parts of the hadronic calorimeter are the liquid-
argon forward (FCal) and end-cap (HEC) calorime-
ters, which use the liquid argon as the active medium.
Moving out from the hadronic calorimeter, the muon
toroid magnets follow. Their goal is to bend the moun
tracks before they are detected in the following Muon
Spectrometer. It is the biggest subdetector represent-
ing the major part of the ATLAS detector volume. It
can measure muon momentum with a very high pre-
cision.

Top Quark Physics

Top quark is the most recently discovered quark.
As the heaviest quark, it has completed the three
generation structure of the fundamental fermions
in Standard Model. The mass of top quark is mt

= 173.1 ± 1.3 GeV [6], which is 35 times larger
than the mass of the next heavy quark and close
to the electroweak symmetry breaking scale. This
fact raises the importance of top quark studies.
For example, the beyond Standard Model theories
could be first recognized in the top quark production
and decays anomalies as a result of the top quark
non-standard couplings.
The top quark can be produced either in tt̄ pairs
or as a single particle. In pp or pp̄ collisions,
the top quark is produced primarily in tt̄ pairs via
strong interaction. Two main mechanisms of tt̄ pair
production are:
(i) quark - antiquark anihilation (Figure 2): dom-
inates at the Tevatron5 experiment (∼ 85% of the
tt̄ pairs produced), while at the LHC6 experiment it
corresponds only to ∼ 10% of the tt̄ pairs produced.
(ii) gluon - gluon fusion (Figure 3): dominates at the
LHC experiment (∼ 90% of the tt̄ pairs produced),

5 pp̄ collisions by the center of mass energy 1.96 TeV
6 pp collisions by the intended center of mass energy 14 TeV
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while at the Tevatron experiment it corresponds only
to ∼ 15% of the tt̄ pairs produced.

Figure 2: Production of tt̄ pair in quark - antiquark
anihilation

Figure 3: Production of tt̄ pair in gluon - gluon fusion

The top quark can also be produced due to week
interaction as a single particle; however, this mecha-
nism is not significant in pp̄ and pp collisions. The
three different machanisms of single - top quark
production are:
(a) t-channel production (Figure 4 left): space - like7

virtual W-boson is absorbed by a b-quark from the
proton sea and changes to an top quark.
(b) s-channel production (Figure 4 middle): time-
like8 virtual W-boson is created in qq̄ pair anihilation.
(c) associated production (Figure 4 right): a single
top quark is produced together with a real W-boson.
One of the initial partons is b-quark from the proton
see.
Among these channels, the dominant contribution
comes from the t-channel processes which account
for about 250 pb, the associated production amounts
to about 60 pb, while the s-channel mode is expected
with a cross section of about 10 pb [7][8].
Due to higher backgrounds and less characteristic
signature of the decay, the top quark identification
from single top events is a much harder task than
from tt̄ pair production.

7square of four-momentum q2 = E2− p2 < 0
8square of four-momentum q2 = E2− p2 > 0

The Electroweak interaction, CKM
matrix, top quark decay

The lagrangian of the electroweak interaction is
SU (2)L ⊗ U (1)Y invariant. It means that the two
quarks in one generation are in fact two eigenstates of
a weak isospin of one particle (called dublet). Then a
conversion between these states is possible. It is per-
formed by weak charged currents. In addition to such
conversions within one generation, there are also pos-
sible conversions between up and down9 quarks from
different generations10. They are made possible by
the mixing mechanism. For the first time, it was
observed in K-meson decay K+ → µ̄ νµ . Nicola
Cabibbo described this mechanism (in time of two
quarks generations known) by 2 × 2 matrix:

(
d′

s′

)
=

(
cos θC sin θC

− sin θC cos θC

) (
d
s

)
(1)

The d, s, d′ and s′ are d-quarks and s-quarks states.
The only one parameter of this matrix is the Cabibbo
mixing angle θC.
Observing that CP-violation could not be explained
in a four-quark model, Makoto Kobayashi11 and
Toshihide Maskawa11 generalized the Cabibbo ma-
trix into the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix
(CKM matrix)[9]:



d′

s′

b′


 = U




d
s
b


 ; U =




Vud Vus Vub
Vcd Vcs Vcb
Vtd Vts Vtb




9By the up (down) quarks we mean the first (second) field of
quark dublet in each generation. It means, that by up quarks we
mean u, c and t-quarks and by down quarks d, s and b-quarks.

10Conversions between two up quarks (or two down quarks)
from different generations (for example a conversion between b-
quark and s-quark) are according to electroweak theory forbid-
den.

11Nobel Prize in Physics in 2008

Figure 4: Production of single top quark in t-channel
(left), s-channel (middle) and associated production
(right)
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Quark states d′, s′ and b′ are compositions of pure
flavour states d, s and b. The elements of the
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa mixing matrix (CKM
matrix) represent intensities of conversions between
quark states (their squares are probabailities of these
conversions). For example, the squares of elements
Vtd ,Vts and Vtb are the probabilities of conversion of
top quark to d, s and b quarks. The total probability
of conversion of some up quark to any down quark
is represented as a sum of element squares and needs
to equal to one. Therefore the CKM matrix has to be
unitary.
The top quark as the heaviest quark in Standard
Model decays via weak currents to three lighter
quarks (one down quark in each generation) t →
b, t → s, and t → d. Knowing the elements of CKM
matrix corresponding to conversions between lighter
quarks, we can determine the elements for top quark
decay, using the CKM matrix unitarity. The result
is that decay of top quark to s-quark and d-quark is
not significant and the top quark decays almost ex-
clusively to bottom quark (Figure 5). Consequently,
we can choose the CKM matrix elements in the fol-
lowing way:

Vtd = 0 Vts = 0 Vtb = 1. (2)

Figure 5: Top quark decay to bottom quark and W-
boson

Knowing the masses of the top quark and W-boson,
we can determine the top quark decay width and life-
time. When assuming that the masses of the bottom
quark and W-boson are equal to zero, we get decay
width of[10]:

Γ0 = GF m2
t

8π
√

2
= 1.76GeV. (3)

Considering the non-zero mass of W-boson, in the
first pertubation order we get the following decay

width[11]:

ΓLO (t → bW ) =

Γ0 |Vtb|2
[

1 − 3
(

mW
mt

)4
+2
(

mW
mt

)6 ]
= 1.56GeV.

(4)

After the corrections of higher pertubation orders,
we finally get the decay width value Γ(t → bW ) =
1.46GeV [11]. This huge decay width corresponds to
a very small lifetime of top quark:

τtop = h̄
Γ(t→bW ) = 4.5 × 10−25 s. (5)

Since the length of time required for hadronization12

is two orders higher τhadr ≈ 1 × 10−23 s , the top
quark decays before it could hadronize. This means
that the top quark does not create any coupled states
like hadrons. The simplest top quark bounded state,
called toponium13, has not been observed yet[12].

The decay modes

Since the lifetime of W-boson is short, too, we can
observe only its decay products. W-boson can decay
into quarks (W → qq̄) or leptons (W → lν̄). For
this reason, there are three possible decay modes
(channels) [13]:
1.) hadron mode - dijet mode (Figure 6): both
W-bosons coming from both top quarks decay to
hadrons. After the decay, we get as a result 6 quarks,
observed as 6 jets. 44 % of the top quark decays
run in this mode. There are no high pT (transverse
momentum) leptons in this mode, for this reason
its identification is complicated. It is difficult to
distinguish the signal from the abundant Standard
Model QCD multi-jets production. This is even
expected to be orders of magnitude bigger, than the
signal.

2.) semilepton mode - lepton jet mode (Figure 7):
one W-boson decays to hadrons and the second one
to leptons. After the decay, we get as a result 4 jets,
one lepton and one neutrino. The neutrino cannot
be detected, we can only observe it as a missing

12process of hadrons creation from quarks due to strong nu-
clear force acting between quarks

13coupled state of tt̄

166 R. Astaloš



Figure 6: Hadron mode of the top quark decay.

transverse energy. 30 % of the top quark decays run
in this mode. This mode is identified by the presence
of one high pT lepton. It allows to suppress the
Standard Model QCD and W+jets background. The
only source of missing ET in signal events is the pT

of the one neutrino. Therefore, the neutrino’s pT can
be easily reconstructed.

Figure 7: semilepton mode of the top quark decay.

3.) dilepton mode (Figure 8): both W-bosons coming
from both top quarks decay to leptons. After the
decay, we get as a result 2 b-jets, 2 leptons and 2
neutrinos. 6 % of the top quark decays run in this
mode. They are identified by requiring two high
pT leptons and a missing transverse energy ET .
This mode allows a clean sample of top quark to
be obtained. However, this sample has limited use
in probing the top quark reconstruction capability
of the ATLAS experiment, due to the two neutrinos
escaping detection[14].

As a lepton we only consider electrons and µ-
leptons. The τ-lepton can decay leptonicaly and
hadronicaly. There is not any sufficient way of
recognizing these decays; therefore, the τ-leptons
are usually not considered.
The hadron mode has the greatest statistics; however,
it has a very big QCD background and the reconstruc-

Figure 8: Dilepton mode of the top quark decay.

tion of W-jets is complicated. The dilepton mode
is the purest one (the lowest QCD background), but
has very small statistics. The semileptonic mode is a
kind of compromise between the first two modes. It
has smaller statistics than the hadron one, but much
bigger than the dileptonic one. As it is composed of
only one hadronic channel, the QCD backgroud is
smaller than in the hadron mode composed of two
hadronic channels, but bigger than in the dileptonic
containing no hadron channels. Therefore, it is
always an important issue to choose the right mode
for top quark studies. In this work we will use for
studies both, the semilepton and the dilepton mode.

Top quark charge determination

As already mentioned above, it is generally accepted
that the particle discovered at Fermilab in 1995 is the
Standard model top quark. However, from the anal-
ysis carried out by the CDF and D0 collaborations,
the possibility that the top quark charge is differ-
ent from the Standard Model value is not completely
ruled out, though both the experiments lately reported
a preference for the SM scenario [3][4]. The correla-
tions of the b-quarks and W bosons in the process
pp̄→ tt̄ →W+W−bb̄ still have not been determined
with a sufficient confidence level and moreover the
non Standard Model pairing of the b-quarks and W
bosons is not excluded by the present precision elec-
troweak data (from decay Z→ bb̄), which are consis-
tent with existence of an ”exotic“ (XM) quark of the
charge -4/3 and mass ≈ 170 GeV [3].
Due to charge conservation, we should be able to
determine the top quark charge coming from the
charges of its decay products. In the SM, the top
quark is expected to decay in the following way (the
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charge flow shown in brackets in the upper index):

t(2/3)→ b(−1/3)+W (+1),W+→ l++νl (6)

The exotic quark t̃ is expected to decay:

t̃(4/3)→ b(−1/3)+W (−1),W−→ l−+ ν̄l (7)

While in the SM case, the lepton `+ is intrinsically as-
sociated with b-quark (Q = −1/3) (both come from
the same top quark), in the exotic case it is just op-
posite: `− is intrinsically connected with b-quark.
Therefore, to determine the top quark charge, we
need to associate the lepton and b-jet comming from
the same top quark and determine the charge of both
of them. In a particle detector, it is easy to determine
the charge of a lepton. However in the case of a b-jet,
the task is more difficult. For the determination of the
average b-jet charge, a weighting technique [15][16]
was employed, in which the b-jet charge is found as
a weighted sum of the b-jet track charges:

qbjet =
∑i qi|~j ·~pi|κ
∑i |~j ·~pi|κ

(8)

where qi(pi) is the charge (momentum) of the ith

track , the ~j defines b-jet axis direction and κ is a
parameter which needs to be optimised (for the best
separation of b- and b̄-jets).

Entries  10100

Mean   0.0036± -0.0497 

-1 -0.5 0 0.5 10

50

100

150

200

250
Entries  10100

Mean   0.0036± -0.0497 

Entries  10100

Mean   0.0036± -0.0497 

Entries  10083

Mean   0.0035± 0.0647 

Entries  10083

Mean   0.0035± 0.0647 

bjet type

l+ assoc.

l- assoc

Figure 9: An example of the spectra of b-jets associ-
ated with positively (blue line) and negatively (red
line) charged leptons (κ = 0.9, ∆R = 0.5 and all
tracks taken into account).

In the Figure 9 an example of the spectra of the b-jets
associated with positively (blue line) and negatively
(red line) charged leptons are shown. We can see, that
the spectra corresponding to different charge signs in-
terlap each other, because of their high dispersion.

For this reason, the goal of our work is to optimise
the parameter κ and select some other parameters in
such a way, that the ratio of the charge dispersion and
the charge absolute value is minimal. For this pur-
pose, we were using the Monte Carlo simulations.

The κ parameter and a b-jet Cone

The cone variable ∆R is the value of a solid angle
around the b-jet axis, where the b-jet track has to fall
to, in order to be taken into account. The sense of
the cone restriction is the fact, that the tracks, that are
closer to the b-jet axis have a higher probability to
have originated from the b-jet.
As an optimization variable we took the relative error
of the combined b-jet charge. The combined b-jet
charge is defined according to:

Qcomb = Ql
bjet ·Ql, (9)

where Ql
bjet and Q` are the b-jet charge calculated by

Eq.8 and the lepton charge, respectively, where the b-
jet and lepton ` come from the same top quark.
We have investigated the dependence of the relative
error of combined b-jet charge on the parameter κ
and the Cone variable. The result is shown in the
Figure 10 and Figure 11 (selected region around the
minimum).
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Relative error of Qcomb [%] vs Kappa and Cone (trigger on)

Figure 10: The relative error of combined b-jet
charge as a function of the parameter κ and the Cone
variable.

We can see, that the lowest relative error of the com-
bined b-jet charge is obtained for κ = 0.5 and ∆R =
0.25. Furthermore, when we look at the Figure 11
and considere, that the optimal combination of κ and
∆R values is for sure somewhere in this region, we
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Figure 11: The relative error of combined b-jet
charge as a function of the parameter κ and the Cone
variable (selected region around the minimum).

can claim, that independently of the κ value, the op-
timal ∆R is 0.25. Therefore, in the following work
we will consider only this cone value14.
The other quantity, which we will investigate, is the
asymmetry, defined as follows:

AQ =
Q(`+)+Q(`−)
|Qcomb|

(10)

The asymmetry describes the dominance of the pos-
itively charged b-jets. This is a result of the LHC
configuration. Both of the collided primary particles
(two protons) are positively charged and this excess
is transmited to the final state due to color charge re-
combination. The dependence of b-jet charge asym-
metry on the parameter κ and the cone variable ∆R is
shown in the Figure 12.

We can see, that for every value of the cone variable
∆R, the charge asymmetry is decreasing with the κ
increasing. On the other hand, for every value of
κ , the charge asymmetry is increasing with the cone
variable ∆R increasing, except of the value ∆R = 0.2,
which gives a global minimum. This is understand-
able, because with the cone value increasing, more
tracks originating from protons with a dominance of
positive charge are included to the calculations. The
exception for ∆R = 0.2 can be explained, too. When
increasing the cone from 0.15 to 0.20, probably still
not many confusing tracks are included, but there
could be included many tracks, which really originate
from the explored b-quark and were not included be-

14We cannot claim such a strong statement about the κ param-
eter, therefore we will continue investigating it.
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Figure 12: The Asymmetry of combined b-jet charge
as a function of the parameter κ and the Cone vari-
able.

fore. The higher value of the κ parameter means, that
the high pT tracks (which are more probable to orig-
inate from the explored b-quark and therefore not to
carry the positive charge excess) are counted with a
greater weight than by the lower κ value. This will
result in a decreased charge asymmetry, as the simu-
lation has confirmed.

The number of relevant tracks

Now we will continue our work optimising another
parameter, the number of relevant tracks N. It is a
maximal number of tracks, which are taken into ac-
count from one b-jet. If a b-jet has more than N
tracks, there are taken into account the N tracks with
the highest transverse momentum pT . The sense of
the N restriction is the fact, that the tracks, that have
higher momentum in the b-jet axis direction carry
more information about the b-jet.

The Figure 13 shows the relative error of combined
b-jet charge for different N values. We can see, that
for N < 6 the relative error of combined b-jet charge
decreases with the N increasing and for N ≥ 6 the
relative error is almost constant. We need to notice,
that the smaller N will be in real experiment greater
advantage than in the Monte Carlo simulations, be-
cause there is an additional backround (this means
more confusing tracks) in the real detector. Since
the differences in relative error of b-jet charge are
small for N ≥ 6 (3.1 % between values for N = 6
and N = 8), the optimal value will be somewhere
between 6 and 8. To check this result, we have re-
produced this simulation for the pile up sample. The
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Figure 13: The relative error of combined b-jet
charge for different values of maximal number of rel-
evant tracks (the bottom plot is made from the top one
by increasing a selected region).

results are in Figure 14. We can see again, that for
N < 6 the relative error of combined b-jet charge de-
creases with the N increasing and for N ≥ 6, it is al-
most constant. But now, we obtain the lowest relative
error for N = 6, though the differences for N ≥ 6 are
again very small. Taking into account both, the sig-
nal and the pile up sample results, we can conclude
that for N ≥ 6 the relative error is basically constant.
However as we mentioned above, the smaller N is
in real experiment an advantage. Therefore we will
choose as the optimal value N = 6 or N = 7 (this
is to be checked, when data from the real experiment
are provided).
In the Figure 15, the relative combined charge error,
as a function of parameters κ and N, is shown on the
reagion around the values selected as optimal (the top
plot corresponds to standard signal sample, while the
bottom one to pile up sample).
The results obtained from the standard signal sam-
ple show clearly, that independently of the number of
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Figure 14: The relative error of combined b-jet
charge for different values of maximal number of rel-
evant tracks - the pile up sample (the bottom plot is
made from the top one by increasing a selected re-
gion).

relevant tracks taken into account, the optimal value
of κ is 0.5. On the other hand, the results obtained
from pile up sample could prefer the κ = 0.4. How-
ever, the difference between κ = 0.4 and κ = 0.5
is insignificant and the results obtained above are a
good reason to continue considering the κ = 0.5 as
the optimal value. The other important think to men-
tion about this figure is, that the optimal N value can
be considered 6 or at most 7.
The b-jet charge asymmetry as a function of N is
shown in the Figure 16 (the top plot corresponds to
standard signal sample, while the bottom one to pile
up sample).
For both samples, we can see, that the b-jet charge
asymmetry is increasing with the number of relevant
tracks increasing. This is not surprising, too, because
with the number of tracks taken into account increas-
ing, more tracks originating not from the explored b-
charge, thus with the higher probability to carry the
dominance of positive charge, are included to the cal-
culations.
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Figure 15: The relative error of combined b-jet
charge as a function of κ and the number of rele-
vant tracks (the top plot corresponds to standard sig-
nal sample, while the bottom one to pile up sample).

Conclusions

One approach, how to determine the top quark charge
is based on the charges of top quark decay products.
The most difficult task is to determine the b-jet charge
and associate it with the lepton, which it originates
from the same top quark with. In this work, we have
studied the possibilities to improve the b-jet charge
determination technique based on the weighting pro-
cedure. First the combination of the weighting pa-
rameter κ and the cone variable ∆R was optimalized
and the values κ = 0.5 and ∆R = 0.25 were decided
to be the optimal values. Then the maximal num-
ber of relevant tracks N was optimalized, concerning
also different possible κ values. The N = 6 or N = 7
were determined as two values, which can ensure a
good restriction.
The b-jet charge asymmetry was investigated, too. It
was proved, that for every value of cone variable ∆R,
the charge asymmetry is decreasing with the κ in-
creasing. For every value of κ , the charge asymmetry
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Figure 16: The b-jet charge asymmetry as a function
of the number of relevant tracks (the top plot corre-
sponds to standard signal sample, while the bottom
one to pile up sample).

is increasing with the cone variable ∆R increasing,
except of the value ∆R = 0.2, which gives a global
minimum. The b-jet charge asymmetry is also in-
creasing with the number of relevant tracks increas-
ing. Theese results are not surprising, because with
the increasing of the cone or number of tracks taken
into account, more tracks originating from protons,
with a dominance of positive charge are included to
the calculations. Similarly, a higher value of the κ
parameter means, that the high pT tracks (which are
more probable to originate from the explored b-quark
and therefore not to carry the positive charge excess)
are counted with a greater weight than by the lower κ
value. This results in a decreased charge asymmetry.
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Štúdium pozadia pri rekonštrukcii náboja top kvarku pri použití
rôznych b-taggovacích algoritmov
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Abstrakt: Algoritmy JetProb a SV0 su algoritmy
na b-taggovanie jetov, t.j. na určenie ktoré z jetov
sú b-jety. B-jety sú jety iniciované b-kvarkom, ale-
bo b-antikvarkom. Tieto algoritmy sa používajú pop-
ri základnom tagovacom algoritme IP3D+SV1 a je
predpoklad, že sa budú používat’ hlavne v prvej fáze
LHC. Ciel’om práce bolo vyšetrit’ ako b-taggovacie
algori-
tmy JetProb a SV0 pracujú na pozad’ových proce-
soch pri rekonštrukcii náboja top kvarku. Menením
základných parametrov týchto algoritmov som hl’a-
dal podmienky vedúce k minimálnemu pozadiu.

Kl’účové slová: b-tagging, JetProb, SV0, top kvark,
pozad’ové procesy

1 Fyzika top kvarku

Top kvark bude hrat’ dôležitú úlohu už od prvých dát
získaných na detektore ATLAS. Rekonštrukcia hmot-
nosti top kvarku nám umožní otestovat’ výkon de-
tektora a okalibrovat’ ho. V niektorých modeloch za
Štandardným modelom (SM), nové častice sa rozpa-
dajú práve na tento kvark. Predpokladá sa, že top
kvarkové procesy tvoria pozadie v hl’adaní novej fy-
ziky.

1.1 Štandardný model - SM

SM predpokladá, že sa celý viditel’ný vesmír skladá z
troch sektorov elementárnych častíc: fundamentálne
fermióny, intermediálne bozóny a Higgsove bozóny.

Fundamentálne fermióny majú spin 1/2, delíme
ich na leptóny a kvarky. Častice sú zoradené do troch
generácii podl’a hmotnosti. Prvej generácii patria
najl’ahšie leptóny a kvarky a k tretej najt’ažšie. Len
častice patriace do I generácie sú stabilné, častice II a
III generácie sa rýchlo rozpadajú na l’ahšie.

Leptóny delíme na elektróny, mióny a tau leptóny.
Každý z leptónov má svoje neutríno, ktoré nemá ná-
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boj a má takmer nulovú hmotnost’. Náboj leptónov
sa rovná elementárnemu náboju e =−1,6 ·10−19C.

Kvarky I generácie sú u- a d-kvark (up resp. do-
wn). II generáciu tvoria c- a s-kvark (charm resp.
strange) a III generáciu t- a b-kvarky (top resp bot-
tom). Kvarky majú náboj, ktorý je bud’ 1/3 e alebo
2/3 e.

Intermediálne bozóny sú kvantá silových polí spro-
stredkujúce interakcie medzi časticami. Bozóny majú
celočíselný spin. Fotón sprostredkuje elektromagne-
tiké interakcie, gluóny sprostredkujú silné interakcie
a W+, W− a Z0 bozóny slabé interakcie.

Existencia častíc predpokladaných SM bola expe-
rimentálne potvrdená až na Higgsov bozón. Higgsov
bozón nepatrí ani fermiónom ani bozónom, ale tvorí
tretí sektor častíc v SM. Hmotnost’ častíc v SM je
spôsobená ich interakciou s týmto bozónom. Jednou
z hlavných úloh na experimentoch ATLAS a CMS
bude hl’adanie Higgsovho bozónu.

1.2 Top kvark

Ako bolo povedané, top kvark hrá dôležitú úlohu v
skúmaní existencie Higgsovho bozónu, ale aj v skú-
maní modelov za SM, ako je SUSY. Podl’a teorie,
Higgsov bozón a SUSY častice majú vo svojích roz-
padových kanáloch top kvark. Štúdium vlastností top
kvarku je dôležité, aby tieto teoretické predpoklady
mohli byt’ overené.

Top kvark je kvark III generácie častíc v SM, s
hmotnost’ou 173,1 ± 1,3 GeV [4], spinom 1/2 a ná-
bojom 2/3e (V experimentoch na Tevatrone nie je
spol’ahlivo overené či sa pozoruje top kvark, alebo
exotický kvark s nábojom −4/3e. Aj ked’ je len ma-
lá pravdepodobnost’, že exotický model je správny,
jeho existencia zatial’ nebola vylúčená v experimen-
toch CDF a DØ vo Fermilabe).

1.2.1 Produkcia tt párov

V protón-protónových zrážkach, aké budú skúmané v
experimente ATLAS, top kvarkové páry sú produko-
vané gluón-gluónovou fúziou a kvark-antikvarkovou
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anihiláciou (Obr. 1). Na LHC budú top kvarkové pá-
ry produkované prevažne gluón-gluónovou fúziou[1].

Obrázok 1: Procesy produkcie top kvarku:a),b) -
gluón-gluónová fúzia, c) kvark-antikvarková anihilá-
cia

Vo väčšine prípadov sa top kvark rozpadá na W
bozón a b-kvark. W bozón sa rozpadáva d’alej a sú
dva možné prípady. V 1/3 prípadov sa W rozpadne
na nabitý leptón a príslušné leptónové neutríno, vo
zvyšných 2/3 prípadoch sa rozpadáva na pár kvark-
antikvark. V kvark-antikvarkovom kanále sa objavu-
jú výlučne l’ahké kvarky.

Top kvarkové páry môžeme charakterizovat’ na zá-
klade počtu W bozónov ktoré sa rozpadli leptónovo:

1. Di-leptónový kanál
Je to proces, ktorým sa rozpadá 1/9 vytvorených
tt eventov. V tomto procese sa oba W bozó-
ny vytvorené pri rozpade top kvarkového páru
rozpadajú na leptón a jeho neutríno. Pri spra-
covaní dát tento výstupný proces bude identifi-
kovaný na základe prítomnosti dvoch leptónov,
s vel’kou priečnou hybnost’ou, dvoch neutrín,
ktoré sa prejavia ako chýbajúca priečna energia,
a dvoch b-jetov.

2. Hadrónový kanál
Týmto kanálom sa rozpadá 4/9 tt eventov. Oba
W bozóny sa rozpadnú na kvark-antikvarkový
pár, ktorý hadronizuje. Výsledkom je 6 jetov z
ktorých pri spracovaní dát, dva musia byt’ ozna-
čené za b-jety a zvyšné 4 musia byt’ výsledkom
hadronizácie l’ahkých kvarkov. Tento kanál ne-
bude používaný na rekonštrukciu vlastností top
kvarkových párov kvôli vel’mi vysokému poza-
diu od QCD procesov, ktoré sa t’ažko potláča.

3. Leptón+jetový kanál
Zvyšných 4/9 tt eventov sa rozpadáva letón-
jetovo. To znamená, že jeden z W bozónov sa
rozpadáva na leptón a leptónové neutríno, kým
druhý sa rozpadáva na kvark-antikvark, ktoré
hadronizujú do jetov. Výsledkom sú dva b-jety,

dva jety pochádzajúce od l’ahkých kvarkov a je-
den lepton a jeho neutríno.

1.2.2 Produkcia jedného top kvarku (Single Top
Production)

V SM single top kvark je produkovaný prostred-
níctvom elektroslabej interakcie (top kvarkové páry
sú produkované silnou interakciou). Môže pritom
vzniknút’ tromi možnými procesmi:

• fúziou W-bozónu a gluónu (t-kanál)

• asociovaná Wt produkcia

• produkcia s-kanálom (W-bozón rozpadá na top
a b-kvark)

Na obrázku sú zobrazené Feynmanove diagramy
týchto troch procesov produkcie [1].

Obrázok 2: Kanály produkcie jedného top kvarku: a)
t - kanál, b) asociovaná Wt produkcia, c) s - kanál.

1.3 Rekonštrukcia náboja top kvarku

Pri rekonštrukcii náboja top kvarku budú sa používat’
iba di-leptónový a leptón+jetový kanál tt produkcie.
Hadrónový kanál nebude použitý kôli vel’mi vysoké-
mu pozadiu, ktoré pochádza od QCD procesov.

Aby event bol označený ako di-leptónový alebo
leptón+jetový, musí splnit’ kritéria pre príslušný ka-
nál:

di-leptónový kanál

• musia existovat’ presne dva izolované leptóny s
|η |< 2.5 a pT > 25GeV (pT > 20GeV )

• aspoň 2 jety s |η |< 2.5 a pT > 30GeV

• oba jety musia byt’ označnené za b-jety

• chýbajúca priečna energia musí byt’ väčšia ako
30 GeV

leptón+jetový kanál
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• musí existovat’ presne jeden izolovaný leptón s
|η |< 2.5 a pT > 25GeV (pT > 20GeV )

• aspoň 4 jety s |η |< 2.5 a pT > 30GeV

• aspoň 2 jety musia byt’ označnené za b-jety

• chýbajúca priečna energia musí byt’ väčšia ako
20 GeV

1.4 Pozadie k tt procesom

Za pozad’ové procesy považujeme také procesy, kto-
ré vd’aka svojím výstupným kanálom zanechajú v
detektore odozvu podobnú výstupným kanálom top
kvarkovej produkcie. Rekonštrukčné algoritmy pra-
cujú pri optimalizovaných parametroch, na základe
ktorých identifikujú top kvarkové procesy. Pozad’o-
vé procesy, ktoré splnia tieto parametre budú identifi-
kované ako top kvarkové procesy aj ked’ to v skutoč-
nosti nie sú.

K tt procesom najdôležitejšie pozad’ové procesy
sú: produkcia W+jety, Z→ dva leptóny + n jetov, di-
bozónové pozadie (procesy v ktorých nastávajú WW,
WZ alebo ZZ páry bozónov), QCD multi-jetové pro-
cesy a Single Top produkcia [1].

2 B-tagging

V štúdiu top kvarku dôležitú úlohu hrá identifiká-
cia jetov, ktoré nastávajú hadronizáciou kvarkov. Je-
ty, ktoré vznikli hadronizáciou b-kvarku sa nazývajú
b-jety. Ked’že top kvark nehadronizuje, b-kvark je
najt’ažší kvark, ktorý vytvára jet pri hadronizácii. Je-
ty ostatných kvarkov nazývame l’ahké jety.

B-jety sa nachádzajú v rozpadových kanáloch top
kvarku. Pri rekonštrukcii náboja top kvarku je dôle-
žité tieto b-jety identifikovat’, rozlíšit’ od light jetov
a spočítat’ ich náboj. Algoritmy vyvinuté na iden-
tifikáciu b-jetov sa nazývajú b-taggovacie algoritmy.
Štandarným algoritmom v experimente ATLAS je
IP3D+SV1. Okrem tohto algoritmu budú používané
aj algoritmy JetProb a SV0. Tieto dva algoritmy budú
používané najmä na prvých dátach získaných na eš-
te neokalibrovanom detektore, lebo nepotrebujú tak
presné dáta ako štandardný algoritmus.

2.1 O b-taggingu

Na b-tagging sa využíva niekol’ko dôležitých vlast-
ností b-jetov na základe, ktorých ich môžeme rozlíšit’

od l’ahkých jetov. Po prvé b-kvark t’ažko fragmen-
tuje a preto b-hadrón zachováva približne 70% hyb-
nosti bottom kvarku. Produkty rozpadu b-hadrónu
môžu mat’ vel’kú priečnu hybnost’ vzhl’adom na os
jetu. Najdôležitejšia vlastnost’ je dlhá doba života b-
hadrónov. To znamená že poloha vertexu (sekundár-
ny vertex) b-jetu bude značne (vzhl’adom na rozlíše-
nie detektora) vzdialená od polohy primárneho ver-
texu. Priestorové b-taggovacie algoritmy využívajú
práve túto vlastnost’ b-jetov, okrem toho tieto algorit-
my vedia vypočítat’ presnú polohu sekundárneho ver-
texu. B-tagging môžeme urobit’ aj zistením leptónu
v jete. Takýto prípad zodpovedá semi-leptónovému
rozpadu b-hadrónu. Leptón produkovaný pri takomto
procese má pomerne vel’kú priečnu hybnost’ a hyb-
nost’ vzhl’adom na os jetu.

2.2 Algoritmus JetProb

JetProb je priestorový rekonštrukčný algoritmus. Na
taggovanie b-jetov používa, len priečny zrážkový
(impact) parameter, d0, trekov (dráh) nabitých častíc.
JetProb overuje či treky patriace jetu boli vytvorené
v primarnom vertexe a počíta celkovú pravdepodob-
nost’ jetu. Na základe celkovej pravdepodobnosti po-
tom rozlišuje b-jety od l’ahkých jetov.

Zrážkové parametere sa počítajú vzl’adom na polo-
hu primárneho vertexu. Na b-tagging sa využíva zna-
mienko priečného zrážkového parametra b-jetu. Se-
kundárny vertex, v ktorom došlo k rozpadu b alebo
c hadrónu, má častejšie kladnú hodnotu d0, kým je-
ty z primárneho vertexu majú náhodné znamienko.
Znamienko sa počíta pomocou vzorca (1). ~Pj smer
jetu nameraný v kalorimetre, ~Pt a ~Xt sú smer a polo-
ha treku v bode najkratšej vzdialenosti od primárneho
vertexu, ~Xpv je poloha primárneho vertexu.

sign(d0) = sign
[
(~Pj×~Pt) ·

(
~Pt × ( ~Xpv−~Xt)

)]
(1)

Pravdepodobnost’ Pi, že i-ty trek nastal v primar-
nom vertexe, je počítaná vzorcom (2). R je rozlišo-
vacia funkcia (resolution function), d0/σd0 je dôleži-
tost’ zrážkového parametra d0.

Pi =
∫ −|di

0/σ i
d0
|

−∞
R(x)dx (2)

Celkovú pravdepodobnost’ Pjet dostaneme kombi-
novaním jednotlivých Pi. Na základe celkovej prav-
depodobnosti JetProb rozlišuje b-jety od l’ahkých je-
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tov. Ak jet má N trekov potom Pjet počítame nasle-
dovne:

Pjet = P0 ·
N−1

∑
j=0

(−lnP0)
j

j!
(3)

kde

P0 =
N

∏
i=1

Pi (4)

2.3 Algoritmus SV0

SV0 je b-taggovací algoritmus založený na analýze
doby života (life-time based) trekov. Pomocou ne-
ho sa robí rekonštrukcia sekundarných vertexov. K
rekonštruovanému sekundárnemu vertexu sa vypočí-
ta významnost’ (significance) dĺžky rozpadovej drá-
hy. Porovnaním s dopredu zvolenou hodnotou, ktorú
musí spĺňat’ tento parameter, SV0 rozhoduje o tom či
daný jet bude označený za b-jet.

Najprv sa overí či trek patrí k jetu a vytvorí sa zo-
znam týchto trekov. Trek môže patrit’, len jednému
jetu. SV0 pomocou zoznamu jetov robí rekonštruk-
ciu sekundárnych vertexov. Rekonštrucia sa začína
určovaním dvoj-trekových vertexov, ktoré sa nachá-
dzajú značne vzdialené od primárneho vertexu. Dvoj-
trekové vertexy, ktorých hmotnost’ koreluje s hmot-
nost’ou K0

S mezónu alebo Λ0 baryónu sú vylúčené.
Vylučujú sa aj vertexy, ktoré nezanechali požadova-
ný záznam v detektore. Vertexy, ktoré prešli týmito
požiadavkami sú považované za sekundárne. Iterač-
nými metódami sa vylučujú treky s najväčším prís-
pevkom k chybe. Na konci algoritmus skúša do se-
kundárneho vertexu zaradit’ aj treky, ktoré na začiat-
ku neprešli výberovými kritériami.

3 Monte Carlo (MC) simulácie

Vývoj rekonštrukčného softvéru prebiehal aj pred
spustením LHC. Aby sa mohli zhodnotit’ rekon-
štrukčné algoritmy, bolo potrebné ich použit’ na dá-
tach. K tomu účelu sa použili simulačné programy,
simulujúce dáta získané v detektore.

Je viacero programov na simuláciu dát v experi-
mente ATLAS. Dáta su generované metódou Monte
Carlo (MC), pravdepodobnost’ procesu je daná jeho
účinným prierezom. V programoch simulujúcich dá-
ta v experimente ATLAS je možné nastavit’ všetky
parametre experimentu ATLAS.

Spracovaním prvých reálnych experimentálnych
dát, získaných pri energii

√
s = 900 GeV bola ziste-

ná vel’mi dobrá zhoda s nasimulovanými dátami pri
rovnakej energii.

Prednost’ MC simulovaných dát je v existencii
tzv. MC informácii o partónovej úrovni procesu (MC
Truth), záznamu v ktorom je presne uvedené, kto-
ré procesy boli nasimulované v danej vzorke. Dáta
sa najprv spracujú pomocou rekonštrukčných algo-
ritmov. Výsledky sa potom porovnajú s MC informá-
ciou o partónovej úrovni procesu. Na základe zhody
rekonštruovaných procesov s MC informáciou o par-
tónovej úrovni procesu je možné vyhodnotit’ rekon-
štrukčné algoritmy.

Vzorky pozadia použité v mojom štúdiu sú na-
simulované pomocou MC generátorov ALPGEN,
HERWIG a PYTHIA, pri energii

√
s = 10 TeV . Dá-

ta som nesimuloval samostatne, ale som použil dáta
nasimulované skupinou ATLAS/Bratislava.

4 Štúdium pozadia pri rekonštrukcii
náboja top kvarku

Pomocu štandardných procedúr, vyvinutých pra-
covnou skupinou ATLAS/Bratislava, som urobil b-
tagging hlavných pozad’ových procesov. Vzorka po-
zadia bola preškálovaná na signálnu vzorku zodpove-
dajúcu 3.18 f b−1. Treba poznamenat’, že QCD po-
zadie zatial’ nebolo zahrnuté do štúdia.

Pri rekonštrukcii eventov sa rekonštruuje tzv. kom-
binovaný náboj b-jetu, korý je definovaný nasledov-
ne:

Qcomb = Q(l) ·Q(l)
b jet (5)

kde Q(l)
b jet je náboj b-jetu vypočítaný váhovacou tech-

nikou a Q(l) je náboj leptónu asociovaného s b-jetom
[1].

Párovanie leptónov a b-jetov sa robí prostred-
níctvom špeciálnej procedúry párovania založenej
na tom, že invariantná hmotnost’ páru leptón+b-jet,
m(l,b jet), musí byt’ menšia ako hmotnost’ top kvar-
ku, ak leptón a b-jet pochádzajú z toho istého top
kvarku. Pre di-leptónový a leptón+jetový rozpadový
kanál top kvarku požívajú sa nasledovné kritéria:

• kritérium v di-leptónovom kanály

m(l(1,2),b jet)< mcr ∧m(l(2,1),b jet)> mcr (6)
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• kritérium v leptón+jetovom kanály

m(l,b(1,2)jet )< mcr ∧m(l,b(2,1)jet )> mcr (7)

Vo vzorcoch (6) a (7), mcr je optimálna hodnota
hmotnosti, ktorú treba použit’ pri párovaní leptónu s
b-jetom. Hodnota, mcr = 160 GeV , bola stanovená
hl’adaním optimálnych hodnôt účinnosti (efficiency)
a čistoty (purity) párovacej metódy, [1].

Použité parametre dávali najlepšie výsledky pri
spracovaní signálu. Parameter, ktorý som menil, bola
hodnota prahu v algoritmoch JetProb a SV0. Prah v
algoritme JetProb je hodnota, ktorá musí byt’ menšia
ako pravdepodobnost’ vypočítaná vzorcom (3). Prah
v algoritme SV0 sa porovnáva s hodnotou význam-
nosti dĺžky rozpadovej dráhy vypočítanej k rekon-
štruovanému sekundárnemu vertexu.

V Tabul’ke 1. sa nachádzajú výsledky mojej práce.
Pre porovnanie je uvedený výsledok štandardného al-
goritmu IP3D+SV1 pre prah, ktorý bol určený ako
optimálny. ∆R je vel’kost’ priestorového uhla rekon-
štruvaného b-jetu. Jeho hodnota, ∆R = 0.25 je zvole-
ná na základe dobrých výsledkov, ktoré boli získané
pri rekonštrukcii signálnej vzorky. V stĺpci Qcomb sa
nachádza priemerná hodnota kombinovaného náboja
b-jetu spolu so štandardnou odchylkou. V stĺpcoch
Q+ a Q− sú priemerné hodnoty náboja b-jetu aso-
ciovaného s kladným resp. záporným leptónom. B
udáva celkový počet pozad’ových eventov, ktoré pre-
šli b-taggingovacím algoritmom pri danom prahu. S
udáva celkový počet signálnych eventov, ktoré prešli
b-taggingovacím algoritmom pri danom prahu. Po-
četnosti B a S sú uvedené v prepočte na 1 f b−1. PQ

je čistota (purity) náboja, počíta sa ako pomer po-
čtu eventov so záporným nábojom k celkovému po-
čtu eventov, ktoré prešli b-taggovacím algoritmom. V
stĺpci B/S sa nachádza pomer celkového počtu poza-
d’ových eventov ku počtu eventov od signálnej vzor-
ky. σB/S je chyba B/S. Účinnost’, ε , (efficiency) je
veličina získaná analýzou signálu a vyjadruje pomer
medzi počtom signálnych eventov, ktoré prešli vý-
berovými kritériami a celkovým počtom signálnych
eventov.

Na základe hodnôt B/S a ε z Tabul’ky 1 bol vytvo-
rený Obrázok 3.

5 Záver

Moje štúdium pozadia pri rekonštrukcii náboja top
kvarku poskytuje informáciu o tom ako je potlače-

Obrázok 3: Závislost’ pomeru B/S od účinnosti ε

né pozadie pre rôzne prahy b-taggovacích algoritmov.
Ako je vidiet’ z Tabul’ky 1 a Obrázku 3 pre porovna-
tel’né účinnosti najlepší pomer B/S je pre štandardný
tagovací algoritmus, avšak aj algoritmy SV0 a JetP-
rob dávajú dobré výsledky a môžu byt’ použité pred-
tým než štandardný algoritmus bude optimalizovaný
resp. môžu byt’ použité pre určenie systematických
chýb spojených s určením náboja b-jetu.
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Vlastnosti TPC komôr s tripletom GEM
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Abstrakt: TPC je plynom naplnená komora s pro-
porcionálnymi komorami (C-pady okolo anódových
vláken) alebo s GEM (Gas Electron Multiplier), čo je
obojstranne med’ou pokovená kaptonová fólia s che-
micky vyleptanými dierami obojstranne kužel’ovité-
ho tvaru. Vlastnosti TPC komory s tripletom GEM
boli merané na Fakulte matematiky, fyziky a infor-
matiky (marec 2010).

Kl’účové slová: TPC, GEM triplet, priestorové rozlí-
šenie, charakteristika

1 Úvod

V súčasnosti prebiehajúci výskum t’ažkých iónov
sa uskutočňuje na zariadeniach určených na generá-
ciu relativistických t’ažkých iónov a exotických ja-
dier. Medzi takéto zariadenia patrí aj synchrotró-
nový urýchl’ovač SIS18 spolu s Fragment Separáto-
rom (FRS) a akumulačným prstencom ESR v inšti-
túte GSI Darmstadt. SIS18 umožňuje urýchlit’ všet-
ky ióny od vodíka až po urán s maximálnou magne-
tickou rigiditou 18Tm, čo zodpovedá energiám 1−
4.5GeV/u. Vel’ké úspechy, ktoré dosiahol FRS pod-
necujú k d’alšiemu vylepšeniu vlastností a možností,
ktoré však už majú byt’ zahrnuté v novom obdobnom
zariadení Super-FRS (Superconducting Fragment Se-
parator), ktorý je súčast’ou nového projektu FAIR
(Facility for Antiproton and ion Research). Vylepše-
nie sa má týkat’ štyroch základných vlastností, ktoré
budú mat’ za následok zvýšenie významu zariadenia:

- vyššie intenzity v primárnom zväzku
- zlepšenie prenosu fragmentov štiepenia produko-

vaných uránovými projektilmi
- zlepšenie prenosu fragmentov do d’alších experi-

mentálnych zariadení
- zvýšenie akceptancie fragmentov akumulačným

prstencom
Tieto požiadavky majú byt’ splnené v spomenutom
projekte FAIR, konkrétne v zariadení pre vzácne izo-
topy, ktoré pozostáva z výkonného urýchl’ovača, sup-
ravodivého separátora pracujúceho metódou in-flight

∗balog.tomas@gmail.com
†pikna@fmph.uniba.sk

a majúceho vel’kú akceptanciu a akumulačného prs-
tenca pre zväzky s vel’kou emitanciou.[1]

1.1 Požiadavky na detketory

Zvýšené intenzity zväzkov na 1012 plne ionizovaných
jadier prvkov až po urán kladú značné nároky na de-
tektory polohy a profilu zväzku. Na základe simulácií
pomocou hydrodynamických výpočtov bolo zistené,
že akýkol’vek materiál postavený do cesty takéhoto
zväzku zvýši pri interakcii svoju teplotu až na 104 K,
čo následne vedie k roztaveniu materiálu.[1] V tom-
to prípade teda nie je možné použit’ detektor, ktorý
postaví do cesty zväzku tuhú látku. Toto obmedze-
nie platí nielen pre detekčné médium, ale zároveň aj
pre poleformujúce elektródy. Merania TPC komo-
ry s tripletom GEM boli uskutočnené na FMFI UK,
za účelom zistenia základných vlastností takéhoto de-
tektora.

2 Doterajšie TPC komory

Časovo projekčné komory pozostávajú z dvoch hlav-
ných častí- driftového priestoru a časti s proporci-
onálnymi komorami. Aktívny objem TPC komory
tvorí driftový priestor, ktorý je naplnený pracovným
plynom (zmesou argónu s d’alšími plynmi, najčas-
tejšie metánom alebo CO2). Oblast’ je ohraničená
poleformujúcimi elektródami (typicky med’ou poko-
vené mylarové stripy), ktoré vytvárajú homogénne
elektrické pole vo vnútri. Homogenita a drift elek-
trónov si vyžadujú lineárny spád driftového pol’a, čo
sa dosahuje odporovým deličom zapojeným na tieto
elektródy. Proporcionálna oblast’ je tvorená mriež-
kou, anódovými vláknami a oneskorovacím vedením.
Úlohou mriežky je oddelit’ homogénne elektrické po-
le v driftovej časti od cylindrického v proporcionál-
nej časti. Potenciál na nej môže byt’ rovnaký ako na
oneskorovacom vedení, alebo je na ňu privedené do-
datočné napätie, ktoré dopĺňa lineárny spád napätia.
Pod mriežkou sa nachádzajú anódové vlákna ulože-
né nad katódami v tvare C-padov, kde každý C-pad
tvorí jeden segment, ktorý vyust’uje na oneskorova-
cie vedenie. Úlohou anódových vláken je zosilnenie
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vzniknutého signálu vd’aka vel’kému spádu napätia
v okolí anód. Dodatočne sa používa aj branovacia
mriežka (tzv. gate-ovanie). Branovacia mriežka slú-
ži na vychytanie iónov vzniknutých v okolí anód pri
tvorbe elektrónovej lavíny, aby sa nedostali do drifto-
vého priestoru TPC komory, kde by svojim nábojom
mohli dočasne, do ich vychytania na katóde drifto-
vého pol’a, deformovat’ homogenitu driftového elek-
trického pol’a.

Obrázok 1: Schématický pohl’ad na TPC komoru

Častica preletom cez driftový priestor ionizuje
plyn. Vzniknuté elektróny driftujú vd’aka driftové-
mu elektrickému pol’u k proporcionálnej časti, kde
v okolí anódy vytvoria elektrónovú lavínu. Tá za-
čína vznikat’ vo vzdialenosti niekol’kých polomerov
od anódy. Elektróny sú následne na anóde vychyta-
né. Pri tomto procese vznikajú aj kladné ióny, ktoré
putujú spät’ smerom do driftovej časti. Tento pohyb
elektromagnetickou indukciou indukuje napätie a te-
da signál na C-padoch katódy. Signál prechádza na
oneskorovacie vedenie a pohybuje oboma smermi vo
vedení a signály sú z oboch koncov čítané a následne
analyzované.

Ióny putujú spät’ až ku katóde driftového pol’a,
čím dočasne porušujú homogenitu driftového pol’a.
Opakovacia frekvencia TPC komôr je ovplyvnená
práve trvaním driftu iónov z lavíny skrz driftovú čast’
detektora. Frekvenciu je možné zvýšit’ použitím bra-
novacej mriežky, ktorá sa po vytvorení lavíny “uzav-
rie”, teda nastaví na takú hodnotu napätia, aby sa na
nej ióny zozbierali. V prípade, ked’ sa ióny nezbie-
rajú je nastavená hodnota napätia zhodná s napätím
podl’a spádu homogénneho elektrického pol’a. TPC
komora na FMFI UK však túto branovaciu mriežku
neobsahuje a jej úlohu čiastočne preberá mriežka od-
del’ujúca driftové pole od pol’a v proporcionálnych

komorách.

Obrázok 2: Pohl’ad na proporcionálnu čast’ TPC s
C-padmi. A - anódové vlákna, DL - oneskorovacie
vedenie

Určenie polohy v TPC komore prebieha transfor-
máciou časových údajov na priestorové súradnice.
Výstupnými informáciami z komory sú driftové ča-
sy a časy z oboch koncov oneskorovacieho vedenia,
ktoré sú sumy drifotvého času a času potrebného pre
prechod od miesta vzniku signálu na oneskorovacom
vedení po jeho kraj. Pre zistenie týchto časov je záro-
veň nutný trigger, ktorý zadáva počiatočný čas, teda
0s. V TPC komore si môžeme zadefinovat́ polohové
súradnice (x,y) tak, že x je priečna súradnica k po-
hybu zväzku a zároveň k smeru driftu, čiže súradnica
určená oneskorovacím vedením, a y je súradnica v
smere driftu elektrónov. Súradnicu y l’ahko zistíme z
merania doby driftu:

y = udtd (1)

kde ud je driftová rýchlost’ elektrónov a td je doba
driftu. V prípade viacerých anód tak získame viac
hodnôt súradnice y a výsledná bude ich aritmetickým
priemerom. Polohovú súradnicu určenú oneskorova-
cím vedením môžeme získat’ troma rôznymi prístup-
mi:

x = u(tl− td) (2)

x = u(tr− td) (3)

x =
u
2
(tl− tr) (4)

kde tl je čas príchodu signálu z l’avého konca one-
skorovacieho vedenia a tr je čas príchodu signálu z
pravého konca oneskorovacieho vedenia. V praxi sa
používa posledný z týchto vzorcov.

Signál v takýchto detektoroch je tvorený iónmi,
ktoré majú nízku driftovú rýchlost’. Rýchlejší sig-
nál je možné získat’ pri použití elektrónov, ako je to
v prípade GEM.
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Obrázok 3: GEM fólia [6]

3 GEM a jeho použitie v TPC

GEM alebo aj plynový elektrónový multiplikátor
(Gas Electron Multiplier) je obojstranne med’ou po-
kovaná kaptónová fólia. Je chemicky perforovaná,
čím sa dosahuje vysoká hustota obojstranne kužel’o-
vitých dier s vonkajším priemerom 70µm a vnútor-
ným priemerom 50µm. Vzdialenost’ medzi stred-
mi dier je typicky 140µm. Po privedení napätia na
GEM ∼100V budú diery fungovat’ ako multiplikáto-
ry elektrónov, ked’že vd’aka dostatočne vel’kej inten-
zite elektrického pol’a v nich dochádza k tvorbe elek-
trónových lavín ionizáciou plynu. Maximálne možné
zosilnenie dosiahnutel’né jedinou fóliou sa pohybu-
je na úrovni 103. Toto zosilnenie nie je dostačujúce,
preto časté usporiadanie GEM fólií v detektoroch je
v tripletoch - teda použitie troch fólií namiesto jed-
nej, čím sa dosahuje zväčšenie zosilnenia na úroveň
104−−105. [3]

Vložením GEM fólií medzi katódu a anódu drif-
tového pol’a pod oblast’ driftu a za použitia vhodnej
plynovej zmesi je možné vytvorit’ detektor schopný
merat’ polohu a profil zväzku. Efektívne plynové zo-
silnenie v GEM je funkciou troch koeficientov: účin-
nost’ zberu, účinnost’ extrakcie a zosilnenie (pre je-
den GEM). Nie všetky elektróny, ktoré sú privedené
driftovým pol’om sa dostanú do dier fólie, a záro-
veň niektoré elektróny sú po prechode GEM dierou
opätovne vychytané na spodnej pokovenej časti fólie.
Účinnost’ zberu je podiel elektrónov vstupujúcich do
dier GEM a elektrónov, ktoré sa nachádzali v drifto-
vom poli [5]:

C =
Ndri f t

Nvstupu juce do dier
(5)

Obrázok 4: Elektrické pole v okolí diery GEM fólie
a v jej vnútri [4]

Účinnost’ extrakcie je podiel elektrónov, ktoré vystu-
pujú z GEM a tých, ktoré sa v GEM nachádzali:

X =
NGEM

Nvystupu juce
(6)

Zosilnenie je podielom počtu elektrónov vstupuju-
cich do dier a elektrónov v lavńe v GEM:

G =
Nvstupu juce do dier

NGEM
(7)

Efektívny zisk, alebo efektívne plynové zosilnenie
pre GEM detektory je súčinom týchto parametrov:

Imerane = Iprimarne

pocet GEM

∏
i=1

CiGiXi (8)

V TPC komorách nahrádza triplet GEM propor-
cionálne komory tvorené anódovým vláknom a C-
padmi. Pri použití GEM je čítanie signálov pomocou
stripov (uložené na plošnej doske). Signál generu-
je elektrónová lavína pri pohybe od tretej GEM fólie
k stripovej doske. Ked’že vzdialenost’ medzi tret’ou
GEM fóliou a stripovou doskou je 2mm a driftová
rýchlost’ elektrónov v nami použitej plynovej zme-
si P10 (90% Ar + 10% CH4) a intenzite elektrické-
ho pol’a je 5cm/µs (driftová rýchlost’ dosahuje na-
sýtenie, čiže zvyšovaním intenzity sa už nemení), je
trvanie signálu 40ns. Pri proporcionálnych komorách
je signál vytváraný pohybom iónov, ktoré vznikli pri
tvorbe elektrónovej lavíny v okolí anódy, smerom od
anódy do driftovej časti detektora. Najväčšia čast’
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Obrázok 5: Prierez jednou fóliou GEM v pracovnom
režime. ED je intenzita driftového elektrického pol’a,
∆V je spád napätia na GEM fólii, Eind je intenzita
elektrického pol’a pre presun signálu z GEM na stripy
[7]

signálu sa vytvorí pri pohybe iónov do vzdialenosti
100µm od anódy. Pohyblivost’ iónov je nižšia ako
u elektrónov, takže trvanie signálu je dlhšie. V TPC
komore s driftovým priestorom menším ako 10cm nie
je možné použit’ branovaciu mriežku, pretože pri jej
uzavretí, teda zapojení na napätie neprepúšt’ajúce ió-
ny do driftovej časti detektora – sa v elektronike vy-
tvárajú presluchy signálov z branovacej mriežky, kto-
ré trvajú až 1µs, čo je porovnatel’né s trvaním signálu
od iónov a tým rušia merané signály od iónov. Ióny
sa potom dostávajú aj do driftovej časti detektora, čím
d’alej vzniká dlhý chvost v signále. V prípade GEM
fólií je branovanie priamo na každej z fólií vd’aka
tvaru elektrického pol’a v dierach GEM, ktorým sa
ióny vychytávajú na vrchnej pokovenej časti GEM.
Vychytaných je až 99% vzniknutých iónov.[4] Pou-
žitie GEM teda značne skracuje trvanie signálu voči
proporcionálnym komorám a je možné ich použit’ v
prostrediach s vel’kými multiplikáciami, čo je aj prí-
pad merania polohy a profilu zväzku v SuperFRS.

3.1 Meranie vlastností TPC komory s GEM

Experimentálne usporiadanie meracej zostavy a sché-
ma zapojenia GEM s deličom napätia sú na obráz-
koch 6 a 7. Na meranie vlastností detektora so GEM
sme použili žiarič 55Fe, ako fotónový žiarič s píkom
5.89keV.

Meracia aparatúra pozostávala z TPC komory a

Obrázok 6: Usporiadanie vo vnútri TPC pri meraní
vlastností detektora s GEM

Obrázok 7: Zapojenie deliča na GEM fólie - privede-
né napätie je na pokovené časti

elektroniky pre spracovanie signálov. Komora bo-
la vyplnená plynovou zmesou P10. TPC komora
je tvorená z driftovej časti, v ktorej vytvárajú ho-
mogénne elektrické pole pokovené mylarové stripy.
Rozmery driftovej časti boli - 22cm×6cm×6.6cm
(šírka×výška×hrúbka). Privedené napätie do drif-
tovej časti vytváralo intenzitu elektrického pol’a
195V/cm. Pod driftovou čast’ou bol uložený trip-
let GEM, z ktorého bol signál čítaný pomocou chev-
ronovo usporiadaných stripov. Podmienkou takého-
to usporiadania stripov je, aby bol signál vytvorený
rovnomerne pozdĺž dráhy častice v detektore, pričom
častica musí prelietavat’ rovnobežne s osou stripov.
Signál je tak indukovaný na troch stripoch a je možné
použit’ váhovanie pre určenie polohy prechodu zväz-
ku. V prípade použitia priamych stripov by bol sig-
nál vytvorený len na jednom stripe a určená poloha
by bola (pre daný strip) stredstripu± sirkastripu√

12
Hrúbka jednej GEM fólie je 100µm a vzdialenost’

medzi GEM fóliami bola 2mm. Rovnaká vzdialenost’
bola aj medzi tretím GEM tripletu a stripmi. Tie mali
šírku 2.5mm a boli pripojené na oneskorovaciu linku
(OL), z ktorej boli zosilnené signály nábojovo citli-
vým predzosilňovačom. Použité oneskorovacie vede-
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Obrázok 8: Spektrum žiariča 55Fe namerané detekto-
rom s GEM s energetickým rozlíšením 14.77%

Obrázok 9: Chevronovo usporiadané stripy použité v
detektore

nie je súbor deviatich TTL obvodov FLOETH C14B
15052B, pričom každý obvod má oneskorenie 150ns
s charakteristickou impedanciou 500Ω. Signály boli
privedené do diskriminátora, na ktorom bola nasta-
vená diskriminačná hladina na odfiltrovanie signálov
z pozadia. Následne bol signál zosilnený a tvarova-
ný zosilňovačom, odkial’ bol spracovaný v Diskrimi-
nátore prechodu nulou (Zero Crosser), ktorý signál
zderivoval a v mieste prechodu zderivovaného sig-
nálu nulou vytvoril logický impluz štandardu NIM s
amplitúdou -0.8V. Odtial’ bol signál čítaný s 12 bito-
vým TDC (CAEN C 414), ktorý umožňoval nastave-
nie časového rozsahu. Rozsah bol nastavený na 2µs,
ked’že oneskorovacie vedenie malo maximálne mož-
né oneskorenie 1.35µs. Štartovací signál pre TDC
bol privedený z tretieho GEM a stop signály boli z
l’avej a pravej strany oneskorovacieho vedenia. Vý-

stup z TDC je číslo kanálu, do ktorého padol impulz.
Ten bolo nutné previest’ na oneskorenie v ns pomo-
cou kalibračných priamok daných výrobcom.

t = 0.49868·k - 5.6636 pre l’avú stranu
t = 0.49958·k + 0.1392 pre pravú stranu

Prevod oneskorenia na polohu sme zistili po ka-
librácii detektora pomocou žiariča. Na meranie sme
používali programy vytvorené v LabView, pomocou
ktorých je možné čítat’ dáta z CAMACu a násled-
ne vytvorením virtuálneho prístroja spracovat’ dáta a
vytvorit’ potrebné výstupy. V driftovej časti detektora
bolo privedené napätie s hodnotou 3.75kV. Odporový
delič s celkovým odporom 122MΩ pripojený na my-
larové stripy vytváral lineárny spád napätia a homo-
genitu driftového elektrického pol’a. Na spodnej čas-
ti driftovej časti potom bola hodnota napätia 2.58kV.
Intenzita elektrického pol’a v driftovej časti tak bola
195V/cm. Na triplet GEM bolo privedené napätie z
osobitného zdroja vysokého napätia. Pracovné pod-
mienky pre GEM detektory závisia intenzitách elek-
trických polí v dierach GEM fólií a v transportnom
priestore. Vyššia intenzita elektrického pol’a vo vnút-
ri diery GEM má za následok zvyšenie plynového zo-
silnenia. Intenzita elektrického pol’a v transportnom
priestore ovplyvňuje driftovú rýchlost’ vzniknutého
náboja od jedného GEM k druhému a zároveň pri
transporte náboja od tretieho GEM k stripom trvanie
meraného signálu. Vel’kosti intenzít elektrického po-
l’a v triplete boli regulované d’alším odporovým deli-
čom (Obr.7). Hodnoty rezistorov na deliči pre GEM
triplet sa menili aby sa vybrala správna konfigurácia
deliča pre najlepšie hodnoty intenzít elektrických polí
v GEM a v transportnom priestore medzi GEM, čím
sa ovplyvňovali vlastnosti zosilnenia, účinnosti a sta-
bility detektora s našim usporiadaním (hrúbka GEM
fólií 100µm a vzdialenost’ medzi nimi 2mm).

Z grafov je možné odčítat’, že pri zvyšovaní odpo-
ru na GEM a stálej hodnote odporu medzi GEM sa
spád napätia v transportnej časti medzi GEM znižuje,
čo má za nśledok spomalenie driftu elektrónov z la-
vín vzniknutých na GEM. Pri stálej hodnote odporu
pripojeného na GEM a zvyšovaní odporu pripojené-
ho na transportnú čast’ medzi GEM sa naopak inten-
zita elektrického pol’a zvyšuje, čo zvýši aj driftovú
rýchlost’ a účinnosǔ prechodu elektrónov cez priestor
medzi GEM. Zvyšovanie driftovej rýchlosti je obme-
dzené použitou zmesou pracovného plynu P10, ktorý
dosahuje nasýtenie, a teda plató pre driftové rýchlosti
od intenzity 1200V/cm. Optimálne hodnoty intenizty
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Obrázok 10: Zvyšovanie intenzity elektrického pol’a
v transportnom priestore medzi GEM pri zvyšovaní
napätia privedeného na odporový delič pre GEM.

Obrázok 11: Zvyšovanie intenzity elektrického pol’a
v GEM pri zvyšovaní napätia privedeného na odpo-
rový delič pre GEM.

elektrického pol’a pre priestory medzi GEM fóliami
sú na úrovni 1000-1500V/cm. Na základe týchto me-
raní a možností aparatúry bol za najvhodnejší delič
vybraný delič s pomerom rezistorov 1:1 s drifotvým
napätím 3.75kV, s ktorým boli merané aj d’alšie vlast-
nosti a charakteristiky detektora.

Prvou meranou vlastnost’ou je volt-ampérová cha-
rakteristika detektora s vybranou konštrukciou. Tú
môžeme overit’ meraním početnosti pri postupnom
zvšyovaní napätia na deliči pre GEM. V prípade ši-
rokého plató, ked’ sú vlastnosti detektora aj napriek
zvyšovaniu napätia rovnaké, je detektor stabilný.

Z obr.13 je možné vyčítat’, že plató pre tento typ
detektora s použitými napätiami má rozsah 150V.
Konštrukcia GEM fólií (med’ou pokovená kaptono-

Obrázok 12: Volt-ampérové charakteristiky pre jed-
notlivé deliče. Merané s kolimátorom šírky 0.5mm

Obrázok 13: Volt-ampérová charakteristika GEM s
deličom 1:1 a kolimátorom šírky 2mm. Plató má roz-
sah 150V

vá fólia) má za následok, že po zapnutí majú GEM
prechodový čas, kým sa dostanú do rovnováhy, čo je
spôsobené tým, že vo vnútri dier sa pri tvorbe lavíny
vytvárajú aj ióny. Kaptonová fólia sa nabije ako die-
lektrikum podl’a elektrického pol’a vo vnútri diery.
Tým sa vytvoria podmienky na vychytanie vzniknu-
tých iónov na stenách dier, vd’aka čomu vytvoria na
povrchu iónový povlak a následne nastáva ustálenie
vlastností. Pri dodatočnom meraní vykazoval systém
malý lineárny rast v početnostiach, ktorý je dôsled-
kom postupného prečist’ovania plynu v aparatúre a
odparovaním vlhkosti z GEM fólií, ktorej prítomnost’
zhoršuje vlastnosti GEM.

Meranie početnosti pri konkrétnom napätí po-
zdĺž celého detektora ukazuje stabilitu charakteristi-
ky vrámci celého detektora. Obr.16 zobrazuje výkyv
na jednom z koncov detektora (druhý koniec nebol
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Obrázok 14: Stabilizácia vlastností GEM kvôli pro-
cesom s iónmi zobrazená v čase od privedenia napätia
na delič

Obrázok 15: Lineárny rast početnosti v čase spôso-
bený postupným prečist’ovaním použitého plynu P10
a odplyňovania GEM fólií a jeho lineárny fit

nameraný, ked’že posun žiariča bol možný na 20cm
detektora a jeho šírka je 22cm) a taktiež malé výkyvy
aj mimo štatistických chýb vo vnútornej časti. Príčina
je pravdepodobne v nedokonalom úchyte GEM fólií,
ktoré tak nie sú úplne paralelné a správne napnuté, a
taktiež v nedostatočnej homogenite dier v kaptonovej
fólii.

Z nameraných spektier pre kalibráciu detektora je
možné vyrátat’ aj priestorové rozlíšenie detektora pre
dva kolimátory (2mm a 0.5mm). Priestorové rozlí-
šenie určíme z FWHM (Full width at half maximum
- plná šírka v strede maxima). Pre oba kolimátory
vyšli hodnoty priestorového rozlíšenia detektora na
rovnakej úrovni - 3.401mm pre 0.5mm kolimátor a
3.338mm pre 2mm kolimátor. Ide o dôsledok spô-
sobu interakcie fotónov v plynovom médiu. Fotóny

Obrázok 16: Početnosti pozdĺž detektora pri napätí
2000V meraní s kolimátorom šírky 1mm

55Fe vytvárajú klastre 227 elektrónov, ktoré násled-
ne putujú driftovým pol’om smerom k GEM, kde sú
zosilnené a zachytené na chevronovo usporiadaných
stripoch. Každá lavána z tripletu GEM tak zasiahne
jeden až dva stripy. Rýchlost’ čítania elektroniky je
dostatočne vysoká na to, aby každá vzniknutá lavína
bola čítaná individuálne, ked’že početnost’ incident-
ných častćc bola ∼ 12500s−1.

Obrázok 17: Namerané sprektrá z l’avej a pravej stra-
ny oneskorovacej linky pre GEM spolu so chevrono-
vým usporiadaním stripov za použitia 0.5mm kolimá-
tora 55Fe

Meranie plynového zosilnenia tripletom GEM bo-
lo pomocou spektier 55Fe pre rôzne napätia privedené
na GEM. Zist’oval sa kanál ADC, v ktorom sa na-
chádzali vrcholy píkov žiariča. Pri zvyšovaní napä-
tia bolo regulované zosilnenie elektroniky, ked’že sa
píky dostávali mimo rozsah ADC. Zároveň bola uro-
bená korekcia na túto reguláciu vynásobením mera-
ného kanála pomerom referenčného zosilnenia elek-
troniky k nastavenému zosilneniu pre dané napätie.
Referenčné zosilnenie zosilňovača bolo nastavené na
50.

Najskôr bolo nutné previest’ kalibráciu celej elek-
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troniky (predzosilňovač spolu so zosilňovačom). Cez
kondenzátor s kapacitou 1pF pripojený na vstup
nábojovo-citlivého predzosilňovača sa priviedol tes-
tovací impulz z presného generátora impulzov Can-
berra 1407. Ak impulz s amplitúdou 10 mV vy-
tvorí na kondenzátore s kapacitou 1 pF náboj Q =
1× 10−14C, potom meraním odozvy elektroniky na
impulzy so stúpajúcou amplitúdou, môžeme nájst’
závislost’ náboj - ADC kanál.

Obrázok 18: Plynové zosilnenie TPC komory s trip-
letom GEM za použitia plynnej zmesi P10

Pre oblast’ plató (1950V - 2050V) je plynové zo-
silnenie ∼104, čo zodpovedá aj očakávaným výsled-
kom, ked’že zosilnenie tripletu je v rozmedzí 104−
−105.

4 Záver

Žiarič 55Fe nespĺňa podmienku pre chevronové stri-
py tvorby rovnomerného signálu pozdĺž celého de-
tektora v úzkom zäzku. Je preto nutné overit’ roz-
líšenie v urýchl’ovači, kde zväzok častíc preletí cez
celú dĺžku detektora a vytvorí rovnomerný signál po-
čas celej dráhy bez zmeny smeru ionizujúcich častíc.
Ďalšia možnost’ je použitie laserového lúča na rov-
nomernú ionizáciu molekúl plynu pozdĺž celého de-
tektora. Takéto meranie však nebolo možné uskutoč-
nit’, kvôli obmedzeným možnostiam na FMFI UK.
Pre koeficient plynového zosilnenia G tripletu GEM
pri napätiach nad 1950V rádovo 104, čo zodpovedá
G ∼ 20− 30 pre každú samostatnú GEM fóliu. Pri
napätiach nad 2060V aplikovaných na triplet GEM
už začalo dochádzat’ k vzniku iskier. Nástup samos-
tatného výboja už pri tak nízkych zosilneniach G je
daný geometriou elektród a tiež zložením pracovné-

ho plynu. Pripravuje sa aparatúra na presné mieša-
nie plynov Ar+CO2, až do pomeru 40% CO2. Zvý-
šenie pomeru mnohoatómového chladiaceho plynu v
pracovnej náplni detektora, by malo viest’ k zníženiu
pravdepodobnosti vzniku sekundárnych javov v ply-
ne, ako aj na elektródach, a teda k posunu nástupu
samostatného výboja k vyšším napätiam a možnosti
dosiahnutia vyšších plynových zosilnení.
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Abstrakt 

Časovo projekčná komora (TPC) bola 
vyvinutá pre fragmentseparátor v GSI 
Darmstadt ako polohovo citlivý detektor. 
Medzi najväčšie výhody TPC detektora patrí 
vysoké priestorové rozlíšenie, malé množstvo 
pevného materiálu v aktívnom objeme komory 
a vysoká efektivita rekonštrukcie dráh iónov. 
Vyvinuli a otestovali sme ďalšiu generáciu 
TPC detektorov prispôsobenú pre prácu vo 
vákuovom prostredí v priestore FRS. Tento typ 
komory bol využitý v experimente S272(Júl 
2009). 
V práci budú prezentované charakteristiky 
nového typu TPC detektora a tiež podmienky, 
za ktorých boli dané výsledky dosiahnuté. 
 

Keywords: TPC, Časovo projekčná komora, 
Fragment separator, Drift. Priestorové rozlíšenie 

1 TPC komora 

 
Časovo projekčná komora  (TPC) je 

trojdimenzionálny plynový detektor, ktorý je 
schopný poskytovať informácie o polohe častíc 
vo zväzku spolu s informáciou o energetických 
stratách častíc v  prostredí dE/dx. Hlavnou 
výhodou TPC detektora v porovnaní 
s ostatnými existujúcimi mnohovláknovými 
proporcionálnymi komorami je malé množstvo 
materiálu v aktívnom objeme a lepšie 
parametre priestorového rozlíšenia  
a efektivnosti. TPC je využívaná napríklad ako 
polohovo-citlivý detektor pre Fragment 
separátor (FRS) na urýchľovači ťažkých iónov 
v GSI Darmstadt. 

 

Obr.1. Celkový pohľad na TPC komoru 

 

1.1 Konštrukcia TPC detektora  

 
Driftový priestor 

Citlivým objemom TPC komory je 
driftový priestor naplnený plynom ( najčastejšie 
sa v našom prípade využíva zmes 90% Argónu 
a 10% Metánu známa aj ako P10). Driftový 
priestor je ohraničený klietkou (field cage), 
ktorá ma za úlohu vytvoriť homogénne 
elektrické pole slúžiace na transport 
vzniknutých elektrónov smerom 
k proporcionálnej časti. Poleformujúce 
elektródy sú realizované ako obojstranne  
pokované pásiky ( Mylars strips), na ktoré sa 
privádza elektrický potenciál za pomoci 
odporového deliča napätia, ktorý zabezpečuje 
lineárny spád napätia ( 400V/cm), pričom 
pásiky sú 30 µm hrubé a 3 mm široké. Typické 
rozmery driftového priestoru sú: 240 mm x 70 
mm x 60(dĺžka, šírka, výška). V prípade silne 
defokusovaného zväzku je použitý driftový 
priestor s výškou 80 alebo 100 mm. 
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Proporcionálna komora 
Proporcionálna časť je umiestnená tesne 

pod driftovým priestorom. Pozostáva 
zo štyroch anódových vlákien , mriežky 
a segmentovanej katódy s oneskorovacími 
vedeniami. 

Anódové vlákna majú za úlohu znásobiť 
signál prostredníctvom plynového zosilnenia, 
pričom využívajú napätia podľa potreby až do 
hraničnej hodnoty 1300 V. Použité sú vlákna 
o priemere 20 µm 

Mriežka je potrebná na oddelenie 
homogénneho driftového pola od pola 
vytvoreného v proporcionálnej časti a tiež má 
za úlohu odvádzať nežiaduci priestorový  náboj  
vznikajúci ako následok lavínového efektu. 
Štandardne sa napája záporným potenciálom – 
80 V a je umiestnená 5 mm nad anódovými 
vláknami. 
Oneskorovacie vedenia 

Ako už bolo spomenuté 
v predchádzajúcej časti je použitá katóda 
v tvare písmena C kvôli lepšiemu prenosu 
signálu z anód, ktoré sú umiestnené v ich 
vnútri. Katódy sú segmentované s vnútorným 
priemerom je 10mm a šírkou 2,4 mm. Uhol 
otvorenia pri ich vrchole je 80°. Každý segment 
(C-pad) je pripojený na integrované 
oneskorovacie vedenie, ktoré zabezpečuje 15ns 
oneskorenie medzi dvoma najbližšími 
segmentmi.  
 

Každá TPC komora obsahuje dve 
nezávislé segmentované katódy s 
oneskorovacími vedeniami, ktoré sú primárne 
vytvorené na nezávislú registráciu „x“ 
koordináty zväzku. Oneskorovacie vedenia sú 
zložené z deviatich oneskorovacích čipov 
s celkovým oneskorením 1350 ns. 

 
 
 
 

1.2 Výpočet súradníc  

 
TPC komory sú navrhnuté hlavne na 

presné meranie polohy, kde častica zo zväzku 
preletela jej citlivým objemom. Ako už bolo 
spomenuté v predchádzajúcich častiach na 
zisťovanie koordináty častice sa využívajú dve 
metódy ktorých kombinácia slúži ako veľmi 
presné meranie polohy, kde získané súradnice 
ležia na kolmiciach k smeru letu častice.  Na 
určovanie koordináty rovnobežnej so zbernými 
elektródami štandardne „x“ sa využívajú 
oneskorovacie vedenia. Signál, ktorý je pri 
prechode častice indukovaný na niekoľkých 
susedných padoch segmentovanej katódy je 
šírený za pomoci integrovaných 
oneskorovacích čipov vľavo aj vpravo súčasne 
s rovnakou rýchlosťou. Týmto spôsobom 
získavame na oboch koncoch oneskorovacích 
vedení časy šírenia sa signálu tl a tr. 

 Na určovanie „y“ koordináty sa 
využíva meranie  času driftu častice v 
pracovnom plyne td. Odpočítavanie času driftu 
sa spúšťa triggerom a končí zachytením 
meraného signálu na anóde.   
Z predchádzajúceho odseku vyplýva, že TPC 
v podstate meria časové intervaly, ktoré sú 
následne premenené na vzdialenosti za pomoci 
konštánt šírenia sa signálu v príslušnom 
prostredí. 
Koordináta v smere „x“ je vypočítaná z dôb 
šírenia sa signálu v oneskorovacom vedení. 
Vzhľadom na spoločný štart triggera pre čas 
driftu aj čas doby šírenia sa signálu 
v oneskorovacom vedení môžeme x koordinátu 
vypočítať: 
 
x= w/2 (tl –tr) - xoff      (1) 
 
S využitím času driftu: 
x= w (tl –td) - xoff      (2) 

x= w (tr –tr) - xoff      (3) 
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kde w predstavuje rýchlosť šírenia sa signálu 
v oneskorovacom vedení, tl a tr , sú časy 
namerané na ľavom a pravom konci 
oneskorovacieho vedenia, td je čas driftu 
elektrónov a xoff je posunutie vzhľadom na 
stred súradnicovej sústavy v smere osi x, ktoré 
je  pre každú rovnicu rôzne. 

Koordináta v smere osi „y“ sa určuje na 
základe doby driftu elektrónov a dá sa vyjadriť 
vzťahom: 

 
y= wd td - yoff       (4) 
 
Kde wd je driftová rýchlosť elektrónov v plyne 
a yoff predstavuje posunutie v smere osi y. 
Všetky posunutia sa zisťujú pri kalibrácií TPC 
komory. 
Na výpočet koordináty x sa najčastejšie 
využíva vzťah (1) a vzhľadom na to, že 
v každej TPC sa využívajú štyri anódy  
súčasne, y je koordináta získavaná ako priemer 
z časov získaných pre jednotlivé anódy. 
 

1.3 Priestorové rozlíšenie 

 
Jednou z najdôležitejších charakteristík 

TPC ako koordinátneho detektora je prirodzene 
priestorové rozlíšenie σx.  Pre presné merania 
v tomto prípade je nevyhnutné, aby plynová 
zmes, mala práve také zloženie, aby bola 
dosiahnutá konštantná driftová rýchlosť wd. 
Keďže meranie polohy TPC je priamo úmerné 
na dobe drift elektrónu od miesta jeho vzniku, 
je nevyhnutné aby driftová rýchlosť bola 
konštantná v každom mieste aktívneho objemu 
komory, inak by dochádzalo ku skresleniu 
výsledkov merania. Ďalšou zo základných 
podmienok presného meranie pre koordinátne 
detektory je čo najhomogénnejšie elektrické 
pole, ktoré má za úlohu transport vzniknutých 
elektrónov k zberným elektródam. Pričom 
akákoľvek nehomogenita poľa vplýva na dobu 
driftu častice a teda aj na presnosť výsledku.  

Priestorové rozlíšenie TPC komory 
treba skúmať oddelene pre koordinátu kolmú 
na smer driftu x ako aj pre koordinátu s ním 
rovnobežnú y. 
Pre strednú kvadratickú odchýlku v smere osi y 
môžeme napísať vzťah: 
 

σy
2= σs

2+ σD
2+ σa

2
    (5) 

Kde σs predstavuje odchýlku vzťahujúcu sa na 
rozloženie klastrov  pozdĺž dráhy častice, σD 
predstavuje člen difúzie elektrónov 
v elektrickom poli a σa je aparatúrny faktor 
zohľadňujúci všetky konštrukčné vplyvy 
detektora vrátane rozlíšenia elektroniky 
a kolísania plynového zosilnenia. 

 

2 Testovanie TPC detektora na 
zväzku ťažkých iónov na 
FRS vGSI Darmstadt  

2.1 Kalibrácia detektora 

 
TPC komory sa na FRS najčastejšie 

používajú ako polohovo citlivé detektory, ktoré 
dokážu s  vysokou presnosťou určiť polohu 
častíc vo zväzku. Avšak na správny výpočet 
súradníc je potrebné poznať časový rozdiel 
medzi triggerovým impulzom a impulzom, 
ktorý je vytvorený v komore pri zaznamenaní 
signálu od ionizujúcej častice. Na určovanie  
časových intervalov sa využívajú mnohé 
elektronické bloky medzi ktoré patrí aj TDC. 
TDC ale neudávajú čas priamo v sekundách ale 
v kanáloch. Z tohto dôvodu  je nevyhnutné pred 
každým experimentom vytvoriť kalibračnú 
krivku, ktorá dáva do vzájomného vzťahu počet 
kanálov  s časovými intervalmi. 
 

x= A (tl –tr) +xoff      (1) 
 
Kde x je žiadaná hodnota v milimetroch, 
A prevodový faktor ( mm/kanál), off 
predstavuje posunutie (offset) sústavy 
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v milimetroch, tl a tr predstavujú časy získané 
z oneskorovacieho vedenia pre TDC 
v kanáloch. 

Podstata kalibrácie spočíva vo 
vypočítaní prevodového faktora A. Tento faktor 
určuje časovú konštantu pripadajúcu na jeden 
kanál. Kalibrovanie je nevyhnutné prevádzať 
pre každú TPC komoru zvlášť, pretože je tu 
stále prítomný nezanedbateľný vplyv 
oneskorení, ktoré sú viazané na dĺžky 
prepojovacích vodičov, ale aj na samotnú 
konštrukciu komory. 
Na kalibrovanie TPC komôr sa v súčasnosti 
využívajú aktívne scintilačné masky tieto 
nahradili predtým používané pasívne mosadzné 
mriežky. 

Pasívna mriežka pozostáva z piatich 
vertikálnych ramien, ktoré sú od seba vzdialené 
12 mm a troch horizontálnych ramien vo 
vzdialenosti 6 mm. Pasívna mriežka sa 
umiestňovala v tesnej blízkosti pred TPC 
komorou. Ióny prelietavajúce cez komoru leteli 
buď cez mosadzné ramená alebo medzi nimi. 
V závislosti od dráhy letu môžu svoju energiu 
stratiť nárazom na masku alebo prejdú cez 
mriežku bez kontaktu. 

 

 

Obr. 2 Typické kalibračné spektrum získané 

pomocou mosadzných mriežok 

 

 

 

Aktívna scintilačná maska pozostáva 
z tenkých scintilátorov vo forme vlákien 
hrubých 0,8 mm. Scintiláory sú usporiadané 
v mriežke, pričom vertikálne scintilátory sú od 
seba vzdialené 12 mm a horizontálne 6 mm. 
Scintilátor sa umiestňuje pred TPC komoru 
a pri prelete nabitého iónu cez vlákno je 
vyvolaný svetelný záblesk, ktorý sa ďalej 
spracuje pripojeným fotonásobičom. Signály 
vytvorené fotonásobičom sú v koincidencii 
s hlavným triggerom, aby boli zachytené len 
signáli zodpovedajúce preletu iónu cez 
scintilátor. V zobrazovanom spektre sa  
uvedeným spôsobom zobrazujú píky 
zodpovedajúce scintilačnej maske. 
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Obr. 3. Kalibračné spektrum získané pomocou 
aktívnej scintilačnej masky. Stred spektrum pre 
koordinátu x dole pre koordinátu y. Dole 2D 
kalibračné spektrum vzniká kombináciou x a y 
zložky 
 

Výpočet prevodového faktora je založený na 
kombinácii známych rozmerov scintilačnej 
mriežky so vzdialenosťami jednotlivých píkov 
v spektre, ktorých polohy sú určené štatisticky. 
V závere dostávame údaj o tom aká vzdialenosť 
v mm pripadá na jeden kanál prístrojového 
spektra. 

Scintilačné kalibračné mriežky sú na 
komorách umiestnené tak, aby stredné vlákno 
na osi x (v závislosti od označenia) 
zodpovedalo stredu komory a teda aj stredu 
zväzku iónov . Posunutie uvedené vo vzťahu 
(6) je dané pozíciou stredného píku v spektre. 
Posunutie v smere osi y je dané dobou driftu 
elektrónov v TPC.  
Experimentálne namerané kalibračné konštanty 
pre experiment S272 na zväzku uránu: 
 

 

 

  

Rýchlosť šírenia signálu v oneskorovacom 
vedení: 146,1 µm/ns 
Rýchlosť driftu elektrónov v zmesi P10 :  40 
µm/ns. 
Rýchlosť šírenia signálu v oneskorovacom 
vedení je závislá od použitej elektroniky a teda 
je pre každé oneskorovacie vedenie rôzna 
Rýchlosť driftu elektrónov v plyne je totožná 
pre všetky štyri anódy nakoľko je využitá tá istá 
plynová náplň a spoločné driftové napätie.  
 
 
 

2.2 Priestorové rozlíšenie TPC 
a výpočet súradníc 

 
Vo všeobecnosti je možné vypočítať 

priestorové rozlíšenie pre TPC dvomi spôsobmi 
a to externou a internou metódou. Pre výpočet 
súradníc boli použité nasledovné vzťahy: 
 
 
x= w (tl –tr) - xoff      (7) 
 
Kde tl a tr sú časy namerané TDC t ľavého 
a pravého konca oneskorovacieho vedenia w a 
xoff sú kalibračné konštanty. 
 
y= wd td - yoff       (8) 
 
Kde td predstavuje driftový čas  wd a yoff sú 
konštanty z kalibrácie 

Pri výpočte rozlíšenia externou metódou 
sa využíva hneď niekoľko TPC v určitej časti 
FRS. Metóda spočíva v interpolácii dráhy 
vypočítanej dvomi TPC komorami a určenie 
odchýlky dráhy pre ostatné komory. Základnou 
podmienkou pre túto metódu je prítomnosť 
aspoň troch komôr, pričom dve komory sa 
uvažujú ako kalibračné a určujeme dráhu 
častice pre tretiu komoru. Z takto nameraných 
hodnôt získame strednú kvadratickú odchýlku , 
z ktorej určíme externé priestorové rozlíšenie. 
Nevýhodou tejto metódy je jednak predpoklad 
rovnakého rozlíšenia pre všetky komory 
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a zároveň aj fakt, že zanedbávame rozptyl 
iónov v priestore medzi komorami. 
 

Vnútorné rozlíšenie komory získavame 
pomocou rekonštrukcie dráhy častice v rámci 
jednej TPC, pričom táto metóda nie je zaťažená 
chybami opísanými v predchádzajúcom odseku 
o externom rozlíšení. Interná metóda využíva 
viacnásobné meranie jednej veličiny v rámci 
jednej komory ( štyri driftové časy a dva časové 
údaje z pravej a ľavej strany oneskorovacieho 
vedenia). 
Interné rozlíšenie v smere osi y  ( os 
rovnobežná so smerom driftu elektrónov  
v TPC) môžeme vypočítať z kombinovaných 
údajov zo všetkých anód . Pre odchýlku 
vnútorných polôh sa dá napísať: 
 
∆y = y1 + y4 - y2 - y3    (9) 
 
kde yi predstavuje polohu vypočítanú z dát 
anódy i.  

V ďalšom bode vychádzame 
z predpokladu , že všetky anódy majú totožné 
rozlíšenie a určíme rozlíšenie v smere y podľa: 

 
σy =σ∆y/1,21                        (10) 

 
Kde 1,22 je hodnotou pre geometrický faktor 
K. 
Priestorové rozlíšenie v smere osi x sa z údajov 
z prvého a druhého oneskorovacieho vedenia, 
pričom odchýlku vypočítame podľa vzťahu: 
 
∆x = x1 - x2                         (11)
  
Výsledné rozlíšenie pre x koordinátu TPC 
dostávame podobne ako pre y : 
 

σx =σ∆x/1,41                        (12)
  
 
 
 

 
 

Obr. 4. Spektrum určené na výpočet 
priestorového rozlíšenia pre oneskorovacie 

vedenie podľa rovnice (11) 
 
 

Experimentálne hodnoty dosiahnuté 
v GSI Darmstadt pri experimente S272 na 
zväzku iónov 40Ar s energiou 300 MeV/u pri 
intenzite 40 000 častíc na dĺžku spilu za 1 
sekundu. 
 
Priestorové rozlíšenie dané pre oneskorovacie 
vedenia teda koordinátu x : 240 µm 
Priestorové rozlíšenie dané pre pre drift 
elektrónov teda koordinátu y: 162 µm 
 
Priestorové rozlíšenie pre koordinátu x je 
štandardne vždy horšie ako pre y, dôvodom je 
využívanie oneskorovacích čipov, ktoré sú 
samotné zaťažené určitou chybou a tá sa  
následne vnáša aj do priestorového rozlíšenia. 
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2.3 Efektívnosť TPC 

 

Správne pracovanie TPC komory je do 
značnej miery založené na tom, ako dokáže 
komora rozlíšiť reálny signál od náhodného 
signálu spôsobeného kozmickým žiarením 
alebo od signálu nepochádzajúceho priamo od 
sledovaných iónov, ako napríklad delta 
elektróny. Na tento účel bolo založené 
kritérium, ktoré dokáže takéto nežiaduce javy 
oddeliť. Kontrolná suma predstavuje číslo, 
ktoré vyjadruje konštantu oneskorovacieho 
vedenia a je dané vzťahom: 
 
tCS= tl  + tr - 2 td                        (13)
  
 

Toto kritérium zaručuje, že sledované signály 
budú združované okolo špecifickej hodnoty, 
ktorá je určená samotnou komorou a jej 
vnútornými časmi. Za úplne ideálnych 
podmienok by kontrolná suma predstavovala 
konštantu, no keďže použitá elektronika ale aj 
samotná komora majú limitované rozlíšenia 
ideálny tvar konštanty prechádza na tvar 
Normálneho rozdelenia. V reálnom 
experimente sa často krát veľmi dôležité 
otázkou  nastavenia hraníc pre kontrolnú sumu. 
V prípade ak zvolíme hranice príliš blízko 
k dochádza tým k strate signálov a zníženiu 
efektivnosti práce TPC komory, čo je pri 
expertimentoch s nízkym tokom častíc 
nežiaduce. Naopak pri nastavení širokého 
intervalu , bude cez kontrolnú sumu prechádzať 
aj množstvo nepravých signálov, ktoré môžu 
čiastočne znehodnotiť merané dáta. Štandardne 
sa interval volí na úrovni +/- 3σCS. 

Efektivitvnosť registrácie ťažkých iónov 
sa pohybuje na úrovni 90 % a vyššie pre každú 
z nezávislých anód, pričom poloha iónu sa dá 
vypočítať, ak je aspoň jedna kontrolná suma 
z anód akceptovaná. Efektívnosť prace komory 
sa zo spektra určuje jednoduchým vzťahom: 

 
 

 

E =  N1 / (N1+N2)                                         (14) 
 
 
Kde N1 predstavuje integrál píku v CSUM 
spektre a N1+N2 je súčet všetkých eventov. 
 
 

 
Obr. 5. Tvar kontrolnej sumy pri registrácií 

iónov 40Ar pri energií 300MeV/u. 
 
Efektívnosť jednotlivých anód vákuovej 

TPC komory pri experimente s iónmi 40Ar 
s energiami 300 MeV/u a intenzite 40 000 
častíc na dĺžku spilu za 1 sekundu bola: 

 
A1: 97,67%  A2: 97,74% 
A3: 97,74%  A4: 97,88% 

 
 
 

2.4 Energetické rozlíšenie TPC 

 

Ako už bolo spomínané 
v predchádzajúcich kapitolách TPC má za 
úlohu okrem určovania koordinát častíc vo 
zväzku tiež identifikáciu fragmentov vo 
zväzku. Na tento účel je vhodné aby TPC 
dosahovala, čo najlepšie energetické rozlíšenia 
R  bez ďalšieho vplyvu na iné vlastnosti.  
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Energetické rozlíšenie sa získava 
z anódovej časti spektra, kde častica 
prelietavajúca aktívnym objemom komory 
stráca svoju energiu interakciu s molekulami 
plynu, pričom amplitúda signálu je úmerná 
pohltenej energií častice. 

Energetické rozlíšenie charakterizuje 
schopnosť prístroja rozlíšiť dva píky v tesnej 
blízkosti. Analogicky k iným spektrálnym 
prístrojom sa definuje ako šírka čiary v 
polovičnej výške maxima píku ∆E. To 
znamená, že píky vzdialené o viac ako ∆E budú 
v spektre rozlíšené. V opačnom prípade 
dostaneme jeden zložený pík. Obvykle sa udáva 
relatívna hodnota rozlíšenia v %, t.j. 

 
 

R=∆E/E.100 %                         (15) 

 

 
Obr.56. Amplitúdové spektrum získané na 

zväzku ťažkých iónov 40Ar 
 

TPC komora pre vákuum dosiahla na zväzku 
ťažkých iónov 40Ar pri energii 300MeV/u 
a intenzite zväzku 40 000 častíc na dĺžku spilu 
za 1 sekundu energetické rozlíšenie: 9.08 % 
 
 

3 Záver 

 
 

 Hlavnou úlohou tejto práce bola online  
a offiline analýza dát TPC detektorov určených  
pre vákum na FRS.  
Pre experiment S272 bola vykonaná kalibrácia  
TPC detektorov. 
Na zväzku 40Ar s energiou 300 MeV/u,  
s intenzitou 40kHz boli dosiahnuté nasledovné  
výsledky: 
Priestorové rozlíšenie dané pre oneskorovacie  
vedenia teda koordinátu x : 240 µm  
Priestorové rozlíšenie dané pre pre drift  
elektrónov teda koordinátu y: 162 µm 
Efektívnosť  TPC detektora : 98 % 
TPC komora pre vákuum dosiahla energetické 
rozlíšenie: 9.08 % 
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Abstrakt 
V dnešnej dobe má znečisťovanie životného 
prostredia stúpajúcu tendenciu. Na rozdiel od 
minulosti sú do biosféry a atmosféry emitované 
rôzne toxické kovy a rádionuklidy. Zvyšovanie 
koncentrácie rádionuklidov v prirodzených 
rezervoároch, či uvoľňovanie nových izotopov je 
dôsledkom testovania nukleárnych zbraní, 
prevádzky jadrových reaktorov či 
prepracovávanie jadrového paliva a ďalších 
zdrojov jadrových odpadov.  

Kľúčové slová: biomonitoring, rádionuklid 
137Cs, machové vzorky, hmotnostná rádioaktivita  

1  Úvod 
Zaužívaným spôsobom merania rádioaktivity 
aerosolovej zložky  atmosféry je presávanie 
definovaného množstva vzduchu cez filtre, alebo 
priame meranie vzoriek (napr. zrážky, sedimenty). 
Táto metóda poskytuje informáciu o okamžitej 
hodnote koncentrácie. Nedostatkom metodiky je 
ohraničenosť odberných miest; koncentrácia 
rádionuklidov je často nízka, pod hranicou 
detekovateľnosti. Iná metodika sa zakladá na 
mapovaní koncentrácie rádionuklidu 137Cs 
v ovzduší pomocou analýz biomonitorov. 

1.1  Využitie machov ako 
biomonitorov 
V súčasnosti sa metóda biomonitoringu používa 
v mnohých Európskych krajinách. Najčastejšie sa 
sledujú dva druhy machov, Hylocomium 
splendens a Pleurozium schreberi, ktoré sú 
viazané na lesné spoločenstvá. V rastlinnej ríši 
majú machy zvláštne postavenie. Machy môžu 
slúžiť ako bioindikátory znečistenia prostredia, 
pretože akumulujú veľké množstvá 
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rôznych znečistenín, vrátane rádionuklidov. 
Výhody použitia machov ako biomonitorov sú 
nasledovné: 
• Uvedené druhy machov majú slabšie vyvinutý 

koreňový systém ako rastliny patriace do 
vyšších tried, a preto vlhkosť čerpajú hlavne zo 
vzduchu a zo zrážok. 

• Veľmi efektívne koncentrujú ťažké kovy a iné 
stopové prvky, vrátane rádioaktívnych, 
z atmosféry a to buď sorpciou na povrchu 
alebo intracelulárne [Brown a iní, 1992]. 
Stopové prvky vo forme katiónov sú silno 
viazané v machoch [ Berg  a iní, 1997]. 

• Analýza machov poskytuje integrálny údaj o 
koncentrácii ťažkých prvkov a rádionuklidov 
za určité obdobie ohraničené ročnými cyklami. 
Aktuálna doba expozície závisí od toho, aká 
veľká časť rastliny je použitá pre analýzu. 
 
Uvedená biomonitorovacia technika má aj isté 

ohraničenia, prípadne nevýhody: 
• Metóda biomonitorovania je relatívna metóda 

určenia znečistenia atmosféry ťažkými 
prvkami a rádionuklidmi. To znamená, že 
takýmto spôsobom získame hodnoty 
koncentrácie rôznych prvkov v machoch a nie 
priamo v atmosfére. Teda sú to iba relatívne 
hodnoty koncentrácie, pomocou ktorých 
dokážeme povedať, v ktorých lokalitách je 
znečistenie atmosféry väčšie, ale nevieme, aká 
je absolútna hodnota koncentrácie daného 
prvku v atmosfére v tej danej lokalite. 

• Celá táto technika sa však zakladá na fakte, že 
koncentrácia ťažkých kovov v machoch veľmi 
dobre koreluje s atmosférickou. Ukázalo sa, že 
je možné urobiť kalibráciu medzi 
koncentráciou daného prvku v machoch a 
koncentráciou toho istého prvku v atmosfére 
[Berg  a iní, 1997]. 
 
Na biomonitorovanie sa okrem machov 

používajú aj lišajníky a huby, ale machy sú 
výhodnejšie, pretože je oveľa jednoduchšie určiť 
ich ročný rast a spolu s ním teda aj dobu expozície 
danej machovej vzorky. Pre analýzu v prípade 
machov z rodu Hylocomia sa berie časť rastliny 
z posledných troch rokov a v prípade vzoriek z 
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rodu Pleurozia sa oddeľuje iba zelená časť 
rastliny, ktorá prislúcha tiež podobnému 
časovému intervalu. Preferovaný druh machov 
v mnohých krajinách, ktoré sú členmi Európskej 
monitorovacej siete je Pleurozium schreberi, 
pretože práve tento druh sa najčastejšie vyskytuje 
v týchto oblastiach. 

Použitie machov na mapovanie znečistenia 
atmosféry rádionuklidom 137Cs je zriedkavé. V SR 
výsledky prvých takýchto meraní boli 
publikované v práci [Florek a iní, 2001] a  
podrobnejšie sú spracované v práci [Kantová, 
2003]. Odzrkadľujú znečistenie životného 
prostredia v SR v dôsledku havárie na 
Černobyľskej jadrovej elektrární v r. 1986. 

1.2  Černobyľská havária 
Jadrové elektrárne s reaktormi RMBK sú 
budované a prevádzkované len na území bývalého 
ZSSR a predstavovali vedľa jadrových elektrární 
typu VVER druhý paralelný prúd sovietskej 
jadrovej energetiky. Ide o varný urán-grafitový 
reaktor s veľkým výkonom a chladený vodou. 
Oproti VVER, reaktor nemá tlakovú nádobu, ale 
veľké množstvo tlakových kanálov. Zásadná 
odlišnosť je v prítomnosti obrovského množstva 
horľavého grafitu, zložitá konštrukcia 
a komplikovaný systém riadenia a kontroly. 

Dňa 26.4.1986 došlo na štvrtom bloku 
v jadrovej elektrárni v Černobyle k ťažkej havárii 
reaktoru RMBK, ktorá mala závažné radiačné 
dôsledky pre jeho okolie a zvýšenie radiácie bolo 
merateľné vo väčšine európskych krajinách. 
Z hľadiska úniku rádioaktívnych látok do okolia 
ide o najväčšiu haváriu v histórii jadrovej 
energetiky. 

Aktívna zóna reaktoru 4. bloku Černobyľskej 
jadrovej elektrárne obsahovala v dobe havárie 
aktivitu 4·1019 Bq. Na základe merania 
rádioaktivity a analýz odoberaných vzoriek na 
vzdialenosti 30 km sa odhaduje, že v priebehu 
havárie uniklo asi (1-2)·1018 Bq rádioaktívnych 
látok z paliva, pričom do tejto hodnoty nie sú 
započítané RA vzácne plyny Xe a Kr. 

Únik RA látok pri havárii v Černobyle 
neprebehol vo forme jednej udalosti, v priebehu 
prvého dňa uniklo asi 25% celkového úniku 
a zbytok v ostatných 9 dňoch. Počiatočný únik, 
spôsobený výbuchom, do prostredia priniesol 
štiepme produkty obohatené o cézium, jód 
a vzácne plyny. Meteorologické podmienky 
umožnili transport v ovzduší a usadzovanie na 
zemskom povrchu nie len na území bývalého 
ZSSR [Summary report, 1986]. Odborníci 
odhadujú, že z poškodeného reaktora uniklo okolo 
3,8·1016 Bq 137Cs.  

 

Obr. 1: Distribúcia plošnej aktivity 
rádionuklidu 137Cs na území bývalého ČSSR 
podľa výsledkov meraní v máji r.1986 [Bučina 

a iní, 1988] 
 

Počiatočný pokus dodávať vodu do aktívnej 
zóny z pomocných havarijných napájacích 
čerpadiel bol málo účinný a v hasení JR sa použili 
materiály obsahujúce karbid bóru, dolomit, piesok 
a olovo. Tieto materiály boli zhadzované na 
poškodený reaktor z vrtuľníkov. Roztavené olovo 
od tepla JR vytvorilo škrupinu, ktorá dočasne 
uzatvorila aktívnu zónu reaktora. Pary olova boli 
rozširované do okolitého životného prostredia. 
Pochopiteľne, najväčšia depozícia rádioaktívnych 
látok bola v najbližšom okolí od havarovaného 
reaktora (obyvateľstvo v okruhu 30 km bolo 
vysídlené). Z okolitých krajín najviac zaťažené 
bolo Bielorusko, najmä oblasť v okolí mesta 
Homeľ. 

Po havárii v Černobyle bolo v okolitých 
krajinách uskutočnených množstvo meraní 
dávkových príkonov, objemovej rádioaktivity 
v ovzduší a plošnej aktivity na zemskom povrchu. 
Do týchto meraní sa zapojili aj pracovníci Katedry 
jadrovej fyziky MFFUK. V prízemnej vrstve 
atmosféry na Slovensku bola pozorovaná 
maximálna koncentrácia ( ~ 1 Bq/m3) začiatkom 
 mája roku 1986. Potom klesala s efektívnym 
polčasom rozpadu 15 mesiacov [Cabáneková, 
Vladár, 1998,  Morávek I. et al., 2000]. Fyzikálna 
doba polpremeny je 30, 14 rokov. 

V súčasnosti koncentrácie klesli pod detekčný 
limit bežne používaných spektrometrov. 
Vybudovanie nízkopozaďového krytu na KJFB 
FMFI UK umožnilo pokračovať v sledovaní 
koncentrácie rádionuklidu 137Cs v atmosfére aj po 
roku 2000. Výsledky meraní potvrdzujú pokles 
koncentrácie 137Cs s efektívnym polčasom 
rozpadu 13 mesiacov.  

2  Odber vzoriek  
Ako bolo spomenuté, prvé merania rádioaktivity 
machov Hylocomium splendens a Pleurozium 
schreberi v SR boli uskutočnené v r. 2000. 
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Vzorky machov pozostávali z 3 ročných 
segmentov a preto zmerané údaje o rádioaktivite 
je potrebné vzťahovať na r. 1999. Bolo zmeraných 
11 vzoriek odobratých z rôznych lokalít v SR 
[Florek a iní, 2001]. V r. 2006 boli uskutočnené 
odbery takmer 200 vzoriek machu z rôznych 
lokalít Bieloruska. Kvôli určeniu dynamiky zmien 
hmotnostnej aktivity machových biomonitorov za 
obdobie r. 1999 a 2008 sa v septembri roku 2009 
uskutočnil odber vzoriek z rovnakých lokalít v 
SR, z ktorých boli odoberané vzorky na merania 
nuklidu 137Cs v r. 2000. 

Odber vzoriek v Bieloruskej republike sa 
uskutočnil v prvej polovici augusta roku 2006 
v súlade s pravidlami stanovenými 
medzinárodnou vedeckou skupinou. Celkovo sa 
získalo takmer 200 vzoriek z rôznych lokalít. Ich 
poloha je zobrazená na  obr. 2.  

 

 

Obr.2: Odberné miesta machov v Bielorusku 
[Frontasyeva, 2009] 

 
Machy sme získali v podobe zostrihaných 

vetvičiek. Odobratý mach bol až do uskutočnenia 
experimentov uchovávaný v laboratóriu pri 
teplote približne 20°C. Pred použitím sme vzorky 
nastrihali na asi 1 mm a zbavili vlhkosti pri 
teplote, ktorá nepresiahla 60°C. Následne sme ich 
zlisovali do valca s priemerom 47 mm a výškou 
od 7-18 mm. Vysušené a homogenizované vzorky 
machov sa pred meraním zvážili a umiestnili do 
polyetylénového tenkostenného sáčku. 

Ako už bolo vyššie spomenuté, pre potreby 
analýzy z machov bola odobratá časť rastliny 
z posledných troch rokov, takže stanovená 
koncentrácia rôznych prvkov v machoch 
reprezentuje znečistenie atmosféry ťažkými 
prvkami a rádioaktívnymi látkami pre roky 2004, 
2005 a 2006 pre bieloruské vzorky a pre roky 
2007, 2008 a 2009 pre vzorky z územia SR.  

Obsahy rádionuklidov vo vzorkách machov 
boli merané na spektrometroch umiestnených 
v nízkopozaďovom laboratóriu na FMFI. 
Hmotnostné aktivity machov sme stanovovali 
metódou polovodičovej gamaspektrometrie. 
Použité spektrometre mali detektory z čistého Ge 
a boli umiestnené v tieniacich krytoch. 
K vyhodnoteniu spektier sme použili program 
Emcaplus a Genie 2000. 

V spektre sme vyhodnocovali píky úplnej 
absorpcie od izotopov 210Pb,  7Be, 137Cs  a 40K. Pre 
každý izotop sa určila čistá plocha pod píkom. Pre 
rádionuklidy s dlhou dobou polpremeny sme pri 
výpočtoch vychádzali z nasledujúceho vzťahu: 

m

S
A

..γε
=  [Bq/g], 

kde S je čistá plocha pod píkom úplnej 
absorpcie,  γ je intenzita čiary, ε je účinnosť 
detektora pre danú geometriu a m je hmotnosť 
vzorky. 

V prípade 7Be, ktorého doba polpremeny je 
T1/2=53,44 dňa sme zmeranú aktivitu prepočítali 
ku dňu zberu vzorky. 

2.1  Výsledky meraní 
rádioaktivity vzoriek machov 
Na základe nameraných a vyhodnotených gama 
spektier sme určili aktivitu rádioizotopov 210Pb, 
7Be, 137Cs a 40K v 54 vzorkách machov 
odobratých z rôznych lokalít v Bieloruskej 
republike a  8 vzoriek machov odobratých 
z rovnakých lokalít na území SR ako v r. 2000. V 
tab. 1 je uvedená hmotnostná aktivita týchto 
izotopov v jednotkách Bq.kg-1 zo slovenských 
vzoriek z lokalít s rôznymi nadmorskými 
výškami. 
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Tab. 1: Hmotnostná aktivita 7Be, 137Cs, 40K a 210Pb 
v 8 vzorkách machov odobratých z rôznych 
lokalít SR s rôznymi nadmorskými výškami. 

 

Číslo 
vzorky 

Súrad-
nice 

Nad-
morská 
výška 

A 
(7Be) 

A 
(137Cs) 

A 
(40K) 

A 
(210Pb) 

  (m) [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

1 
481250/ 
192855 

170 - 19,2 118,9 548,3 

30 
490355/ 
210026 

720 433,4 10,3 178,8 803 

51 
483013/ 
182331 

300 108,4 30 221,6 333,2 

58 
482927/ 
170540 

800 682,5 8 186,1 739,2 

67 
485539/ 
182308 

440 144,7 4,5 117,7 548,1 

44 
492006/ 
191548 

1040 50 25 148 881 

33 
490302/ 
220551 

930 395 107 118 1268 

10 
485441/ 
210053 

900 48 127 198 1521 

 
Pre každý izotop sme vyhodnotili priemer 

a medián, stanovili sme maximálne a minimálne 
hmotnostné aktivity pre rok 2008 s neistotou 
približne 30 % a porovnali sme ich s výsledkami 
analýzy machových vzoriek z tejto lokality pre 
rok 1999. V tabuľke 2 sú porovnané hodnoty 
mediánov. 

 
Tab. 2: Medián, minimálna a maximálna 

hodnota hmotnostnej aktivity rádionuklidov 
[Bq/kg] vo vzorkách machov v r. 2008, 

porovnanie mediánov z výsledkami z roku 1999 
 

Rádionuklid 
210

Pb 
[Bq/kg] 

7
Be 

[Bq/kg] 

137
Cs 

[Bq/kg] 

40
K 

[Bq/kg] 

Medián 1999 667 326 30 138 

Medián 2008 771,1 144,7 22,1 163,4 

Priemer 2008 830,2 266 41,4 160,9 

Minimum 2008 333,2 48 4,5 117,7 

Maximum 2008 1521 682,5 127 221,6 

 

Vzorky machov boli odobraté z rôznych 
nadmorských výšok. V grafoch sú vynesené  
výsledné hmotnostné aktivity v závislosti od 
nadmorskej výšky. Ako vidíme na obr. 3- 6 
hmotnostná aktivita (koncentrácia) izotopov nie je 
funkciou nadmorskej výšky. V roku 2000 bolo 
v prípade 137Cs pozorovaná slabá lineárna 
závislosť koncentrácie od nadmorskej výšky 
odberných miest. Na obr. 7 vidíme, že s rastúcou 
nadmorskou výškou hmotnostná aktivita 137Cs 
rastie.  

 

 

Obr. 3: Závislosť hmotnostnej aktivity 7Be od 
nadmorskej výšky 

 

 

Obr. 4: Závislosť hmotnostnej aktivity 210Pb od 
nadmorskej výšky 

 

 

Obr. 5: Závislosť hmotnostnej aktivity 137Cs od 
nadmorskej výšky 
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Obr. 6: Závislosť hmotnostnej aktivity 40K od 
nadmorskej výšky 

Obr. 7: Závislosť hmotnostnej aktivity 137Cs od 
nadmorskej výšky (z meraní v roku 2000) 

 
Fakt, že koncentrácie ťažkých kovov v machoch 
veľmi dobre koreluje s atmosférickou sme vďaka 
výsledkom získaným v rôznych obdobiach mohli 
ohodnotiť. Na katedre KJFB sa v roku 2000 
uskutočnili merania na určenie vzájomného 
vzťahu objemovej aktivity vo vzduchu 
a hmotnostnej aktivity vo vzorkách machu 
nuklidu 137Cs. Použité boli výsledky analýzy 
aerosolových filtrov, pričom objemová aktivita 
vzduchu v r.1999 bola blízka 1µBq.m-3 a medián 
hmotnostnej aktivity 137Cs v machu v r. 1999 je 30 
Bq.kg-1. Výsledný vzťah pre 137Cs [Kantová]: 
 
Aair[Bq.m

-3
] = 3,3.10

-8
 [m

-3
.kg] . Amoss [Bq.kg

-1
] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8 Časový priebeh objemovej aktivity 
137Cs vo vzduchu na území SR 

 
 Z výsledkov analýzy vykonanej v roku 2009 

je hmotnostná aktivita cézia v machoch 22,1 
Bq.kg-1 a stredná hodnota objemovej aktivity 
vzduchu v r. 2009 je blízka hodnote 0,3 µBq.m-3. 
Očakávaná stredná hodnota hmotnostnej aktivity 
137Cs v machoch je teda 10 Bq.kg-1. 

2.2  Hmotnostné aktivity 
machových vzoriek z Bieloruska 
V tabuľke 3 sú zhrnuté výsledky z analýzy 
machov z Bieloruska. Na niektorých odberných 
miestach sú hodnoty 210Pb a 137Cs vyššie, pretože 
sa nachádzajú na miestach s vyššou 
koncentráciou, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti 
od Černobyľu (juhovýchod krajiny), alebo 
v ohniskách (hot spots) kontaminácie. Analýza 
machových vzoriek potvrdzuje lokálne znečistenia 
územia pod mestami Borisov, Yuratsishki, Homel 
a východnej časti Bieloruska. 
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Tab. 3: Hmotnostná aktivita 137Cs, 40K a 210Pb v 54 
vzorkách machov odobratých z rôznych lokalít 
BR 
 

 
A 

(210Pb) 
A 

(137Cs ) 
A 

(40K ) 
 

A 
(210Pb) 

A 
(137Cs) 

A 
(40K ) 

 [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg]  [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

39 409,25 30,69 331,46 82 345,12 13,9 337,67 

40 275,67 356,27 216,85 83 311,61 20,85 290,1 

41 286,95 8,01 316,91 38 220 95,2  

45 220 56,37 214,43 42 102 49,6  

46 266,93 112,72 270,21 50 100 451  

47 259,77 149,15 223,31 51 99 104  

48 306,97 112,73 213,02 55 126 277  

49 237,12 34,34 147,43 65 120 138  

52 332,66 14,06 370,29 69 94 183  

53 241,98 8,76 323,16 72 169 105  

54 322,21 14,99 280,89 74 99 34,4  

56 262,02 40,97 185,92 84 119 141  

57 353,4 1170,75 195,22 85 131 365  

58 331,15 400,97 288,83 87 125 487  

59 321,16 25,85 248,85 88 92 142  

60 220,86 6,11 169,18 89 168 783  

61 198,19 15,23 191,28 93 146 3700  

63 415,58 4,83 296,21 94 155 3192  

64 228,7 14,08 284,38 102 212 6563  

67 258,68 14,8 194,27 106 227 6827  

68 210,8 33,26 316,54 111 141 1981  

72 222,57 16,24 204,84 113 141 5367  

73 207,48 14,89 231,14 115 194 1361  

76 162,53 5,46 208,95 119  1091  

77 320,34 9,26 178,76 122  1854  

79 244,99 18,34 214,56 127 170 2288  

81 267,33 7,95 271,9 132 203 14600  

 

3  Záver 
Za predpokladu, že hmotnostná aktivita 
machových vzoriek klesá rovnako, ako 
koncentrácia 137Cs v prízemnej vrstve atmosféry, 
extrapoláciou sme určili, že hmotnostná aktivita 
137Cs  v r. 2009 by mala klesnúť z hodnoty 30 
Bq.kg-1  (r.1999) na hodnotu 10 Bq.kg-1. Stredná 
hodnota hmotnostnej aktivity 137Cs je však 22,1 
Bq.kg-1. Strednú hodnotu ovplyvňujú vzorky 
machov z východného Slovenska, kde boli 
namerané vyššie hodnoty (vzorky 10, 33). 
Spôsobené to môže byť prenosom prachových 
častí v dôsledku prúdenia vzduchu zo 
znečistených oblastí Ukrajiny a Bieloruska alebo 
emisiou prachu pri spracovaní železnej rudy 

v metalurgickom závode v Košiciach. Tieto 
hypotézy si však vyžadujú dôkladnejšie skúmanie 
i dopracovanie zvyšných 3 vzoriek z odberných 
miest ako v roku 2000. 
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Supervisor: Stanislav Tokár†

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava

Abstract: The ATLAS is a multi-purpose detector
which has recently started to take data at the LHC at
CERN. This work is dedicated to show the capability
of the ATLAS experiment to reconstruct the top quark
electric charge on MC data. The analysis was carried
out at the center of mass energy of 10 TeV.
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1 Introduction

At the end of the nineties conceptions containing an
exotic quark with the charge –4/3 have appeared.
The experimental data from the CDF and DØ exper-
iments do not exclude the existence of a ”t quark“
with the charge –4/3. Moreover, the precision elec-
troweak data are consistent with an ”exotic“ top
quark with the mass around 170 GeV and the charge
–4/3. [Abazov et al., 2007] The correlations of the
b-quarks and W bosons in the process pp̄ → tt̄ →
W+W−bb̄ still have not been determined with a suf-
ficient confidence level. Moreover, the non Standard
Model pairing of the b-quarks and W bosons is not
excluded by the present precision electroweak data
(from decay Z→ bb̄), which are consistent with exis-
tence of an ”exotic“ (XM) quark of the charge -4/3 1

and mass ≈ 170 GeV [Chang et al., 1999].

2 Measerement of top quark charge

There are several techniques to deter-
mine the electric charge of the top
quark at hadron collider experiments
[Baur et al., 2001, Altarelli and Mangano, 2000].
Some techniques used to measure the top quark elec-
tric charge (Qtop) are based on direct measurement
of the top quark electromagnetic coupling through
photon radiation in tt̄ events. In case of radiative
top production: pp̄ (pp)→ tt̄γ the cross section is

∗pavol.federic@gmail.com
†tokar@dnp.fmph.uniba.sk
1In units of electron charge absolute value

expected to be ∼Q2
top. In case of radiative top decay:

pp̄ (pp) → tt̄, t → Wbγ the situation is more
complicated (photon can be radiated also from the
b-quark and W boson) and the cross section depends
on Qtop. To measure the top quark charge we need to
distinguish between the radiative processes sensitive
to Qtop and other radiative processes with the same
experimental signature.

Another possibility is to use the semilep-
tonic b-decay to determine the flavour of b-
jet. In this approach, the b quark charge
is determined using the semileptonic b-decays
(b→ c,u+W−,W−→ `−+ ν̄`), where the sign of
the soft lepton indicates the sign of the b quark
charge.

In this project I will concentrate on the method
of the top quark charge measurement based on the
reconstruction of the charges of the top quark decay
products. The dominant decay channel of top quark
is to the b-quark and W through the charged current:
t → W+b (t̄ → W−b̄). For the top quark charge
measurement we need to determine the charge of
both of W boson and b-quark. While the charge of
the W boson can be determined through its leptonic
decay, the b-quark charge is not directly measurable
due to quark confinement in hadrons. It is possible
however to establish a correlation between the charge
of the b-quark and the hadrons belonging to the
b-jet, which result from the b-quark hadronization
process. For the top quark charge analysis we have
used the tt̄ events in which one of the W bosons
decays leptonically and the other one hadronically
or where both W bosons decays leptonically. The
former channel will be referred to as the ”lepton
+ jets“ channel and the latter as the ”dilepton“
channel. The standard ATLAS lepton + jets and
dilepton criteria have been applied in the top quark
charge analysis. Using this approach, analysis of
di-lepton events (tt̄ → `+ν`−ν̄bb̄) and single lep-
ton plus jets (tt̄→ `±ν j jbb̄) is presented in this study.

In the Standard Model the top quark is expected to
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decay according to (the charge flow shown in brack-
ets in the upper index):

t(2/3)→ b(−1/3)+W (+1),W+→ `++ν` (1)

For the exotic quark (t̃) decay:

t̃(4/3)→ b(−1/3)+W (−1),W−→ `−+ ν̄` (2)

While in the Standard Model case, the lepton `+ is
intrinsically associated with b-quark (Q = −1/3)
because both come from the same top quark. In the
exotic case, it is just the opposite: `− is intrinsically
connected with b-quark.

In a nutshell, the essence of the top quark charge de-
termination are the following:

• The average b-jet charge determined through b-
jet tracks should be negative if the b-jet is initi-
ated by a b-quark and should be positive if it is
initiated by a b̄-quark.

• Determine the charge of W boson throught
charge of the lepton from its leptonic decay.

• Selection criteria for pairing of lepton and b-jet
originating in the same top quark must be found.
The jet initiated by the b-quark should be asso-
ciated with `+ (`−) for the Standard Model (ex-
otic) case, in order to reconstruct the top quark
charge.

To reconstruct the b-jet charge, the track charge
weighting technique is applied to the b-jet tracks
[Field and Feynman, 1978, Barate et al., 1998] in
which the b-jet charge is found as a weighted sum of
the b-jet track charges:

qbjet =
∑i qi|~j ·~pi|κ
∑i |~j ·~pi|κ

(3)

where qi(pi) is the charge (momentum) of the ith

track , the ~j defines b-jet axis direction and κ is a pa-
rameter which was optimised (for the best separation
of b- and b̄-jets) to 0.5.

2.1 The lepton and b-jet pairing algorithm

The lepton and b-jet pairing was done using the in-
variant mass distribution of the lepton and the b-
tagged jet, m(`,bjet). If the assignment is correct,
m(`,bjet) is limited by the top quark mass, otherwise

there is no such restriction. To study the matching
the b-quarks and reconstructed b-jets and the parton
level leptons and reconstructed leptons, the MC truth
information was used. A good match was considered
whenever the cone difference, ∆R =

√
∆η2 +∆φ 2,

between the b-quark and the b-jet (parton level and
reconstructed lepton) was below 0.2.
For double b-tagged events, only the b-jets that sat-
isfy

m(`,b(1,2)jet )< mcr and m(`,b(2,1)jet )> mcr (4)

were accepted. In the dilepton case both leptons
should fulfill this condition (4). The optimal value for
the pairing mass cut, mcr, is a trade-off between the
efficiency (ε) and purity (P) of the pairing method.
The factor ε(2P−1)2 was maximised to find the opti-
mum value of mcr. We have investigated how the pro-
cedure is influenced by the b-jet track pT cut, number
of tracks taken into account for the b-jet charge cal-
culation and also its dependence on the cone variable
∆R. As an optimization variable we took the relative
error of the combined b-jet charge. The combined
b-jet charge is defined according to:

Qcomb = Q`
bjet ·Q`, (5)

where Q`
bjet and Q` are the b-jet charge calculated

by Eq.3 and the lepton charge, respectively, where
the b-jet and lepton ` come from the same top
quark. For the optimisation we have used the stan-
dard MC@NLO tt̄ sample.

3 Results

In the present analysis the Standard Model scenario
of top quark production and decay has been assumed.

The b-jet charge spectra reconstructed for the tt̄
signal events are presented in Figure 1 for the case
of ∆R = 0.25. In the left (right) plot the b-jet charge
distributions for b-jets paired with positive (blue line)
and negative (red line) leptons are shown after pairing
by means of the Monte Carlo truth (by the invariant
mass matching). In addition to that, the Qcomb b-jet
charge spectrum, defined as Q(`)×Q(`)

bjet, has been
reconstructed and depicted in the plots (dashed line).
Note, both the lepton+jets and dilepton channels con-
tribute to the distributions in Fig. 1.

From Figure 1, the shift of the b-jet charges asso-
ciated with `+, Q(+)

bjet , and `−, Q(−)
bjet , (or with b and b̄
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Table 1: A comparison of the mean b-jet charges (Q+, Q− and Qcomb) for the tt̄ MC@NLO signal obtained by
the MC matching and invariant mass pairing ; the used cone variable, ∆R = 0.25.

pairing Q+ Q− Qcomb

MC matching -0.075 ± 0.0035 0.085 ± 0.0034 -0.080 ± 0.0024
Invariant mass -0.067 ± 0.0032 0.077 ± 0.0032 -0.071 ± 0.0022

Figure 1: The b-jet charge associated with positive
(blue line) and negative (red line) lepton and com-
bined b-jet charge (dashed black line), by the Monte
Carlo truth (left) and invariant mass criteria (right) for
the `b-pairing.

quark in the Monte Carlo matching case) is clearly
seen. There is a good correspondence between the
spectra obtained by the Monte Carlo matching and in-
variant mass pairing in shapes, asymmetries and also
in the values of the Qcomb charges (see Table 1). A
slightly lower value of Qcomb for the invariant mass
pairing is caused by the lower purity (< 100%) in
this case. An important issue is also how the com-
bined b-jet charge is reconstructed in different lepton
channels (electron, muon). The results are summa-
rized in Table 2.

As can be seen from Table 2, the magnitude of
Qcomb is slightly higher in the case of dilepton events
than in the lepton + jets case. Similarly, the muon
channel gives higher magnitude of of Qcomb than the
electron channel. In both cases the difference is not

statistically significant. An important feature of the
b-jet charge is its dependence on b-jet pT . As it fol-
lows from Figure 2 only a weak dependence is ob-
served for the ∆R = 0.25.

Figure 2: The mean b-jet charge, < Q±bjet >, associ-
ated with positive (blue line) and negative (red line)
lepton as a function of b-jet transverse momentum
(pT).

3.1 Systematic uncertainties

The systematic studies have been done following the
prescription described in the CSC note (Section 6
of Chapter 1) [ATLAS, 2008]. We have calculated
the systematic errors for the mean combined b-jet
charge (< Qcomb >=< Q(l)×Q(l)

bjet >) which is the
test statistic of our method for distinguishing between
the Standard Model and exotic scenarios. The re-
sulting systematic errors are summarised in Table 3.
The systematic uncertainty stemming from the uncer-
tainty on the jet/b-jet energy scales was obtained by
applying a 10% variation on the corresponding en-
ergy scales. The systematic uncertainty caused by
the top quark mass was estimated from the average
absolute difference between the Qcomb reconstructed
at the nominal value (172.5 GeV) and at the masses
mt=160, 170, 180 and 190 GeV. The difference has
been rescaled to an effective 2 GeV uncertainty.

The systematic uncertainties due to Monte Carlo
modeling of tt̄ signal were studied by comparing
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Table 2: A comparison of the mean b-jet charges (Q+, Q− and Qcomb) and b-jet charge purity (PQ) for the tt̄
MC@NLO signal in different topologies - lepton + jets (LJ) and dilepton (DL) and in different lepton channels
- electron and muon; the used cone variable, ∆R = 0.25.

topology channel Q+ Q− Qcomb PQ

LJ e+µ -0.064 ± 0.004 0.072 ± 0.004 -0.068 ± 0.003 0.596 ± 0.004
– e -0.061 ± 0.005 0.067 ± 0.005 -0.064 ± 0.004 0.588 ± 0.005
– µ -0.068 ± 0.006 0.080 ± 0.006 -0.074 ± 0.004 0.606 ± 0.006

DL e+µ -0.074 ± 0.006 0.083 ± 0.006 -0.078 ± 0.004 0.609 ± 0.006
– ee -0.075 ± 0.013 0.079 ± 0.012 -0.077 ± 0.009 0.607 ± 0.009
– µµ -0.081 ± 0.011 0.087 ± 0.011 -0.084 ± 0.008 0.610 ± 0.009
– eµ -0.069 ± 0.008 0.082 ± 0.008 -0.076 ± 0.006 0.609 ± 0.006

samples with different fragmentation parameters: the
b-jet charge reconstructed using the standard signal
MC@NLO/Herwig sample was compared with those
obtained for the AcerMC/Pythia and AcerMC/Her-
wig samples, giving an average value of 14± 5%.
The large uncertainties are due to limited Monte
Carlo statistics.

Pileup background affects the weighting technique
procedure, as tracks from additional minimum-bias
interactions get included in the jet charges. The asso-
ciated systematic uncertainty was evaluated by com-
paring the standard sample with a dedicated tt̄ sam-
ple including pileup, leading to a shift of 1± 9%.
Though the Monte Carlo statistical error is large, tak-
ing into account that any pileup effect can be min-
imised (at least at moderate LHC luminosities) by ap-
plying track impact parameter cuts to eliminate tracks
from pileup verteces, it appears that during the first
phase of the LHC the pileup will not be a challenge.

The systematic uncertainty stemming from our in-
sufficient knowing of background was obtained by
varying the reconstructed Qcomb for single top quark
background and true background by +1σ (i.e. in
direction of the exotic case). The resulted shift in
the reconstructed Qcomb is ∆Qcomb = 0.018 ≈ 2.8%.
The systematic uncertainty from the initial and final
state radiation (ISR, FSR) has been investigated using
dedicated AcerMC samples (AcerMC 106250 and
106251). The comparison of the results obtained with
these samples with those obtained with the reference
sample show a variation of 4.1%. The systematic
uncertainty due to the uncertainties on the PDF has
been calculated using the PDF’s re-weighting tech-
nique recipe used in the CSC note [ATLAS, 2008].

Table 3: The systematic uncertainties (%) on the
mean reconstructed charge, Qcomb, using the weight-
ing technique.

Source Syst. error (%)
jet + b-jet scale 1.5
∆mtop 2.4
PDF 1.7
ISR/FSR 4.1
MC modelling 9.3
Pile-up <9.0
Background uncertainty 2.8
total 14.2

4 Conclusion

In the present work we have studied the sensitivity
of the ATLAS experiment to determine the top quark
charge at the center of mass energy of 10 TeV us-
ing the fully simulated events generated with the AT-
LAS simulation and reconstruction software, version
14.5.0.

The b-jet charge weighting procedure has been in-
vestigated for a variety of parameters and properly
tuned.

The analysis shows that also with a 0.1 fb−1 sam-
ple, using the association procedure based on lepton
– b-jet invariant mass and assuming the standard AT-
LAS b-tagging, it is realistic to distinguish at the 5σ
confidence level the b-jet charges associated with lep-
tons of opposite charges, which is the main requisite
for distinguishing between the Standard Model case
and the exotic one.
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The analysis also revealed that the top reconstruc-
tion code, in case of the tagged events, leads in 87%
(lepton + jets ) and 80% (di-lepton ) events to cor-
rect lepton b-jet association using the invariant mass
matching.
Assuming that the circumstances for jet charges at
the 7 TeV center of mass energy are similar to
those at 10 TeV, we can make an estimate for the
top quark charge measurement at 7 TeV using the
tt̄ cross-section information. The direct calcula-
tion using the cross sections, taken from the work
[Kidonakis, 2009], leads to a conclusion that a sam-
ple of 150 pb−1 is sufficient for distinguishing be-
tween the Standard Model scenario and the exotic one
at the 7 TeV center of mass incident energy.
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Štúdium vplyvu atmosférického tlaku na variácie 222Rn 
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Abstrakt 
Práca sa zaoberá štúdiom denných variácií radónu 
pod vplyvom atmosférického tlaku. Analyzovala 
som objemovú aktivitu radónu pre jednotlivé 
mesiace v rokoch 2006 a 2007. Objemovú aktivitu 
radónu v pôdnom vzduchu v areáli FMFI UK 
v Bratislave kontinuálne monitorujeme v hĺbke 0,8 
metra. Analýzy ukázali antikoreláciu medzi 
objemovou aktivitou radónu a atmosférickým 
tlakom. Tento výsledok je zobrazený na grafe, ktorý 
je tiež súčasťou práce. 
 

Kľúčové slová: radón, objemová aktivita, 
atmosférický tlak, pôdny vzduch 

1 Úvod 
Po zistení, že hodnoty koncentrácie radónu môžu 
dosiahnuť úroveň, ktorá vyžaduje kontrolu, sa 
záujem o radón a jeho dcérske produkty prudko 
zvýšil. Radón sa väčšinou vyskytuje v stopových 
množstvách, jeho koncentrácia sa však môže rádovo 
meniť. Väčšina radónu pochádza z pôdy, odkiaľ 
difunduje. Koncentrácia radónu v atmosfére a aj v 
pôdnom vzduchu závisí od koncentrácie uránu a 
rádia v pôde. Všetky známe izotopy radónu sú 
rádioaktívne a sú alfa-žiariče. Ich príspevok k 
expozícii človeka závisí od ich transportu z pôdy do 
atmosféry. Hodnota koncentrácie radónu sa so 
zmenou miesta môže prudko meniť a preto je nutné 
poznať všetky parametre, ovplyvňujúce hodnotu 
koncentrácie radónu. Radón je v pôde 
transportovaný pôdnymi tekutinami (voda, vzduch), 
takže ich transport hrá dôležitú úlohu a je 
ovplyvňovaný viacerými faktormi: vlastnosti pôdy, 
meteorologické podmienky (teplota, dažďové 
zrážky, atmosférický tlak) a geodynamické udalosti 
[Holý a kol., 1997]. V svojej práci som sa venovala 
štúdiu radónu v pôdnom vzduchu a dennými 
variáciami jeho objemovej aktivity. 
___________________________ 
1 monika.mazanova@gmail.com 
2Monika.Mullerova@fmph.uniba.sk 

 
 

2 Základné vlastnosti radónu 
 
Radón 222Rn je rádioaktívny prvok, ktorý vzniká 
rádioaktívnou premenou rádia 226Ra. 226Ra sa 
vyskytuje vo väčšine zemských nerastov v rôznych 
množstvách. Najvyššie množstvo rádia obyčajne 
obsahujú geologicky staré kryštalické horniny 
(napr. granity) a najnižšie množstvo mladé 
sedimenty (napr. vápence). Výskyt radónu na 
určitom území preto úzko súvisí s jeho geologickou 
stavbou.  
Pri premene 226Ra je väčšina energie, uvoľnenej 

pri reakcii, prenesená na α – časticu. Atóm radónu 
(222Rn) v dôsledku spätného odrazu od alfa častice 
získava kinetickú energiu. Táto energia, udelená 
novovzniknutému atómu radónu je 10 až 100 000-
krát väčšia ako typická energia chemickej väzby, 
preto radón nezostáva súčasťou pôvodnej chemickej 
štruktúry, ale migruje k povrchu alebo defektom 
zrna [Böhm]. Tento jav sa nazýva emanácia radónu. 
V pôde a v geologickom podloží radón emanuje do 
podzemných vôd a do plynnej zložky pôdy - 
pôdneho vzduchu. Objemová aktivita radónu v 
pôdnom vzduchu dosahuje hodnoty desiatky až 
tisíce kBq v jednom metri kubickom. Vďaka 
cirkulácii podzemných vôd a pôdneho vzduchu sa 
radón dostáva na povrch do ovzdušia. 
Na pohyb tekutín v pôde majú vplyv vlastnosti 

pôdy, meteorologické podmienky (teplota, dažďové 
zrážky, atmosférický tlak) a geodynamické udalosti 
[Holý a kol., 1997]. Koncentrácia izotopov radónu 
a jeho produktov premeny sa mení s časom 
a lokalitou, preto je správny odber vzorky dôležitým 
faktorom ovplyvňujúcim meranie koncentrácie 
rádionuklidov [Ridzikova, 2001]. Vzorku je možné 
odobrať v teréne a neskôr prepraviť do laboratória 
alebo je možné uskutočniť priame meranie na 
mieste, detektor je možné exponovať dlhšiu dobu 
a potom analyzovať alebo je možné uskutočniť 
krátkodobé merania [Ridzikova, 2001]. Metodika 
merania sa stanovuje podľa cieľa experimentu. 
Z hľadiska charakteru merania poznáme 3 typy 
metód merania: Bodové merania, integrálne 
meranie a kontinuálne meranie. 
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3 Experimentálna časť 
 
Objemovú aktivitu radónu v pôdnom vzduchu 
v areáli FMFI UK v Bratislave kontinuálne 
monitorujeme v hĺbke 0,8 metra [Holý a kol., 1998]. 
Čerpaný vzduch pre meranie prechádza 
vymrazovačkou a silikagelom, ktoré zabraňujú 
vniknutiu vlhkosti do detektora. Prietoková rýchlosť 
a dĺžka trasy pred detektorom sú zvolené tak, že 
žiaden torón 220Rn nedosiahne detektor. Na filtri sa 
zachytávajú aerosóly s produktmi premeny radónu, 
takže do detektora vstupuje už len čistý radón. 
Detektorom je scintilačná komora Lucasovho typu 
s objemom 125 mℓ s dvoma ventilmi, určená na 
prácu v prietokovom režime. Vzduch zo scintilačnej 
komory ďalej prechádza plynomerom, 
prietokomerom a čerpadlom vzduchu. Početnosť 
z detektora je zaznamenávaná v 30 minútových 
intervaloch [Holý a kol., 1998; Mőllerová a kol. 
2008]. 
 

4 Výsledky a diskusia 
 
Analyzovala som objemovú aktivitu radónu pre 
jednotlivé mesiace v rokoch 2006 a 2007. Priebeh 
objemovej aktivity radónu v pôde, vykazuje 
viditeľné denné variácie. Ďalej som uskutočnila 
porovnanie priemerných denných vĺn objemovej 
aktivity radónu v pôdnom vzduchu a denného 
chodu atmosférického tlaku. 
Denné priebehy nie sú rovnaké pre všetky 

mesiace. Pozornosť sme sústredili hlavne na 
mesiace jún – september, počas ktorých je dobre 
pozorovateľný vplyv tlakových variácií na zmenu 
objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu 
vďaka ustáleným meteorologickým podmienkam. 
Na ukážku je typický denný priebeh objemovej 
aktivity radónu v pôdnom vzduchu 
a atmosférického tlaku znázornený na obr. 1.  
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Obr. 1:  Denný priebeh OAR v pôdnom vzduchu a 
atmosférického tlaku – september 2006. 
 

Denná vlna objemovej aktivity radónu v pôdnom 
vzduchu vykazuje hlavné denné minimum nastáva 
v ranných hodinách medzi 6 – 8 hod a maximum 
v poobedňajších hodinách medzi 12 – 18 hod. 
Pravidelný priebeh počas letných mesiacov je 

možné vysvetliť závislosťou od zmien 
atmosférického tlaku  [Rudakov, 1985], ktorého 
priebeh má maximum doobeda (10:00) a minimum 
vo večerných hodinách (18:00) [Tomlain, 1979]. 
Počas chladnejších  mesiacov sa antikorelácia 
medzi objemovou aktivitou radónu v pôdnom 
vzduchu  a atmosférickým tlakom stráca, čo je 
spôsobené najmä výraznejším vplyvom aj ďalších 
meteorologických parametrov, najmä teploty a 
zrážok. V zime závislosť od atmosférického tlaku 
môže narušiť snehová pokrývka. 
 

Záver 
 
Prvá časť je venovaná základným vlastnostiam 
radónu. V ďalšej časti som podrobne popísala 
kontinuálnu metódu merania objemovej aktivity 
radónu v pôdnom vzduchu v hĺbke 0,8 metra.  
Po analýze objemovej aktivity radónu 

jednotlivých mesiacov v rokoch 2006 a 2007 sme 
spozorovali viditeľné denné variácie a porovnali 
sme ich s denným chodom atmosférického tlaku. 
Zistili sme, že denné priebehy nie sú rovnaké pre 
všetky mesiace. Pozornosť sme sústredili hlavne na 
suché letné mesiace jún – september, kde bol dobre 
pozorovateľný vplyv tlakových variácií na zmenu 
objemovej aktivity radónu. Ukázalo sa, že hlavné 
denné minimum objemovej aktivity radónu nastáva 
v ranných hodinách medzi 6 – 8 hod a maximum 
v poobedňajších hodinách medzi 12 – 18 hod.   
Výsledkom našej analýzy je fakt, že pravidelný 

priebeh počas letných mesiacov je možné vysvetliť 
závislosťou od zmien atmosférického tlaku. 
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Abstrakt: 
Cieľom práce je otestovať kontinuálny 
radónový monitor, ktorý je založený na detekcii 
alfa častíc pochádzajúcich od produktov jeho 
premeny. Na základe nameraných dát určiť 
aktivitu radónu vo vnútornom priestore a určiť 
rovnovážny faktor F. 
 
Kľúčové slová: radón, produkty premeny, 
rovnovážny faktor F. 
 
Úvod: 
V zemskej kôre možno nájsť prvky, ktoré sú 
členmi troch rozpadových radov - uránového, 
tóriového a aktíniového. Každý z nich obsahuje 
izotop radónu, ktorý je najťažší vzácny plyn. 
Vlastnosti radónu vuedli k jeho rôznym 
použitiam ako napríklad stopovač geologických 
štruktúr, pri hľadaní uránových ložísk, 
predpovedaní zemetrasenia a podobne. 
Veľká pozornosť sa venuje radónu kvôli 
radiačnej ochrane. Radón a jeho produkty 
premeny sa podieľajú na 50% celkovej 
radiačnej záťaži. Preto je dôležité vyvíjať 
detekčné metódy, ktoré budú schopné detegovať 
radón s úrovňou aktivity pod 1 Bq/m-3. 
   
1. Radón - vlastnosti a jeho zdroje 

Radón (222Rn) je prírodný inertný 
rádioaktívny plyn bez farby a zápachu, ktorý 
vzniká premenou rádia (226Ra) obsiahnutého v 
zemskej kôre. 
 Môže sa vyskytovať v rôznych 
skupenstvách - v plynnom, kvapalnom a tuhom. 
Radón, keď je v kvapalnom skupenstve, je 
spočiatku priezračný a bezfarebný, neskôr, kvôli 
jeho produktom premeny, sa začína zakalovať. 
Po naplnení do sklenenej nádoby produkty 
premeny začnú vyvolávať zelenú fluorescenciu. 
 Za pomoci tekutého dusíka sa môže 
radón dostať aj do tuhého skupenstva. V tuhom 

skupenstve je nepriezračný a žiary ako modrý 
briliant. 
 Je členom uránového premenového radu. 
Urán sa samovoľne rozpadá na rádium, to na 
radón, ktorý sa ďalej s dobou polpremeny 3,82 
dňa premieňa na atómy pevných prvkov 218Po, 
214Pb, 214Bi a 214Po[1]. 
 Radón sa nachádza v Mendelejevovej 
tabuľke prvkov v VIII.A skupine. Keďže sa 
nachádza v VIII.A skupine, znamená to, že 
valenčnú vrstvu elektrónov má plne zaplnenú. 
Kvôli tomu je málo reaktívny a ťažko tvorí 
zlúčeniny.  
 Okrem 222Rn poznáme ešte 3 izotopy 
radónu nachádzajúce sa v premenových radoch, 
ktoré sa v prírode vyskytujú. Druhým najdlhšie 
žijúcim prírodným izotopom radónu je 220Rn 
s dobou polpremeny 55,6 sekundy, ktorý je 
známy pod menom torón, keďže je členom 
tóriového rozpadového radu. 219Rn s dobou 
polpremeny 3,96 sekundy, známejší pod menom 
aktinon, je v poradí tretí najdlhšie žijúci nuklid 
radónu. Všetky prírodné izotopy radónu sú alfa 
žiariče. Pre ilustráciu uvádzam v tabuľke 1. 
základné charakteristiky izotopov radónu. 
 

  pomenova-nie T1/2 
energia α  
(keV) 

222Rn radón 3,82 d 5489,52 
220Rn torón 55,61 s 6288,08 
219Rn aktinón 3,96 s 6819,1 
 
Tab 1: Prírodné izotopy radónu a základné charakteristiky 
 
2. Zdroje radónu 
 Dominantným zdrojom radónu je 
geologické podložie. Prírodné rádionuklidy sú 
obsiahnuté vo všetkých horninách v stopových 
množstvách.  Jedná sa hlavne o 238U. Jednotlivé 
typy hornín  majú rôzny obsah uránu. Najmenej 
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uránu a jeho produktov premeny obsahujú 
sedimentálne horniny typu pieskovcov, ílovcov 
a zlepencov (okolo 15 mBq.g-1). Stredný obsah 
uránu majú premenené horniny. Najvyšší obsah 
uránu a produktov premeny obsahujú 
vulkanické horniny (v priemere okolo 
48 mBq.g-1) [2]. 
 Ďalším zdrojom radónu je podzemná 
voda a svetový oceán. Radón je vo vode 
rozpustný. Podzemná voda, ktorá prúdi cez 
horniny a zeminy obsahujúce radón, je radónom 
obohacovaná. Najvyšší obsah radónu z tohto 
dôvodu obsahuje spodná voda pri geologickom 
podlaží tvorenom vyvretými horninami (žula 
a pod.), nižší v oblastiach so zásaditými 
horninami a najnižší v sedimentoch (vápenec, 
pieskovec a pod.) Pri využívaní tejto vody ako 
zásobovanie úžitkovej a pitnej vody dochádza 
k uvoľňovaniu radónu.  
 Hlavým zdrojom atmosférického radónu 
(najmenej 80%) je emanácia z pôdy. V tabuľke 
2 sú zobrazené zdroje radónu v atmosfére. 
 

Zdroj aktivita (*10
16

Bq/rok) 

emanácia z pôdy 7400 

podzemná voda 1850 

emanácia z oceánov 111 

Fosfáty 11,1 

uránové bane 7,4 

zemný plyn 0,037 

spaľovanie uhlia 0.0033 

Vydychovanie 0.000037 

Tab. 2: zdroje radónu v atm. [3] 

 
3. Produkty premeny 

Všetky produkty premeny radónu sú 
ťažké kovy, ktoré vznikajú α- respektíve          
β- premenou.  Majú schopnosť tvorenia zhlukov 
a viazanie sa na povrch aerosólov, ktoré sa 
neskôr môžu vychytávať na povrchu predmetov.  
 Premenou radónu vznikajúce 
rádionuklidy napríklad Po-218, Pb-214, Bi-214               
a  Po-214 sa môžu inhaláciou dostať do pľúc 
a tam sa viazať na pľúcne tkanivo a tým prispieť 
k riziku vzniku rakoviny pľúc. Respiračné 
faktory (intenzita a hĺbka dýchania) ovplyvňujú 
hĺbku vniknutia produktov premeny do pľúc. 

 Nestabilný 222Rn s dobou polpremeny 
3,82 dňa emitovaním alfa častice s energiou 
Eα=5,49MeV sa premieňa na 

218Po, ktorý má 
dobu polpremeny 3,1 minúty. Ten sa ďalej 
emisiou alfa častice s energiou  Eα=6,002MeV 
premieňa na jadro 214Pb. Následne dvoma beta 
premenami vzniká jadro 214 Po,  ktorý je tiež alfa 
žiarič s dobou polpremeny 164,3 µs. Z nej 
emisiou alfa častice s energiou 7,687 MeV 
vzniká olovo 210Pb, ktorý už má dlhú dobu 
polpremeny. Uránový premenový rad potom 
končí stabilným izotopom olova 206Pb.  Schéma 
premeny 222Rn je ukázaná na obr.1. 
 V tóriovom premenovom rade sa 
nachádza  izotop radónu 220Rn známejší pod 
menom torón. S dobou polpremeny 55,6 s sa 
emisiou alfa častice energiou 6,288MeV 
premieňa na ďalší alfa žiarič 216Po. Ten však má 
krátku dobu polpremeny a premieňa sa na 212Pb, 
ktorý je však beta žiarič a premieňa sa na 212Bi. 
Tento izotop bizmutu sa môže emisiou beta 
častice (64,06 %) premieňať na 212Po, alebo 
emisiou alfa častice (35,94 %) na 208Tl. Tóriový 
premenový rad potom končí stabilným 
izotopom olova 208Pb. Na obrázku 2 je 
zobrazená schéma premeny 220Rn. 
 

 
 

Obr. 1: Schéma premeny 222Rn  
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Obr. 2: Schéma premeny 220Rn 

4. Rovnovážny faktor F 
Ak je priestor, v ktorom meriame 

objemové aktivity, uzavretý, po určitom čase 
nastáva rádioaktívna rovnováha medzi radónom 
a jeho  produktmi premeny. Na 
charakterizovanie miery rovnováhy sa zavádza 
veličina rovnovážny faktor F. Je definovaný ako 
pomer ekvivalentnej objemovej aktivity 222Rn 
ku skutočnej hodnote objemovej aktivity 222Rn. 
                                      (1) 

                                                     
 Ekvivalentná objemová aktivita radónu 
je definovaná ako objemová aktivita radónu, 
ktorý je v rovnováhe so svojimi produktmi 
premeny, ktorých koncentrácia latentnej energie 
je rovná koncentrácii latentnej energie 
nerovnovážnej zmesi [4].  
 Latentná energia i-teho krátkožijúceho 
produktu premeny 222Rn el,i je definovaná ako 
celková energia uvoľnená alfa časticami i-teho 
nuklidu až do premeny na nuklid 210Pb.  
 Na určenie  ekvivalentnej objemovej 
aktivity potrebujeme ešte zadefinovať 
koncentráciu latentnej energie. Je definovaná 
ako podiel latentnej energie El a príslušného 
objemu vzduchu 
 

                     ,          (2) 

 
kde ai je objemová aktivita i-teho produktu 
premeny 222Rn.  
 

 Potom pre ekvivalentnú objemovú 
aktivitu dostávame 
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kde el,i je latentná energia atómu, ai je objemová 
aktivita, λi je konštanta premeny, i je index 
označujúci krátkožijúci produkt premeny 222Rn 
(218Po, 214Pb, 214Bi). 
 Po zjednodušení môžeme rovnovážny 
faktor počítať za základe vzťahu    

                          ,                  (4) 
kde aeq = 0,105 a1 + 0,515 a2 + 0,380 a3.    (5) 
Symboly a1, a2, a3 predstavujú objemové 
aktivity 218Po, 214Pb a 214Bi.  
 
 Typické hodnoty rovnovážneho faktora 
pre vonkajšiu atmosféru sú v rozmedzí       0,5-
0,7. Pri extrémnych situáciách však môže 
nadobúdať hodnotu väčšiu ako 1.  Hodnota 
rovnovážneho faktora sa mení v závislosti od 
vonkajších atmosférických podmienok. 
 Pri vnútorných meraniach pre 
rovnovážny faktor dostávame hodnoty 
v rozmedzí  0,1-0,7, ale väčšina hodnôt kolíše 
okolo hodnoty 0,4 [5]. 
 
5. Meranie radónu a produktov premeny 
 Aktivitu radónu a produktov jeho 
premeny možno určiť meraním alfa, beta častíc 
alebo gama žiarenia vznikajúceho pri 
rádioaktívnej premene. 
 Metódy na meranie radónu a produktov 
premeny môžeme deliť na základe rôznych 
kritérií.  
 Podľa toho, akým spôsobom sa meraná 
vzorka dostáva do citlivého objemu detektora 
delíme detekčné metódy na aktívne a pasívne. 
Ak sa radón dostávaja difúziou do citlivého 
objemu detektora, tak takúto metódu nazývame 
pasívnou. Pri aktívnej metóde je do meracieho 
zariadenia zapojené čerpadlo, pomocou ktorého 
je vzduch presávaný cez detektor alebo filter. 
 Ďalším kritériom môže byť charakter 
merania. Na základe toho detekčné metódy 
delíme na bodové odbery, integrálne 
a kontinuálne merania. 
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 Pri meraní lokálnej koncentrácie radónu, 
napríklad v budovách alebo v teréne, sa 
používajú bodové odbery. Vzorka sa akumuluje 
počas krátkeho časového úseku a následne je 
analyzovaná zvyčajne v priebehu pár hodín. 
Vďaka tomuto našla svoje uplatnenie pri 
meraniach v teréne. Metóda však nie je vhodná 
na spracovanie veľkého množstva vzoriek. 
 Integrálne meranie je založené na tom, 
že detektor je vystavený žiareniu počas dlhého 
časového úseku. Pri tomto meraní dostávame 
jednu hodnotu, čo predstavuje priemernú 
hodnotu objemovej aktivity počas doby 
merania. 
 Jediná metóda, ktorá dáva aktuálnu 
hodnotu objemovej aktivity radónu a produktov 
premeny počas merania je kontinuálne meranie. 
Do meracieho systému je zvyčajne zapojené 
čerpadlo s rýchlosťou čerpania v rozmedzí od 
pár desatín l/min do niekoľkých desiatok l/min. 
Typický meraní interval je od 15 min do 3-4h.  
 Na meranie radónu sa môžu použiť 
rôzne detektory, ale najčastejšie sa používajú 
scintilačné komôrky, ionizačné komory, 
elektrety, dvojfiltrová metóda a metóda 
založená na absorpcii na aktívne uhlie [8].  
 
6. Monitor produktov premeny 222Rn 
 Náš detekčný systém pozostáva 
z odberovej hlavice, ktorá bola navrhnutá 
a vytvorená na FMFI UK [6],  čerpadla, 
plynomera a príslušnej elektroniky. 
 Odberová hlavica pozostáva 
z kremíkového detektora Si(Au) s citlivou 
plochou 450 mm2 a systému, ktorý nám slúži na 
uchytenie filtra. Filtre, ktoré sa používajú sú 
typu Millipore RW19.  

Na zabezpečenie nasávania z jedného 
miesta má hlavica štyri vstupné otvory 
umiestnené do kríža. 

 
Obr. 3: Odberová hlavica monitora produktov 
premeny 222Rn  
 
1. horná časť korpusu 2. centrálna časť korpusu 
3. spodná časť korpusu 4. prítlačný kónus 5. 
fixačný prstenec 6. držiak na filter 
7. vymedzovací prstenec 8. valcový nástavec 
polohy detektora 9. nástavec na pripojenie 
čerpacieho zariadenia 
  
 Meranie bolo založené na modifikovanej 
metóde Tvisoglu. Presávaním vzduchu cez 
filter,  sa na filtri zachytávali produkty premeny, 
ktoré sa následne merajúi v dvoch respektíve 
troch časových intervaloch. Počet časových 
intervalov sa volí na základe toho, či chceme 
určiť koncentráciu produktov premeny radónu 
222Rn alebo aj koncentráciu produktov premeny 
trónu 220Rn. My sme volili možnosť merania 
v troch časových intervaloch. Dĺžka prvého 
meracieho intervalu bola nastavená na 20 minút. 
Po nej nasledoval druhý merací interval 
s dĺžkou 30 minút, ale pri tomto meracom 
intervale neprebiehalo presávanie vzduchu. 
Kvôli zlepšeniu štatistiky bol tretí merací 
interval nastavený na 70 minút. Týmto celkový 
merací cyklus mal spolu 2 hodiny. 
 Merania prebiehali v dlhšom časovom 
období, preto sme jednotlivé filtre použili pri 
viacerých odberoch. Kvôli tomuto faktu sme pri 
našich výpočtoch museli zarátať prítomnosť 
zostatkových jadier na filtri z predchádzajúcich 
odberov, čo nám však zväčšuje neistotu merania 
[7]. 
 Pri meraní, kvôli odrezaniu šumov, bola 
dolná diskriminačná hladina na amplitúdovo - 

Nové detekčné systémy pre monitorovanie radónu a jeho produktov premeny 213



číslicovom prevodníku nastavená na 18.kanál. 
Celkový počet kanálov bol 256. 
 V získaných spektrách boli zreteľné 3 
píky, ktoré pochádzajú od produktov premeny. 
Prvým píkom s najnižšou energiou je sumačný 
pík 218Po a 212Bi, ktorých energie alfa častíc sú 
6,002 MeV a 6,051 MeV. Tieto energie však 
s naším zariadením nie sú rozlíšiteľné. Druhý 
pík v poradí je od 214Po, ktorého alfa častice 
majú energiu 7,687 MeV. Posledný, tretí pík 
pochádza od 212Po s energiou 8,784 MeV. Takto 
sme mohli naše spektrum rozdeliť na tri okná.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4: Spektrum alfa častíc produktov premeny 

 
7. Namerané hodnoty 

Meranie produktov premeny 222Rn 
prebiehalo v dobe od 26.1.2010 do 15.2.2010 
v laboratóriu č.256. Priemerný prietok 
čerpaného vzduchu bol 50 l/min.  Pomocou 
monitora produktov premeny sme určili 
objemové aktivity 218Po, 214Bi a 214Pb.  

Na obrázku 5 vidíme, že počas nášho 
merania sa menila objemová aktivita produktov 
premeny v rozmedzí od 2 Bq/l po 22 Bq/l. Na 
základe týchto dát vieme tiež reprodukovať 
denné variácie objemových aktivít. 
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Obr. 5: Objemová aktivita produktov premeny 222Rn 
za dobu 26.1.-15.2.2010 
  
 Pomocou vzťahu (5) sme následne 
vypočítali aj ekvivalentnú objemovú aktivitu 
radónu a porovnali ju s objemovou aktivitou 
radónu získanou z litrovej scintilačnej komory.  
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Obr. 6: Porovnanie objemových aktivít 222Rn 
získaných z litrovej scint.komory (OAR) 
s vypočítanou hodnotou ekvivalentnej objemovej 
aktivity 222Rn 
 
Priebeh oboch objemových aktivít je zobrazený 
na obrázku 6. Vidíme, že objemové aktivity 
majú inú hodnotu, ale priebeh majú podobný. 
 Mierou porušenia rovnováhy medzi 
objemovými aktivitami vyjadruje rovnovážny 
faktor, ktorého hodnota sa mení v rozmedzí  
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0,1-0,9. Na obrázku 7 vidieť, že hodnota 
rovnovážneho faktora pre naše merania sa 
menilo od 0,15 do 0,7 čo je v súlade 
s predpokladanými hodnotami. 

28
.1
.2
01

0 
12

:5
0

30
.1
.2
01

0 
14

:5
0

1.
2.
20

10
 1
6:
50

3.
2.
20

10
 2
0:
50

5.
2.
20

10
 2
2:
50

8.
2.
20

10
 0
:5
0

10
.2
.2
01

0 
6:
50

12
.2
.2
01

0 
8:
50

14
.2
.2
01

0 
10

:5
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

F

datum a cas

Obr.7: Priebeh rovnovážneho faktora F 
 
Záver 
Cieľom meraní bolo experimentálne overiť 
funkčnosť detektora na meranie radónu a jeho 
produktov premeny.  Hodnoty pre rovnovážny 
faktor spomínané v práci [5] sú v súlade 
s našimi nameranými hodnotami.   
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Abstrakt 
Validácia lokálnej hadrónovej kalibrácie 
experimentu ATLAS na dátach z kombinovaného 
testu koncového kalorimetra na testovacích 
zväzkoch (Combined End-Cap Calorimeter Beam 
Test 2004) sa blíži k záveru. Metódy lokálnej 
hadrónovej kalibrácie sa spoliehajú na Monte-Carlo 
simulácie. Tieto simulácie sa stále vylepšujú a 
snažia sa byť čo najbližšie k reálnym fyzikálnym 
procesom. Pre lokálnu hadrónovú kalibráciu je 
nevyhnutné robiť validáciu týchto MC metód na 
testoch so zväzkami. V práci sú prezentovné 
najnovšie výsledky validácie lokálnej hadrónovej 
kalibrácie z najnovších simulácii, v porovnaní s 
dátami. Hlavným ťažiskom práce sú výsledky z tzv. 
energetických y-skenov pre 193 GeV elekrónový 
sken a 200 GeV piónový sken. V týchto skenoch sa 
zväzkom postupne prechádza cez jednotlivé moduly 
kalorimetrov v test-beam testoch v smere osi y. 
Skeny pokrývajú problematický tzv. "crack region" 
medzi kalorimetrami. 
Kľúčové slová: Experiment ATLAS, lokálna 
hadrónová kalibrácia, Combined End-Cap 
Calorimeter Beam Test 2004 

1 Úvod 
Kalorimetrický systém Experimentu ATLAS je 
nekompenzovaný, tzn. že odozva kalorimetra na 
elektróny a hadróny je rôzna. Na správnu 
rekonštrukciu energie produkovaných častíc je 
nutné vykonať softvérovú kalibráciu. Kalibrácia 
uloženej energie od elektromagnetickej škály 
smerom k hadrónovej môže byť vykonaná na 
úrovni jetov (globálna metóda), alebo nezávisle od 
akéhokoľvek jetového algoritmu (lokálna metóda) 
na úrovni klastrov. Pre kalorimetre experimentu 
ATLAS je použitá lokálna kalibrácia. Táto 
kalibrácia je založená na detailných Monte-Carlo 
simuláciach. Schopnosť�simulácií čo najpresnejšie 
popísať dáta je  kľúčová. V prvom kroku testovania 
lokálnej hadrónovej kalibrácie boli vybrané dáta z 
tzv. testovacích zväzkov z roku 2004. Pri týchto 
testoch bola časť modulov kalorimetra umiestnená 
do testovacích zväzkov z urýchľovača a sledovala 
sa ich odozva na monoenergetické častice. 

Porovnaním výsledkov týchto testov a MC 
simulácii je možne odvodiť kalibračné konštanty. 

2 Kalibrácia kalorimetrického 
systému 

Kalibrácia kalorimetrického systému je vyjadrenie 
závislosti medzi signálom z kalorimetra a energiou 
častice, pomocou kalibračných konštánt. Správnym 
spôsobom kalibrácie je použitie rovnakých častíc 
pre každú indivinduálnu časť kalorimetra. 
Kalibrácia sa často vykonáva pomocou testov 
kalorimetra na testovacích zväzkoch 
monoenergetických častíc (tzv. Test-beam testy), 
napr. elektrónov, piónov, miónov. Pomocou týchto 
častíc sa zmeria odozva kalorimetra. 

2.1 Hadrónová kalibrácia 

Celkovú energiu uloženú v kalorimetri dostávame 
ako sumu parciálnych energií uložených v 
jednotlivých čítacíc bunkách kalorimetra. Bunky s 
uloženou energiou sú v procese rekonštrukcie 
spájané do objektov reprezentujúcich spŕšku - tzv. 
klastrov. 

Pretože kalorimetre Experimentu ATLAS sú 
nekompenzované, je nutné robiť kompenzáciu 
energie hadrónových spŕšok dodatočne sofvérovo. 
Na túto kompenzáciu sa používa váhovací 
algoritmus. Pre jeho použitie je nutné vytvoriť 
váhovaciu funkciu (súbor váhovacích koeficientov - 
váh), ktoré aplikujeme na energiu uloženú v bunke. 
Ďalšie faktory, na ktoré treba myslieť pri 
kompenzácii energie hadrónových klastrov sú 
korekcie na energiu uloženú mimo klastra a na 
mŕtvy materiál detektora. 

Prvým krokom kalibrácie je získanie 
elektromagnetickej škály. Kalibračné konštanty 
možno získať porovnaním Monte-Carlo simulácií a 
dát nabraných pri testoch kalorimetra pomocou 
testovacích zväzkov. 

V ďalšom kroku rekonštrukcie sa sformujú 
klastre. Algoritmus najprv na základe pomeru 
signál-šum nájde miesto s vysokou uloženou 
energiou, kde sa sformuje jadro klastra. Následne 
prehľadáva okolie jadra a opäť na základe pomeru 
signál-šum pridáva okolité bunky do klastra. 
Výhodami takto sformovaných klastrov sú využitie 
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miesta s vysokou uloženou energiou, dynamická 
veľkosť klastra - prispôsobenie sa fyzikálnemu 
procesu a potláčanie šumových buniek. Na 
klasifikáciu klastra sa využívajú tzv. momenty 
klastra reflektujúce vlastnosti spŕšok. 

2.2 Lokálna hadrónová kalibrácia 

 
Lokálna hadrónová kalibrácia prebieha v štyroch 
krokoch:  
• klasifikácia klastrov ako elektromagnetické 

alebo hadrónové 
• aplikácia váh na klastre klasifikované ako 

hadrónové 
• korekcie na energiu uloženú mimo klastrov 
• korekcie na energiu uloženú v mŕtvom materiáli 

detektorov 
Jednou z výhod lokálnej hadrónovej kalibrácie 

je, že tieto kroky sú od seba do určitej miery 
nezávislé a tak je možno každý z nich samostatne 
optimalizovať. Pomocou klasifikácie klastrov sa 
oddelí elektromagnetická časť energie od 
neektromagnetickej a aplikáciou váhovacieho 
algoritmu na neelektromagnetickú časť energie 
dostávame opravu na energiu uloženú hadrónmi. 
Korekcie na energiu uloženú mimo klastrov (Out-
Of-Cluster - OOC) sa snažia opraviť energiu spŕšky, 
ktorá je uložená mimo klastra, ale patrí spŕške. 
Ďalšou zložkou je energia, ktorá je z hľadiska 
kalorimetrie stratená. Je to to energia uložená v 
mŕtvom materiáli kalorimetra a nedá sa zmerať. 
Straty v mŕtvom materiáli sú odlišné pre 
elektromagnetické a hadrónové spŕšky a sú 
najvýznamnejšie pre častice s nízkymi energiami. 

3 Validácia lokálnej hadrónovej 
kalibrácii experimentu ATLAS 
na TB dátach  

Jeden z testov na ktorom je testovaná lokálna 
hadrónová kalibrácia - Combined End-Cap 
Calorimeter Beam Test 2004 (ďalej len test-beam 
testy, alebo test-beam), sa uskutočnil na 
urýchľovači SPS v CERNe. Bol zameraný na oblasť 
2.5 < η < 4.0. Táto oblasť pokrýva problematický 
prechod medzi kalorimetrami a je doležité testovať 
lokálnu hadrónovú kalibráciu na práve takomto 
usporiadaní. Test obsahoval moduly kalorimetrov 
EMEC, HEC a FCal. Bol zostavený tak, aby sa 
podmienky čo najviac blížili reálnym podmienkam, 
ktoré budú v experimente ATLAS. Z EMECu sa 
použilo vnútorné koleso, ktorého moduly boli 
rovnaké ako sú moduly inštalované v ATLASe. U 
HECu bolo použitých 8 predných a 8 zadných 
modulov, ktoré boli skonštruované špeciálne pre 
tento test kvôli obmezeniu na veľkosť kryostatu 
(zadné moduly mali len polovičnú hĺbku a všetky 

mali menšiu výšku). Pre FCal sa použili staršie 
moduly z predchádzajúceho samostatného testu 
tohto kalorimetra, ktoré sú veľmi podobné 
inštalovaným v ATLAS.  Zväzok smeroval do 
modulov pod uhlom 4.2°, čo korešponduje s uhlom, 
pod ktorým budú lietať do kalorimetrov častice po 
interakcii v interakčnom bode experimentu ATLAS. 
Celkové usporiadanie testu je na obrázku 1. 

Oproti usporiadaniu v experimente ATLAS, 
však stále zostalo niekoľko rozdielov, s ktorými 
treba počítať: 
• Pred HEC-om nie je vonkajšie koleso EMEC-u, 

čo može mať vplyv na priečny únik energie pri 
vstupe zväzku blízko okraja vnútorneho kolesa. 

• Pokrytie regiónu φ je pre HEC a FCal iba 
štvrtinové (π/2) a pre EMEC len osminové (π/4), 
čo zasa môže mať vplyv na priečny únik energie. 

• Trochu iné rozmiestnenie mŕtveho materiálu. 
• Už spomínaná polovičná hĺbka modulov HECu 

a chýbajúci tretí modul FCalu môžu mať vplyv 
na pozdĺžny únik energie. 
Na tomto teste boli ukutočnené rôzne 

energetické a pozičné skeny pomocou zväzkov 
častíc. Používali sa monoenergetické zväzky 
elektrónov a piónov s energiami 6 ≤ E ≤ 200 GeV s 
celkovou štatistikou približne 80 miliónov. 
Energetické skeny boli vykonané v štandardných 
vstupných bodoch kalorimetrov D a H. Bod D 
pokrýva obasť End-Cap kalorimetra η = 2,8 a bod H 
pokrýva doprednú oblasť η = 3,65. Skeny boli 
vykoné pre 6 rôznych energií elektrónov od 6 do 
193 GeV a 10 rôznych energií piónov od 10 do 200 
GeV. Boli vykonané aj dva pozičné y-skeny ktoré 
pokryli prechodovú oblasť medzi kalorimetrami v 
obasti η ~ 2.6 – 3.8. Pre elektróny y-sken pri energii 
193 GeV a pióny pri energii 200 GeV. 

 

Obrázok 1: Usporiadanie modulov 

kalorimetrov v test-beam testoch. 

Základné simulácie pre porovnanie s dátami sú 
pre elektrónové aj piónové skeny v bodoch D, H a 
pre y-sken simulované najnovšou verziou Athena 
15.3.1 a Geant 4.9.3. Robili sa aj ďalšie simulácie 
pre rôzne detailnejšie štúdie pri ktorých boli použité 
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ešte novšie verzie Atheny a Geant-u. Rovnako sa 
používali aj rôzne tzv. physics list-y. Na týchto 
simuláciach som sa z časti priamo podielal v rámci 
mojích úloch. Na rekonštrukciu bola použitá verzia 
atheny 15.5.2. 

3.1 Porovnanie klasifikácie pre ATLAS 
a test-beam testy. 

Na správne určenie koeficientov lokálnej 
hadrónovej kalibrácie je potrebné vedieť aj ako sa 
líšia simulácie test-beamu testov od ATLASu. Tieto 
porovnania boli robené pre simulácie piónov.  

 Na obrázku 2 je porovnanie energetického 
podielu klasifikácie nabitých piónov ako 
elektromagnetické, hadrónové alebo neznáme, ako 
funkcia pseudorapidity v oblasti energie 125 ≤ E ≤ 
200 GeV pre simulácie. Možno povedať, že miera 
klasifikácie je pre ATLAS a test-beam podobná. V 
závislosti od η sa klasifikuje približne 80-90% 
piónov ako hadróné a 10-20% ako 
elektromagnetické. 

 

Obrázok 2: Porovnanie klasifikácie 125 ≤ E ≤ 

200 GeV piónov pre ATLAS a test-beam. 

Na ďalšom obrázku 3 je porovnanie linearity 
odozvy na pióny pre ATLAS a test-beam testy ako 
funkcia pseudorapidity pre energie piónov 125 ≤ E 
≤ 200 GeV. Farby odlišujú jednotlivé kroky 
lokálnej hadrónovej kalibrácie. Pre každý krok 
možno povedať, že v test-beame sa rekonštruuje 
menej energie, čo je dôsledkom toto, že v test-beam 
testoch bolo možné použiť len niekoľko modulov z 
kalorimetrov v obmedzenom usporiadaní celého 
testu, oproti ATLASu, kde sú kalorimetre aj celé 
usporiadanie kompletné Červená je základná 
elektromagnetická škála bez dodatočných korekcií, 
zelená je škála po aplikácii váhovacích 
koeficientov, modrá je po aplikácii korekcií na 
energiu uloženú mimo klastrov a čierna je finálna 
škála – po aplikácií korekcí na mŕtvy materiál 
detektora.  
Pre obe porovnania možno povedať, že výsledky sa 
zhodujú v miere aké bola očakávaná z hľadiska 
rozdielosti uporiadania kalorimetrov v ATLASe a 
test-beam testoch.  

 

Obrázok 3: Linearita odozvy na 125 ≤ E ≤ 200 

GeV pióny pre ATLAS a test-beam 

3.2 Y-skeny pre 193 GeV elektróny a 
200 GeV pióny 

Pre y-Scany boli robené nové simulácie. Okrem 
použitia najnovších verzií softvéru boli urobené aj 
ďalšie zmeny. Všetky prezentované výsledky nie sú 
z úplne finálncch simulácii, keďže lokálna 
hadrónová kalibrácia sa v súčasnosti dokončuje a 
niektoré detaily sa ešte menia. 

K simuláciám bola dodaná simulácia Birkovho 
zákona. Rekombinácia v aktívnom médiu LAr  
kalorimetrov spôsobuje pre častice s veľkými 
energetickými stratami dE/dx nasýtenie odozvy a 
tým pádom je odozva kalorimetra na takéto častice 
mešia.  Dodaním Birkovho zákona do  simulácií 
sme získali zvýšenie škály o niekoľko percent. 
Ďalej sme pridali efekt rozmazania zväzku (tzv. 
beam smearing) a rovnako efekt tzv. crosstalku pre 
EMEC kalorimeter.  

Dáta pre 193 GeV elektróny bolo treba očistiť od 
piónov, ktoré sa dostali do zväzku. Z dát boli 
odstránené patologické klastre (klaster tvorí len 1 
bunka alebo jeho hĺbka je 0), boli odstránené eventy 
s menej ako 90% uloženej energie 
v elektromagnetickom kalorimetri a boli odstráné aj 
eventy, ktoré registroval miónový triger.  

Obrázok 4:Y-sken, 193 GeV elektróny, 

elektromagnetická škála  

Obrázok 4 ukazuje elektromagnetickú škálu 
pre y-sken 193 GeV elektrónov. Vykreslená je suma 
elektromagnetickej energie klastrov v danom evente 
(os y) v závislosti od pozície zväzku v mm (os x), 
pre dáta a simulácie. Táto škála dáva pre elektróny 
celú uloženú energiu a teda týmto spôsobom možno 
porovnať základnú škálu. Možno povedať, že 
elektromagnetická škála je dobrá (rozdiel len 
niekoľko %), robia sa však ešte korekcie. Podľa 
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sumy energie klastrov v závislosti od y súradnice 
zväzku vidno aj rozmiestnenie kalorimetrov. Zľava 
dopredný FCal kalorimeter (pozícia zhruba do       
x=-110mm, η=3.4). V oblasti približne x=-100 až    
-50 je prechodová oblasť medzi kalorimetrami 
(“crack region”), rekonštrukcia energie v tejto 
oblasti je problematická. Ďalej sa nachádza 
hadrónový koncový kalorimeter - HEC (η = 3.0). 
Pre elektróny je charakteristické, že celá energia 
elektrónu sa uloží v malom počte klastrov, zväčša 
v jednom, a tieto klastre sú malé. Vďaka tomu je na 
obrázku dobre vidno hranice medzi jednotlivými 
kalorimetrami. Pokles na konci HEC kalorimera 
v oblasti od 200mm ďalej je v dôsledku 
usporiadania modulov v test-beam testoch, keď 
pred HEC-om chýba vonkajšie koleso EMEC-u . 

Ďalší obrázok 5 ukazuje pre rovnaký 
elektrónový y-sken pomer sumy energie všetkých 
klastrov v danom evente ku sume tzv. kalibračných 
hitov, v závislosti od y-pozície. Kalibračné hity 
vyjadrujú skutočnú energiu uloženú v kalorimetri. 
Suma kalibračných hitov je sumou hitov v aktívnom 
a pasívnom  médiu kalorimetra a hitov v mŕtvom 
materiáli. Pomer pre elektromagnetickú časť 
uloženej energie je veľmi blízko jednej, čo 
znamená, že energia pre 193 GeV sa rekonštruuje 
veľmi dobre. Rozdiel oproti kroku keď sa pridáva 
váhovanie je na úrovni 1-2%. 

Obrázok 5: Y-sken, 193 GeV elektróny, pomer 

energie všetkých klastrov k sume kalibračných 

hitov. 

Na obrázku 6 sú jednotlivé kroky lokálnej 
hadrónovej kalibrácie pre 200 GeV piónový y-sken. 
Rozdiel oproti elektrónom je, že pióny vytvárajú v 
kalorimetri aj hadrónové klastre, tzn. že nie celá 
energia uložená piónmi je elektromagnetická. Vidno 
to aj na obrázku, kde energia pre elektromagnetickú 
škálu je na úrovni približne 150GeV pre HEC 
kalorimeter. Po váhovaní sa táto energia zvýši na 
približne 170 GeV a po pridaní finálnej korekcie na 
mŕtvy materiál na zhruba 190 GeV, čo je asi 95% 
pôvodnej energie. Klastre vytvorené piónmi sú 
vačšie ako elektrónové. Vďaka tomu je pokles 
energie v klastroch vďaka prechodovej oblasti 
medzi kalorimetrami už v oblasti už okolo 50mm. 
Časť energie týchto eventov už končí aj v 
prechodovej “crack” oblasti. Tu je rozdiel oproti 

elektrónom, kde sa v tejto oblasti rekonštruovala 
ešte celá energia. V regióne dopredného kalorimetra 
(od zhruba –220 po -100) je vidno výrazný rozdiel 
medzi energiou v dátach a simuláciach. Tento 
rozdiel je spôsobený nesprávnou sampling fraction 
pre jeden modul dopredného kalorimetera, vďaka 
čomu sa nesprávne rekonštruovala energia v 
simuláciách. Nová sampling fraction už bola 
napočítaná a opravená.   

Obrázok 6: Y-sken, 200 GeV pióny, jednotlivé 

kroky lok. had. kalibrácie. 

Obrázok 7 ukazuje pre rovnaký piónový sken 
pomer sumy energie klastrov v danov evente ku 
sume energie v kalibračných hitoch (rovnako ako 
pre elektrónový sken). Z obrázku vidno, ako sa 
kalibrácia v jednotlivých krokoch blízi ku skutočnej 
energii uloženej v kalorimetri.  

Obrázok 7: Y-sken, 200 GeV pióny, pomer 

energie všetkých klastrov k sume kalibračných 

hitov. 

Výsledky týchto analýz boli prezentované na 
kalibráčných meetingoch v CERNe a MPI 
Mníchov. Z analýzy y-skenov možno povedať, že aj 
pre elektróny aj pre pióny, je dobrá zhoda simulácií 
s dátami, tzn. že energetická odozva kalorimetra je 
dobre popísaná. Rozdiely sú len v prechodovej časti 
medzi kalorimetrami, čo indikuje problémy 
algoritmu klasterizácie v tejto problematickej časti, 
kde je veľa enegrie uloženej v mŕtvom materiáli a 
tak je problém s rekonštrukciou klastrov. Z obrázku 
4 je vidieť rozdiel medzi odozvou kalorimetra v 
dátach a simuláciách v oblasti približne -120 až       
-100. Tento rozdiel je spôsobený zlým kanálom v 
Fcal kalorimetri. 
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Štúdium topologických prejavov b-jetov vo fyzike top-kvarkov
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Abstrakt: Pre analýzu náboja top kvarku je rozho-
dujúce správne určenie náboja b-jetu vytvoreného b-
kvarkom, na ktorý sa top kvark rozpadá. Ciel’om tej-
to práce je analýza možného vplyvu kritéria ωT/J na
proces určovania náboja b-jetu - ωT/J je založené na
pomere sumárnej priečnej hybnosti trackov, ukazujú-
cich na b-jet v kónuse ∆R = 0.25, a priečnej hybnosti
b-jetu meranej kalorimetrom. Práca sa zaoberá pre-
skúmaním vplyvu pomeru ωT/J na vel’kost’ kombi-
novaného náboja a jeho chybu Qcomb±σQ, asymetriu
náboja AQ, efektivitu výberu ε a čistotu signálu PQ

(purity). Následne sú použité tri rôzne optimalizačné
faktory, z ktorých vyplýva, že toto kritérium zvyšuje
amplitúdu signálu, ale na druhej strane znižuje efek-
tívnost’ výberu signálnych eventov.

Kl’účové slová: top kvark, b-jet, kombinovaný náboj

1 Úvod

Large Hadron Collider (LHC) je najväčší a naj-
výkonnejší časticový urýchl’ovač nielen v CERN, ale
na celom svete.Vo vnútri urýchl’ovača obiehajú dva
zväzky častíc pri rýchlosti blížiacej sa rýchlosti svet-
la. LHC je vybudovaný tak, aby bol schopný dodat’
časticiam vo zväzkoch energiu až 7 TeV. Súčast’ou
LHC je šest’ experimentov (ALICE, ATLAS, CMS,
LHCb, LHCf a TOTEM), ktoré majú za úlohu zis-
tit’, ako sa správajú častice pri vel’mi vysokých ener-
giách.

ATLAS - A Toroidal LHC ApparatuS - najväčší
časticový detektor. Jeho hlavnými komponentmi sú
vnútorný detektor, kalorimetre, miónový spektrome-
ter, systém magnetov a trigger. Jeho úlohou je pátra-
nie po Higgsovom bozóne, extra dimenziách a časti-
ciach tvoriacich tmavú hmotu. Taktiež bude prevero-
vat’ správnost’ Štandardného modelu a prípadne hl’a-
dat’ fyziku za Štandardným modelom.[1]

Štandardný model zlučuje v sebe tri fundamentál-
ne interakcie (elektromagnetickú, slabú a silnú). Fun-
damentálne častice prírody rozdel’uje do troch čas-
ticových sektorov: fundamentlne fermióny, interme-
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†stanislav.tokar@fmph.uniba.sk

diálne bozóny a Higgsove bozóny. Fermióny sú čas-
tice hmoty s polčíselným spinom a zahrňujú leptóny
a kvarky. Bozóny sú kvantá silových polí s celočísel-
ným spinom. Medzi bozóny patria fotóny, W a Z bo-
zóny, gluóny. Kvarky a leptóny tvoria tri generácie.
V každej generácii sú dva kvarky a dva leptóny (obr.
1). Podl’a Štandardného modelu majú kvarky v jed-
nej generácii vždy náboj 2/3 a -1/3. Z leptónov má je-
den z nich náboj -1 a druhý je neutríno. Pre testovanie
fyziky podl’a Štandardného modelu, prípadne hl’ada-
nie novej fyziky za týmto modelom, je dôležitá fyzika
top kvarku. So svojou plánovanou ročnou produkci-
ou 8 miliónov eventov obsahujúcich top kvark, zohrá
experiment ATLAS v tomto testovaní významnú úlo-
hu.

Obrázok 1: Rozdelenie fermiónov do trojgeneračnej štruktúry
a kalibračných bozónov (tzv. nosičov síl) podl’a Štandardného
modelu

V tejto práci sa budem venovat’ štúdiu možného
dopadu kritéria ωT/J , t.j. pomeru energie nesenej na-
bitými časticami jetu k jeho celkovej energii, na pro-
ces určovania náboja b-jetu a pokúsim sa určit’ do
akej miery je toto kritérium účinné. Náboj top kvar-
ku sa určuje nepriamo pomocou náboja b-kvarku a
W-bozónu, na ktoré sa tento kvark rozpadá. Takže
dôležitú úlohu zohráva správne určenie náboja b-jetu
a výber eventov.
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2 Top kvark

Top kvark, objavený vo Fermilabe v roku 1995 na
experimentoch CDF[2] a D0[3], doplnil trojgenerač-
nú štruktúru Štandardného modelu a otvoril tak nový
priestor pre fyziku top kvarku. Podl’a Štandardného
modelu je spolu s b-kvarkom časticou tretej generá-
cie a má náboj 2/3. Na základe vykonaných analýz
v CDF[4] a D0[5] však existuje možnost’, že pozoro-
vaná častica nebol top kvark, ale „exotický“ kvark s
nábojom -4/3[6].

Top kvark vzniká v hadrón-hadrónových zrážkach
prevažne prostredníctvom silných interakcií. Pri
zrážkach typu protón-protón sa produkujú páry top-
antitop kvarkov prostredníctvom gluónovej fúzie ale-
bo kvark-antikvarkovej anihilácie (obr. 2). Relatív-
ny význam oboch spôsobov závisí na energii zráž-
ky a pôvode zväzku častíc. V LHC prevažuje pri
tvorbe top-antitop kvarkových párov gluónová fú-
zia (90%) a v experimentoch na Tevatrone kvark-
antikvarková anihilácia (85%). Top kvark sa rozpadá
takmer okamžite bez toho, aby stihol hadronizovat’.
V Štandardnom modeli sa top kvark rozpadá takmer
výhradne jediným spôsobom t→Wb. W-bozón sa ná-
sledne môže rozpadnút’ leptónovo alebo hadrónovo.

Vd’aka takmer okamžitému rozpadu po vzniku top
kvarku sú všetky jeho vlastnosti prenesené na pro-
dukty rozpadu. Preto je pre určenie jeho náboja nutné
určit’ náboj W-bozónu a b-kvarku. Náboj W-bozónu
sa dá relatívne jednoducho určit’ z náboja leptónu, na
ktorý sa rozpadá. Náboj b-kvarku, ktorým je iniciali-
zovaný b-jet, získavame metódou váhovania trackov
v danom b-jete.

Obrázok 2: Feynmanove diagramy znázorňujúce produkciu
top-antitop párov. Prvý diagram zobrazuje kvark-antikvarkovú
anihiláciu, zvyšné tri gluónovú fúziu. Šípka smerujúca sprava
dol’ava zodpovedá antičastici.

Z experimentálneho hl’adiska sa rozpad pá-
ru top-antitop kvarku môže charakterizovat’ pro-
stredníctvom počtu W-bozónov, ktoré sa rozpadajú
leptónovo.[7] Ide o nasledujúce tri prípady (obr. 3):

- Dileptónový rozpad reprezentuje asi 1/9 prí-
padov. Oba W-bozóny sa rozpadajú na páry
leptón-neutríno. Dohromady vznikjú dva nabité
leptóny, dve neutrína a dva b-jety. Na identifi-
káciu tohto prípadu sú potrebné dva leptóny s
vel’kou pT a chýbajúca ET .

- Leptón + jetový rozpad predstavuje 4/9 prípa-
dov. Prítomnost’ jedného leptónu s vel’kou pT

umožňuje potlačit’ QCD1 pozadie a W+jety zo
Štandardného modelu. Jediný zdroj chýbajúcej
ET v tomto prípade je jedno neutríno. Dohroma-
dy vznikajú dva b-jety pochádzajúce z rozpadu
top kvarkov, leptón, neutríno a dva l’ahšie jety z
jedného W-bozónu.

- Hadrónový rozpad predstavuje asi 4/9 prípadov.
Oba W-bozóny sa rozpadajú hadrónovo. To má
za následok šest’ jetov: dva b-jety pochádzajú-
ce z rozpadu top kvarkov a a štyri l’ahké jety z
rozpadu W-bozónov. Okrem chýbajúcej vel’kej
pT leptónov detekciu st’ažuje aj prítomnost’ vy-
sokého pozadia počas rekonštrukcie.

Obrázok 3: Feynmanove diagramy znázorňujúce rozpad top-
antitop párov: a - dileptónový rozpad, b - leptón + jetový rozpad,
c - hadrónový rozpad. Šípka smerujúca sprava dol’ava zodpovedá
antičastici.

Okrem produkcie top kvarku v pároch, sa mô-
že produkovat’ aj jednotlivo (single top). Produkcia
samostatného top kvarku môže podl’a Štandardného
modelu prebiehat’ tromi spôsobmi (obr. 4):

- t-kanál „t-channel“: Kvarkom vyžiarený virtu-
álny W bozón premení pri interakcii morský b-
kvark z protónu na top kvark. Tento spôsob sa
taktiež označuje ako W-gluónová fúzia, ked’že
b-kvark pochádza z gluónu rozpadajúceho sa na
pár b-kvarku a antib-kvarku.

1Quantum ChromoDynamics - teória silných interakcií, po-
pisujúca interakcie kvarkov a gluónov pri vytváraní hadrónov
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- s-kanál „s-channel“: Času podobný (timelike)
W-bozón vzniká fúziou dvoch kvarkov. Násled-
ne sa tento W bozón rozpadá na top a b-kvark.

- Asociovaná produkcia: Označovaná aj ako Wt-
kanál. Top kvark vzniká spolu so skutočným W-
bozónom. Počiatočný b-kvark je morský kvark
z protónu.

Obrázok 4: Feynmanove diagramy znázorňujúce vznik samos-
tatného (single) top kvarku: a - t-kanál, b - s-kanál, c - Wt-kanál.
Šípka smerujúca sprava dol’ava zodpovedá antičastici.

Účinný prierez sa používa na vyjadrenie pravdepo-
dobnosti interakcie vyvolanej zrážkou častíc určitého
druhu a energie. Štandardnou jednotkou pre meranie
účinného prierezu je barn. 1b = 10−24cm2. Účin-
ný prierez produkcie top kvarku teda závisí nielen od
energie pri zrážke, ale aj od spôsobu jeho vzniku. Pri
rovnakej energii je účinný prierez pre top kvark pro-
dukovaný v tt̄ pároch väčší, ako ked’ je produkovaný
samostatne (single top).

Energia
kanál 10 TeV 14 TeV

t 130 pb 247 pb
s 5 pb 11 pb

W-t 29 pb 56 pb
spolu ≈164 pb ≈314 pb
tt̄ pár 427 pb 943 pb

Tabul’ka 1: Tabul’ka zobrazujúca účinné prierezy pre top
kvark produkovaný samostatne (single top) [8][9] a účinné prie-
rezy pre produkciu top-antitop kvarkových párov: [10]

3 Analýza náboja top kvarku

Podl’a Štandardného modelu sa očakáva náboj top
kvarku Qtop =+2/3. Ale zatial’ nie je vylúčená mož-
nost’, že kvark pozorovaný v Tevatrone je exotický
kvark s nábojom Qex = −4/3. Vd’aka zachovaniu
náboja je možné určit’ náboj top kvarku z nábojov je-
ho produktov rozpadu. V Štandardnom modeli sa top

kvark (t) rozpadá nasledovne:

t2/3→ b−1/3 +W+1,W+→ l++νl (1)

Pre exotický kvark (t̃) platí:

t̃−4/3→ b−1/3 +W−1,W−→ l−+ ν̄l (2)

Podstatou určenia náboja top kvarku je:

- Určenie priemerného náboja b-jetov cez náboje
trackov b-jetu. Tento náboj by mal byt’ záporný,
ak bol b-jet iniciovaný b-kvarkom alebo kladný,
ak bol iniciovaný b̄-kvarkom.

- Musia byt’ určené výberové kritéria pre páro-
vanie leptónu s b-jetom pochádzajúcich z rov-
nakého top kvarku. Podl’a Štandardného (exo-
tického) modelu je jet iniciovaný b-kvarkom
asociovaný s l+(l−).

Na zistenie priemerného náboja b-jetu sa využíva
váhovacia procedúra. Náboj b-jetu sa hl’adá ako vá-
žená suma nábojov trackov b-jetu:

Qb jet =
∑i qi|~j.~pi|κ
∑i |~j.~pi|κ

(3)

kde qi(pi) je náboj (hybnost’) i-teho tracku, ~j určuje
smer osi b-jetu a κ je parameter optimalizovaný na
hodnotu 0,5.

V tejto práci sa na analýzu náboja top kvarku vy-
užíva rozpad tt̄ párov na W-bozóny a b-kvarky -
tt̄ →W+bW−b̄. Konkrétne eventy, v ktorých sa oba
W-bozóny rozpadajú na leptóny (dileptónový rozpad)
alebo jeden W-bozón sa rozpadá leptónovo a druhý
hadrónovo (leptón + jetový rozpad). Pri tejto analýze
sa používajú štandardné dileptónové a leptón + jetové
ATLAS kritéria. Základným kritériom na popísanie
rozpadového módu je počet izolovaných leptónov s
vel’kou priečnou hybnost’ou pT . Pre leptón + jetový
rozpad (event) sa pri analýze využívajú tieto kritéria:

- Jeden izolovaný leptón, elektrón alebo mión, s
pT >25 GeV alebo >20 GeV a Eisol <6 GeV
alebo <9 GeV v ∆R <0.2, η <2.5/∈ [1.37,1.52].

- Aspoň 4 zrekonštruované jety s pT > 25 GeV a
η < 2.5.

- Z týchto jetov musia byt’ aspoň 2 označené ako
b-jety.

- Chýbajúca priečna energia tohto eventu
ET,miss > 20 GeV.
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Pre dileptónové eventy platí:

- Dva izolované leptóny s navzájom opačnými ná-
bojmi. Jeden s pT > 25 GeV a druhý s pT > 20
GeV, oba s Eisol <6 GeV (pre elektróny) ale-
bo <9 GeV (pre mióny) v ∆R <0.2, η <2.5/∈
[1.37,1.52].

- Aspoň 2 zrekonštruované jety s pT > 25 GeV a
η < 2.5.

- Z týchto jetov musí byt’ aspoň 1 označený ako
b-jet.

- Chýbajúca priečna energia tohto eventu
ET,miss > 30 GeV.

Na vylepšenie váhovacej procedúry boli preskú-
mané a optimalizované niektoré jej parametre:

- Minimálny počet trekov ukazujúcich na b-jet sú
2 tracky.

- Maximálny počet trekov z jetového kužel’a po-
užitých pri počítaní je 7 (zoradených podl’a kle-
sajúcej pT ).

- Do úvahy sú brané len treky s pT > 1GeV/c.

Tieto parametre sú výsledkom maximalizácie roz-
dielu medzi strednými hodnotami rozdelení nábojov
b− a b̄−jetu. Ako optimalizačný faktor sa určila re-
latívna chyba kombinovaného náboja b-jetu. Kombi-
novaný náboj b-jetu je definovaný ako

Qcomb = Ql
b jet ×Ql (4)

kde Ql
b jet je náboj b-jetu vypočítaný podl’a rovnice

(3) a Ql je náboj leptónu pochádzajúceho z toho isté-
ho top kvarku.

Hlavné pozad’ové procesy pri určovaní náboja top
kvarku v leptón + jetovom kanáli sú: produkcia W-
bozónov + jetov, Z-bozónov + jetov, QCD multije-
tov, dibozónov a produkcia samostatného (single) top
kvarku. V dileptónovom kanále sú hlavné zložky po-
zadia: Drell-Yannove páry, QCD multijety a produk-
cia dibozónov[4].

3.1 Vplyv podmienky track-to-jet pT

V snahe zvýšit’ kvalitu a čistotu (purity) signálu som
preskúmal možný vplyv pomeru priečnych hybností

trackov k priečnej hybnosti b-jetu (track-to-jet ratio).
Tento pomer je definovaný ako:

ωT/J = ∑
i

(pT )i

(pT )b jet
(5)

kde suma prebieha cez všetky tracky b-jetu v kónuse
∆R = 0.25, (pT )i je absolútna hodnota hybnosti trac-
ku a (pT )b jet je hybnost’ b-jetu meraná kalorimetrom.

Obrázok 5: Početnost’ eventov pre rôzne hodnoty pomeru
ωT/J

Ako vidno na obrázku 5, najväčší počet počet
eventov (65%) je v intervale ω ∈ (0.4,0.8).

Obrázok 6: Početnost’ a vel’kost’ pT trackov určených ako
jeden b-jet vzhl’adom na ωT/J

Z obrázku 6 vyplýva, že v tomto intervale sa väč-
šina eventov vyskytuje s pT v rozmedzí od 30 do 80
GeV. V oblasti ω > 2 sa nachádzajú len 2% z celko-
vého počtu eventov.

Pri práci som používal rôzne intervaly pomeru
ωT/J . Ako spodnú hranicu (lowerBoundary, ωL) in-
tervalov som bral nasledovnú množinu čisel {0, 0.1,
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0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8}. Pre hornú hrani-
cu (upperBoundary, ωU ) som zvolil množinu {1, 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 4, 100000} 2. Z týchto hranič-
ných hodnôt som vytvoril všetkých 81 možných in-
tervalov. Pri d’alšom počítaní som bral do úvahy len
eventy, ktoré vyhovovali danému intervalu.

Jedným z ciel’ov tejto práce je preskúmat’ vplyv
ωT/J na kombinovaný náboj definovaný rovnicou (4).
Na obrázku 7 je zobrazené rozloženie tohto náboja,
ako aj nábojov b-jetov asociovaných s kladným, resp.
záporným leptónom. Tento obrázok zobrazuje rozlo-
ženie nábojov bez ohraničenia intervalom ωT/J .

Obrázok 7: Rozloženie kombinovaneho náboja Qcomb a nábo-
jov asociovaných s kladným, resp. záporným leptónom.

Ukazuje sa, že závislost’ na hornej hranici ωT/J nie
je vel’mi výrazná. Preto v nasledujúcich prípadoch
budú výsledky vyhodnocované pre rôzne ωU v závis-
losti od ωL.

Pre kombinovaný náboj je priebeh pre všetky ωU

vel’mi podobný. S rastúcou hodnotou ωL mierne ras-
tie aj vel’kost’ kombinovaného náboja Qcomb. Až od
ωL > 0.5 začína byt’ nárast prudší a rozptyl v hodno-
tách náboja značný (obr. 8).

Vel’mi podobný priebeh má aj chyba kombinova-
ného náboja σQ. V oblasti ωL < 0.5 narastá pozvol’-
na, rozdiely v hodnotách pre rôzne ωU sú minimálne.
Potom nasleduje prudký nárast a rozptyl v hodnotách
(obr. 9).

Efektivita (efficiency), definovaná ako

ε =
n
N

(6)

kde n je počet eventov vyhovujúcich danému inter-
valu pomeru ωT/J a N je počet všetkých eventov, má
presne opačný priebeh. Z pomalého klesania pri hod-
notách ωL < 0.3 plynulo prechádza do výraznejšieho.

2Hodnota 100000 reprezentuje ∞, resp. „bez horného ohrani-
čenia“

Obrázok 8: Závislosti kombinovaných nábojov Qcomb (pre
všetky ωU ) od spodnej hranice ωL.

Obrázok 9: Závislosti chýb kombinovaných nábojov σQ (pre
všetky ωU ) od spodnej hranice ωL.

Avšak rozdiel medzi hodnotami pre jednotlivé ωU sa
pre celý priebeh takmer vôbec nemení (obr. 10).

Obrázok 10: Závislosti efektivity výberu (efficiency) ε (pre
všetky ωU ) od spodnej hranice ωL.
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Z uvedených priebehov pre Qcomb (obr. 8), σQ (obr.
9) a ε (obr. 10) vyplýva, že s rastúcou hodnotou ná-
boja rasie aj chyba σQ a výrazne sa znižuje štatistika
(efektivita ε).

Ďalej som sa zaujímal o vplyv ωT/J na asymet-
riu kombinovaného náboja a čistotu (purity) signálu.
Asymetria náboja je definovaná ako

AQ =
1
2

Q(l+)+Q(l−)
Qcomb

(7)

kde Q(l) je náboj zrekonštruovaného b-jetu asociova-
ného s daným leptónom. Snaha je dosiahnut’ najniž-
šiu asymetriu náboja. Svoje minimum dosahuje v in-
tervale ωL ∈ (0.5,0.6). Avšak pre ωL > 0.6 prudko
narastá (obr. 11).

Obrázok 11: Závislosti asymetrie AQ (pre všetky ωU ) od
spodnej hranice ωL.

Od čistoty (purity) signálu

PQ =
N(Qcomb < 0)

N(Qcomb < 0)+N(Qcomb > 0)
(8)

kde N(Qcomb < 0(≥ 0)) je počet eventov s kombino-
vaným nábojom < 0(≥ 0), sa očakáva maximum. To
dosahuje v oblasti okolo ωL = 0.5. Ale pre ωL > 0.6
prudko klesá (obr. 12). Čiže PQ, podobne ako asy-
metria AQ, vykazuje najhoršie výsledky práve v ob-
lasti, v ktorej Qcomb narastá.

Pre dôkladnejšie preverenie možného dopadu ωT/J
som vyskúšal tri rôzne optimalizačné faktory. Pozi-
tívny vplyv v oblastiach, v ktorých ωT/J zvyšuje kva-
litu údajov, by sa mal prejavit’ maximálnymi hodno-
tami ζ , ξ aψ .

Optimalizačný faktor ζ som použil v snahe vytvo-
rit’ kompromis medzi efektivitou výberu ε a čistotou
PQ.

ζ = ε× (2PQ−1)2 (9)

Obrázok 12: Závislosti čistoty signálu (purity) PQ (pre všetky
ωU ) od spodnej hranice ωL.

Obrázok 13: Závislosti optimaliz. faktoru ζ (pre všetky ωU )
od spodnej hranice ωL.

Napriek tomu má tento faktor priebeh vel’mi po-
dobný priebehu ε , t.j. pomalé klesanie pri hodnotách
ωL < 0.3 plynulo prechádza do prudkého. Avšak roz-
diel medzi hodnotami pre jednotlivé ωU sa na rozdiel
od ε mení. Znamená to, že pokles efektivity výberu
je príliš vel’ký oproti miernemu nárastu čistoty.

Kompromis medzi vel’kost’ou kombinovaného ná-
boja Qcomb a jeho chybou σQ som sa snažil docielit’
optimalizačným faktorom ξ

ξ =
Qcomb

σQ
(10)

Avšak aj ξ má porovnatel’ný priebeh spoločne so
ζ a ε - pri hodnotách ωL > 0.3 prechádza do prud-
kého klesania. Na rozdiel od nich nie je priebeh ξ
v oblasti ωL < 0.3 pre všetky ωU monotónny. Takže
chyba σQ narastá omnoho rýchlejšie ako kombinova-
ný náboj Qcomb.
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Obrázok 14: Závislosti optimaliz. faktoru ξ (pre všetky ωU )
od spodnej hranice ωL.

A na záver som sa pokúsil o kompromis medzi
efektivitou ε a amplitúdou signálu |Qcomb| faktorom
ψ

ψ =
√

ε×|Qcomb| (11)

Obrázok 15: Závislosti optimaliz. faktoru ψ (pre všetky ωU )
od spodnej hranice ωL.

Aj tu sa však prejavil príliš prudký pokles efektivi-
ty ε oproti miernejšiemu nárastu amplitúdy |Qcomb|.
Priebeh je teda takmer rovnaký ako pre ε a podobný s
faktoromi ζ a ξ . Stagnácia, resp. vel’mi mierne kle-
sanie pri hodnotách ωL < 0.3 plynulo prechádza do
prudkého. Na rozdiel od ζ a ξ sa hodnoty medzi jed-
notlivými ωU nemenia a majú monotónny charakter
ako pre ε .

4 Záver

V tejto práci som sa snažil vylepšit’ analýzu náboja
top kvarku kritériom ωT/J . Toto kritérium je zalo-

žené na pomere sumárnej priečnej hybnosti trackov,
ukazujúcich na b-jet v kónuse ∆R = 0.25, a prieč-
nej hybnosti b-jetu meranej kalorimetrom. V ideál-
nom prípade by sa mal tento pomer blížit’ k hodnote
1. Mojím ciel’om bolo preskúmat’, ako ωT/J reálne
vplýva na výber eventov.

Analýzu som vykonal pre rôzne intervaly v snahe
optimalizovat’ výber eventov. Zaujímal som sa teda o
vplyv týchto intervalov na vel’kost’ kombinovaného
náboja a jeho chybu Qcomb ± σQ, asymetriu náboja
AQ, efektivitu výberu ε a čistotu signálu PQ (purity).
Taktiež som použil tri rôzne optimalizačné faktory ζ ,
ξ a ψ (definované v rovniciach (9), (10) a (11)).

Z výsledkov vyplýva, že v oblastiach kde začína
výraznejšie rást’ kombinovaný náboj Qcomb sa zvyšu-
je aj asymetria AQ a chyba σQ. A naopak, znižuje sa
efektivita výberu ε a čistota signálu PQ. Optimalizač-
nými faktormi som sa snažil nájt’ kompromis medzi
zlepšujúcimi sa hodnotami Qcomb a zhoršujúcimi sa
ostatnými charakteristikami. Tieto faktory ukazujú
príliš pomalý nárast vel’kosti Qcomb oproti ostatným
parametrom, ktoré sa výrazne rýchlejšie zhoršujú.

Na základe týchto výsledkov som dospel k záve-
ru, že kritérium ωT/J síce zvyšuje amplitúdu signálu,
ale na druhej strane znižuje efektívnost’ výberu sig-
nálnych eventov. Optimálny výber intervalu pome-
ru ωT/J bude možné urobit’ len ked’ budú dostupné
experimentálne dáta a výpočíta sa tzv. p-value pre
rôzne intervaly pomeru ωT/J . Existuje ešte možnost’,
že by toto kritérium znižovalo pozadie a tým by zle-
šovalo pomer signálu k pozadiu (S/

√
B). Avšak to už

nebolo predmetom tejto práce.

Štúdium topologických prejavov b-jetov vo fyzike top-kvarkov 227



Pod’akovanie
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Since the discovery of the top quark at Fermilab in 
1995, the CDF collaboration has studied and 
measured many of its properties. One of the 
fundamental properties is the charge. The Standard 
Model predicts the top quark charge to be +2/3, but 
there is also an alternative theory arguing that the 
observed quark is a fourth generation quark with 
charge -4/3. [Chang et al., 1998] 

On the Tevatron, top quark is mainly produced 
in ttbar pairs by quark-antiquark annihilation. Due 
to its short life time it decays before the 
hadronization. We present a method for measuring 
the sign of the top quark charge using it’s decay 
products: Wbt →  and show the resulting limit 
using 1.9 fb

-1
 of the CDF data.  

For this analysis we used only so called 
leton+jets events for which one of the W decays 
leptonically and the other one decays to the light 
quarks. We selected events with one isolated high 
pT lepton, missing transverse energy (due to the 
neutrino) and at least four jets. We also require at 
least two jets to be identified as b-jets. 

 
There are three main component of the 

measurement: determining the charge of the W, 
getting the flavour of the b-jet and finally assigning 
the right b-jet with a W. 

The charge of the W which decay leptonically is 
assigned from the charge of the measured lepton 
and the charge of the second W  is taken as opposite 
sign of this lepton. 

For the jet charge calculation we use the 
momentum weighted charge of the tracks associated 
with the jet: 
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where n̂  is jet axis, ip
�

is transverse momentum of 
the i

th
 track and iq is it’s charge. If the calculated jet 

charge is negative we assigned jet as b-jet and if it 
is positive we assigned it as bbar-jet. 

The CDF kinematic fitter is used to pairing 
lepton and b-jet. This fitter reconstructs the event 
and calculates χ 2 for each possibility. Then we 
select the possibility with lowest χ 2. This method 
was optimized and the additional cut χ 2 < 9 is used. 

Using 1.9 fb
-1
 of the CDF data we observed 299 

lepton+jets events. This gives us 295 lepton - b-jet 
pairs: 153 Standard Model like pairs and 142 Exotic 
Model like pairs. [CDF Note 10079] 

 

 
Figure 1: Combined charge distribution: 

Q(comb) = Qbjet*QW 

 
For calculating p-values we used method 

likelihood, where parameter of interest was fraction 
of true +2/3 pairs. We obtained two p-values, one 
for Standard model (p_SM = 0.073) and one for 
Exotic Model (p_XM = 0.011). For the conclusions 
we used a-priori criteria: 

If p_SM < 3σ (5σ) there is evidence 
(observation) of non Standard Model effect. If 
p_XM < 5% we can exclude Exotic Model with 
95% C.L. 

 
From our results one can see, that we can 

exclude Exotic Model with 95% C.L. [CDF Note 
10079] 
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Abstract: Electron decoherence induced by a bath
of N nuclear spins in magnetic field is studied analyt-
ically. The system Hamiltonian for N = 1 is diago-
nalized and electron reduced density matrix is com-
puted. There is no decay, neither decoherece for the
spin averaged over initial conditions along or perpen-
dicular to the external magnetic field; but we find a
clear decay by averaging over the nuclear spin spatial
position in zero magnetic field.

Keywords: hyperfine interaction, quantum dots, spin
dynamics

1 Introduction

In recent years an extraordinary and increasing in-
terest in spin-dependent phenomena in semiconduc-
tors has developed in the solid state physics commu-
nity [Wolf et al., 2001], [Awschalom et al., 2002].
The interest is not only because of their relevance
to magnetic (nano) materials in general but also be-
cause of their relation to the quantum computation
and quantum information in particular. These re-
search activities are often labelled by the keyword
spintronics which summarizes the entire multitude of
efforts towards using the electron spin rather than,
or in combination with, its charge, for informa-
tion processing, or even more ambitiously, quantum
information processing [Awschalom et al., 2002],
[Ladd et al., 2002]. The controlled manipulation of
the spin, and in particular of its phase, is the primary
prerequisite needed for novel applications in future
quantum information processing. It is thus desirable
to understand the mechanisms which limit the spin
phase coherence of electrons [Woods et al., 2008],
[Ladd et al., 2002].

The interaction with the external world reduces the
coherence (phase relations) between the states of the
quantum system [Schliemann et al., 2002]. This ef-
fect, called decoherence, destroys the unitary trans-

∗jolcad17@gmail.com
†stano@physics.arizona.edu

formations that are essential for quantum informa-
tion processing. Therefore, the study of relaxation
and decoherence in quantum spin systems is neces-
sary to understand the basic phenomena that are at
play [Yao et al., 2006], [Tian et al., 2008].

In GaAs each nucleus carries spin, the hy-
perfine interaction between electron and nu-
clear spins is unavoidable, and it is therefore
important to understand its effect on electron
spin dynamics [Loss and DiVincenzo, 1998],
[Schliemann et al., 2003]. This is particularly inter-
esting in the case, when the electrons are confined
in closed systems such as a quantum dot with a
spin 1/2 ground state. Besides the fundamental
interest, these systems are potential candinates
for spin qubits [Loss and DiVincenzo, 1998],
[Schliemann et al., 2003].

Quantum spin systems are rather complicated
many-body systems and except for some special
cases their time evolution cannot be calculated an-
alytically. For that, at first as starting point in our
research we choose a system of two 1/2 spin parti-
cles. This problem is not only related to the progress
of the physical realization of quantum computer and
quantum information, but also addresses fundamental
conjectures of decoherence theory.

This manuscript is organized as follows: in section
2 we describe the basic physics of the hyperfine in-
teraction and we study the electron spin dynamics in
quantum dots due to hyperfine interaction with nu-
clear spins. After specifying the details of the model,
we solve the time-dependent Schrödinger equation,
and discuss the ground state and elementary proper-
ties of the underlying Hamiltonian. In section 3 we
describe the reduced electron density matrix, after a
detailed study we find the expectation value for the
spin parallel and perpendicular to the magnetic field.
The results reported on there are based on exact diag-
onalizations of the Hamiltonian for our small system.
In section 4 we discuss the results, and we close with
conclusions and an outlook to the future in section 5.
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2 Modelling hyperfine interaction in
quantum dots

We consider an electron confined in a semiconduc-
tor quantum dot by the parabolic potential in the s-
type conduction band. We assume the electron to be
in some orbital eigenstate according to the confining
potential, e.g. the orbital ground state in the quantum
dot. The remaining spin degree of freedom is cou-
pled to an external magnetic field B in proportion to
the electronic g factor, and to the spins of surrounding
nuclei via the hyperfine contact interaction resulting
in the the Hamiltonian

H = µB ·S+
N

∑
i=1

AiS ·σi. (1)

Here, the first term represents the Zeeman electron
interaction, the second the hyperfine (Fermi contact
interaction), B = (0,0,B) is an external magnetic
field along the z-axis, S is the electron Pauli matrix
vector, σi is the i-th nuclei Pauli matrix vector, and
Ai is the coupling constant. The subscript i labels
the nuclei, where the interaction constants Ai depend
on the position of nuclear spin in the quantum dot
[Schliemann et al., 2003], [Bortz and Stolze, 2007]

Ai = Aν0|Ψ(ri)|2, A =
4µ0

3σ
µBµσ ηn0, (2)

where n0 = 1/ν0 is the density of the nuclei, A is
the material parameter, µB is the Bohr magneton,
µ0 is the usual magnetic constant, µσ is the nuclear
magnetic moment, η represents the Bloch amplitude
squared, and Ψ(ri) is the electron envelope wave
function at the nuclear site ri.

To simplify, we consider the nuclear spins to be
1/2. The electron envelope wave function in the
ground state in the quantum dot with a parabolic con-
finement potential has the well-known Fock-Darwin
form [Cayao, 2009]

|Ψ(r)|2 = 1
`2

B`zπ
e
−r2

`2B χ2
0 (z), (3)

where `B =
(

e2B2

4h̄2 + m2ω2

h̄2

)−1/4
[Cayao, 2009] is the

effective confinement lenght, `z is the confinement
lenght in the direction of the magnetic field, and
χ2

0 = θ (z)−θ (z− `z) is the electron envelope wave
function along the z-axis.

Let us now address the order of magnitude of the
hyperfine interaction. We shall use the material pa-
rameters of GaAs with n0 = 45.6 nm−3. Therefore
a typical quantum dot contains about N = 105 nu-
clei. Taking into account the natural abundances of
the three occurring isotopes 69Ga, 71Ga and 75As one
has an average nuclear magnetic moment of µσ =
1.84µN , where µN is the nuclear magneton. With
the values for ηGa = 2.7×103, ηAs = 4.5×103 esti-
mated in [Paget et al., 1977] this leads to overall cou-
pling constant A of the order of 10−4eV for our case.
Also µ = gµB, with the effective electron g factor g=
−0.44 for GaAs this corresponds to an effective mag-
netic field of a few tesla [Schliemann et al., 2003]. A
contribution to the Hamiltonian which we also ne-
glect is the coupling of the nuclear spins to the exter-
nal magnetic field. This interaction is much smaller
than the Zeeman coupling of the electron spin be-
cause of the smallness of the nuclear magneton com-
pared with the Bohr magneton for electrons. Another
kind of interaction in the system discussed above is
the dipolar coupling between nuclear spins. This will
be taken into account in a future work.

2.1 Eigen-values and states of H for one elec-
tron and one nuclear spin

We solve our problem for one eletron spin and one
nuclear spin that is N = 1. Let j = 2N+1, which gives
the total system dimension. Equation. (1) takes the
form

H = µB ·S+A1S ·σ1. (4)

The Zeeman electron and the hyperfine interac-
tions are represented in Fig. 1. Under the first inter-
action, the electron spin rotates around the external
magnetic field B, while in the second, electron and
nuclear spins rotate around the total spin.

Fig. 2 shows the system we consider in further:
one electron spin (here in the direction of the external
magnetic field) and one nuclear spin in the quantum
dot in external magnetic field. Rewritting Eq. (4) we
get

H = µBI·S+A1 (Sx,Sy,Sz) ·(σ1x,σ1y,σ1z) ,

= µBI⊗Sz +A1 (Sx⊗σ1x +Sy⊗σ1y +Sz⊗σ1z) ,

(5)

where I is identity. Evaluating matrix elements of H
in the product basis {ϕi}i=1,...,4 = {⇑↑, ⇑↓, ⇓↑, ⇓↓},
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Zeeman electron interaction Fermi contact interaction

B

Figure 1: Dynamics induced by the terms in Hamiltonian
(4). (left) The Zeeman term: The electron going (arrow)
precesses around the external magnetic field. (right) The
hyperfine term: Electron (black) and nuclear (blue) spins
precess around the total spin (thin).

Figure 2: The system we study. (from left to right) The
external magnetic field, the electron spin along the z-axis
and the nuclear spin on a general direction in the quantum
dot.

we get

H =




µB+A1 0 0 0
0 −µB−A1 2A1 0
0 2A1 µB−A1 0
0 0 0 −µB+A1


 ,

(6)
where ⇑, ↑ represent the electron and nuclear spin up
state respectively. The previous matrix is a diagonal
block matrix formed by three blocks; the first given
by 1× 1, the second by 2× 2 and the third again by
1× 1 matrix. We can understand the block-diagonal
structure considering the operator (Sz + σz), which

commutes with H. This will play important role for
N > 1.

To proceed, we solve the stationary Schrödinger
equation

Hφn = εnφn, n = 1, . . . ,4, (7)

where φn, εn are eigenfunctions and values of our
Hamiltonian Eq. (6) respectively. This amounts to
finding eigenvalues of the characteristic polynomial,
which has order 4 for our case and is given by

det(H− εnI) = 0, n = 1, . . . ,4. (8)

Diagonalizing the middle block, the eigenvalues are

ε1 = A1 +µB

ε2 =−A1 +
√

4A2
1 +(µB)2

ε3 =−A1−
√

4A2
1 +(µB)2

ε4 = A1−µB

(9)

and using these eigenvalues we find eigenstates as

φ1 = (1,0,0,0)T ,

φ2 = (0,cosγ,sinγ,0)T ,

φ3 = (0,−sinγ,cosγ,0)T ,

φ4 = (0,0,0,1)T ,

(10)

where cosγ = a√
1+a2 , sinγ = 1

1+a2 , and a =

−µB+
√

4A2
1+(µB)2

2A1
. Eq. (10) represents an orthonormal

system of eigenstates for one electron and one nu-
clear spin.

2.2 The Time-Dependent Schrödinger
Equation

We study the electron spin dynamics in quantum dots
due to the hyperfine interaction with nuclei, described
by the time dependent Schrödinger Equation

ih̄∂t |Ψ(t)〉= H|Ψ(t)〉, (11)

where H is given by Eq. (1) and |Ψ(t)〉 is the total
system wave function. Given the state at some initial
time (t = 0), we can integrate it to obtain the state at
any subsequent time. In particular, if H is indepen-
dent of time, then

|Ψ(t)〉= e
−iHt

h̄ |Ψ(0)〉
= ∑

n
|φn〉〈φn|e

−iεnt
h̄ |Ψ(0)〉, (12)
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where φn,εn are Hamiltonian eigen states and ener-
gies, respectively. It is important to remember that
the operator

U(t) = ∑
n
|φn〉〈φn|e

−iεnt
h̄ , (13)

is a unitary operator.
Using the eigen states and energies of our system,

we have

U(t) =
4

∑
U
|φn〉〈φn|e

−iεnt
h̄

= |φ1〉〈φ1|e
−iε1t

h̄ + |φ2〉〈φ2|e
−iε2t

h̄

+ |φ3〉〈φ3|e
−iε3t

h̄ + |φ4〉〈φ4|e
−iε4t

h̄ ,

(14)

We introduce the matrix of U as Ui j ≡ 〈ϕi|U |ϕ j〉,
where ϕi are the product basis states. Then, we can
rewrite U(t) in a more elegant form

U(t) =U11|⇑↑〉〈⇑↑|+U22|⇑↓〉〈⇑↓|+U33|⇓↑〉〈⇓↑|
+U44|⇓↓〉〈⇓↓|+U23|⇑↓〉〈⇓↑|+U32|⇓↑〉〈⇑↓|.

(15)

In the next we detail the initial state for our system.

2.3 Initial state

We suppose the electron spin is initially in a single
tensor product state with the nuclear spin system

|Ψ(t = 0)〉= |Ψel〉⊗ |Ψnuc〉, (16)

i.e. the electron spin described by |Ψel〉 is initially
uncorrelated with the nuclear spins. For the nuclear
subsystem, one choice would be just a tensor product
of eigenstates with respect to a given quatization axis,
say, the z direction (each parallel with the external
magnetic field):

|Ψnuc〉= |↑〉1⊗|↓〉2⊗|↓〉3⊗·· ·⊗ |↑〉N . (17)

There are 2N such states. A nuclear spin state close
to the above form can be generated experimentally by
cooling down the nuclear spins in a strong external
magnetic field. The strong magnetic field provides
a quantization axis and supresses the dipolar inter-
actions changing the spin projection along the field
axis. Then, due to spin-lattice relaxation processes,
the nuclear spin system will end up in a state of the
type (17) [Schliemann et al., 2003]. A more general
possibility of a nuclear spin state is a tensor product

state but with inidividual polarization directions for
each spin:

|Ψnuc〉=(α1|↑〉1 +α2|↓〉1)⊗·· ·⊗(α2N−1|↑〉N +α2N |↓〉N) ,

where the complex numbers (α2i−1, α2i) for (i =
1, . . . ,N) parametrize the spin state and are subject
to the normalization condition |α2i−1|2 + |α2i|2 = 1

A general state of the nuclear spins is a superposi-
tion of tensor products states:

|Ψnuc〉= ∑
T

αT |T 〉, (18)

where the summation runs over all tensor product
states, i.e. over a complete basis of the underlying
Hilbert space. For the case of a single nuclear spin,

Figure 3: Nuclear spin state represented by a point on the
Bloch sphere.

we consider the most general initial state in line with
Eq. (16), where the nuclear spin is parametrized by
only two real numbers θ and ϕ , with natural ranges
0≤ θ ≤ π and 0≤ ϕ ≤ 2π , which gives

|Ψnuc〉= cos
(

θ
2

)
|↑〉+ eiϕ sin

(
θ
2

)
|↓〉,

and this leads to the representation of the previous
nuclear spin state as a point on a unit sphere called
the Bloch sphere as we can see in Fig. 3.
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2.4 Time evolution state

The time evolution of the total system is

|Ψ(t)〉=U(t)|Ψ(t = 0)〉
=U11α1|⇑↑〉+U22α2|⇑↓〉
+U32α2|⇓↑〉,

(19)

where Ui j are matrix elements of operator U(t) in the
product basis, and α j are complex coefficients from
the initial state. Later we use cn ≡ ∑iUniαi. i.e.,
U11α1 = c1 or U32α2 = c3, etc.

3 Density matrices

3.1 Electron density matrix

The density matrix associated with the time-
dependent pure state of the combined electron-
nuclear system is given by |Ψ(t)〉〈Ψ(t)|. By tak-
ing the trace over all the nuclei we obtain the time-
dependent reduced matrix of the electron spin which
may be expressed as

ρel(t) = Trnuclei (|Ψ(t)〉〈Ψ(t)|)
= ∑
∀T
〈↑ ⊗ ↓ ⊗·· · |Ψ(t)〉〈Ψ(t)| ↑ ⊗ ↓ ⊗·· · 〉,

(20)

where the sum runs over all basis states T for nuclei.
For one nuclear spin, the previous expression is

ρel(t) = 〈↑ |Ψ(t)〉〈Ψ(t)| ↑〉+ 〈↓ |Ψ(t)〉〈Ψ(t)| ↓〉
= 〈↑|U(t)|Ψ(0)〉〈Ψ(0)|U†(t)|↑〉
+ 〈↓|U(t)|Ψ(0)〉〈Ψ(0)|U†(t)|↓〉

(21)

Note that the scalar products are taken only in the
nuclear spin subspace. For example 〈nucla | elb ⊗
nuclc〉 = |elb〉〈nuca | nucc〉. Computing all the terms
the electron reduced density matrix follows as

ρel(t) =
(

c1c∗1 + c2c∗2 c1c∗3
c3c∗1 c3c∗3

)
,

a Hermitian matrix.
We characterize the electron spin by its expectation

value along the z-axis, Sz(t), given by

〈Sz(t)〉= Trelectron (ρelSz)

= 〈⇑|ρelSz|⇑〉+ 〈⇓|ρelSz|⇓〉.
(22)

Evaluating the trace we get

〈Sz(t)〉= ρel,11−ρel,22

= c1c∗1 + c2c∗2− c3c∗3.
(23)

Inserting expressions for ck, then we get

〈Sz(t)〉= α1α∗1 +α2α∗2

[
B2µ2

B2µ2 +4A2
1

]

+
4A2

1

B2µ2 +4A2
1

α2α∗2 cos(ω32t),
(24)

where ω32 = ε3−ε2
h̄ . Using the normalization condi-

tion of |ψnuc〉, we finally get

〈Sz(t)〉= 1−|α2|2
4A2

1

B2µ2 +4A2
1
[1− cos(ω32t)] .

(25)
This is our first key result. For the system of one elec-
tron and nuclear spin in an external magnetic field B
we got that they rotate around each other, with a fre-
quency independent on the initial conditions. For this
case there is no decay, and there is no decoherence.

Next we average the Eq. (25) over initial con-
ditions and over the nuclear spin spatial position.
We average over initial conditions because the initial
state for the nuclear spin may point in any direction of
the space with equal probability, and over the nuclear
spin position to mimic the spatial random distribution
of nuclear spins in the quantum dot.

First, we compute the statistical average of 〈Sz(t)〉
over initial conditions,

〈Sz(t)〉I =
1

4π

∫ 2π

0
dϕ
∫ π

0
sin(θ)dθ〈Sz(t)〉,

and obtain

〈Sz(t)〉I =
1
2
+

1
2

B2µ2 +4A2
1 cos(ω32t)

B2µ2 +4A2
1

, (26)

where we normalize by the factor 1
4π , because∫ 2π

0 dϕ
∫ π

0 sin(θ)dθ = 4π .
For zero magnetic field we get

〈Sz(t,B = 0)〉I =
1
2
[1+ cos(4A1t/h̄)]. (27)

Now, we compute the average over the nuclear spin
position, which amounts to averaging over the cou-
pling constant,

〈Sz(t)〉I,A =
2

`2
B`z

∫ `B

0

∫ `z

0
〈Sz(t)〉r dr dz. (28)
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Doing some substitutions we get

〈Sz(t)〉I,A =
1
2
− 1

8

[
ln
(

1− (µB)2

m

)]k2

k1

− 1
4

∫ k2/h̄

k1/h̄

cos(
√

ut)
u

du,

(29)

where k1 = (µB)2 + (2A/Ne f f π)2, k2 =

(µB)2 + (2A/Ne f f πe)2, and Ne f f =
`2

B`z
ν0

is the
number of atoms in the volume of the dot.

Consider the Fourier transform

S(ω) =
1

2π

∫ ∞

0
Sz(t)exp[−iωt]dt, (30)

then

S(ω) =
1+ I
4πiω

+
iω
2π

∫ k2/h̄

k1/h̄

1
u(ω2−u)

du, (31)

where I = 1
2 ln

(
1− (µB)2

k2

1− (µB)2
k1

)
.

By integrating the last term we get

S(ω) =
1+ I
4πiω

+
1

4πiω2

[
ln
(

u2

u2−ω2

)]√k2/h̄

√
k1/h̄

.

(32)
In principle, the spectral function S(ω) allows to
identify the decoherence rate as the width of the cor-
responding pole. Since this requires analytical con-
tinnuation into the complex plane, we do not pursue
this further.
Also, we find the expectation value of the spin
along the x-axis, that is for different initial condition.
Therefore, doing the same steps as for Sz, we have

〈Sx(t)〉=
1
2

[
2a
c

cos(ω42 +φ)+
2a
c

cos(ω43−φ)
]

sin(θ)
2

+
1
2

[
2a
c

cos(ω21−φ)− 2a
c

cos(ω31−φ)
]

sin(θ)
2

+
1
2

[
2a2

c
cos(ω42t)+

2
c

cos(ω43t)
]

sin2
(

θ
2

)

+
1
2

[
2
c

cos(ω21t)+
2a2

c
cos(ω31t)

]
cos2

(
θ
2

)
,

(33)

where c =
√

1+a2. Integrating over θ and φ , we get

〈Sx(t)〉I =
1
2

[
a2

c
cos(ω42t)+

1
c

cos(ω43t)
]

+
1
2

[
1
c

cos(ω21t)+
a2

c
cos(ω31t)

]
,

(34)

For zero magnetic field ω21 = ω42 = 0 and ω31 =
−ω43 =−4A1, and we get

〈Sx(t,B = 0)〉I =
1
2
[1+ cos(4A1t/h̄)] , (35)

which is the same result as for 〈Sz(t)〉.

4 Results

In this section, we analyze the results of the electron
spin dynamics in quantum dots due to hyperfine in-
teraction with nuclei.

Figure 4 shows the time evolution of the electron
spin in a system of N = 1 nuclear spins of lenght 1/2
for zero magnetic field. We can say that in this case
the electron spin rotates around nuclear spin with a
frequency of 104s−1, which is much smaller if we
compare with the frequency in a finite magnetic field
B = 1T, which is 1010s−1.

There is neither decoherence, nor decay, for a sys-
tem composed of one the electron spin and one nu-
clear spin.

0 100 200 300
t [10

-4
 s]

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

<
S

z,
x(t

)>
I -

 1

Figure 4: Time evolution of electron spin projection
〈Sz,x(t)〉 in a system of N=1 nuclear spin of length 1/2.
Here B = 0 T.

Also our analytical solutions, Eqs. (27) and (35)
show that the expectation value of the spin along the
z axis is the same as along the x axis, which is natural
as for B = 0 T the system is isotropic.

Figure 5 shows the time evolution of 〈Sz(t)〉I in a
finite magnetic field (B = 1 T). We can see that the
expectation value of the electron spin projection inte-
grated over initial conditions in finite magnetic field
shows small oscillations, which do not decay in time.
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Figure 5: Time evolution of electron spin projection
〈Sz(t)〉I in a system of N=1 nuclear spin of length 1/2.
Here B = 1 T.
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Figure 6: Time evolution of the electron spin projection
〈Sx(t)〉 in a system of N=1 nuclear spin of length 1/2. Here
B = 1 T.

In presence of magnetic field the projections of the
spin along the z and x axis are different, as we can
see in Figures 5 and 6.

If the spin is initially along the x-axis, instead
of along the z-axis the oscillations frequency is un-
changed, but their magnitude is much larger now, see
Fig. 6. Again, the oscillations do not decay, there is
no decoherence.

Until now we didn’t observe decay in our system.
For this reason we average the electron spin projec-
tion over the nuclear spin spatial position. Figures 7
and 8 show the time evolution of the electron spin
projection for 〈Sz(t)〉I,A and 〈Sz(t)〉I,A in zero and fi-
nite magnetic field, respectively. There is a clear de-
cay in Fig. 7 with decay time∼ 100×10−4. In Fig. 8,
which shows the evolution under a finite field, there

0 100 200 300
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)>
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1

Figure 7: Time evolution of the electron spin projection
〈Sz(t)〉I,A in a system of N=1 nuclear spins of length 1/2.
Here B = 0 T.

is no decay, here we can see that really the magnetic
field plays an important role, that is the Zeeman in-
teraction is stronger than the hyperfine interaction.
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 1
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Figure 8: Time evolution of the electron spin projection
〈Sz(t)〉I,A in a system of N=1 nuclear spins of length 1/2.
Here B = 1 T. The vertical axis is in the interval.

5 Conclusions and outlook

In summary we have studied the exact solution of
electron spin dynamics in semiconductor nanostruc-
tures due to hyperfine interaction with one nuclear
spin by calculating the corresponding reduced den-
sity matrix.

We conclude that in our small system of one elec-
tron spin and one nuclear spin with chosen initial di-
rection there is no decay for the electron spin projec-
tion integrated over initial states in zero and in finite
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magnetic field. But there is a clear decay for the elec-
tron spin integrated over positions of the nuclear spin.
Also, we conclude that there is no decay in B > 0 in
paralel or perpendicular direction.

In the future our research will be focussed on the
study of bigger systems, but quantum spin systems
are rather complicated many-body systems and ex-
cept for some special cases their time evolution can-
not be calculated analytically, as we can see. With
the help of powerful modern computers and effi-
cient algorithms, we will simulate the dynamics of
the system directly by solving the time-dependent
Schrödinger. A lot of useful information can be ex-
tracted from these simulations, information that may
be relevant for the development of a theory or exper-
imental study of these systems.
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Rozptyl v kvantovej mechanike
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Abstrakt: V predkladanej práci sa zaoberáme
pružným rozptylom v kvantovej mechanike. Motivá-
ciou nám je porozumenie predpovedi kvantovej me-
chaniky, podl’a ktorej je celkový účinný prierez rozp-
tylu na tvrdej guli o polomere a rovný 2πa2, teda
dvojnásobku plochy priemetu gule do smeru pohy-
bu rozptylovaných častíc. Rozumiet’ dobre rozptylu
je stále vysoko aktuálne i v modernej dobe, nakol’-
ko v rozptylových experimentoch študujeme detaily
nových materiálov či molekúl ako napr. buckybally
alebo nanočasticové štruktúry.

V tejto štúdii sme metódou rozkladu do parciál-
nych vĺn numericky vypočítali diferenciálny a cel-
kový účinný prierez pre rozptyl bezspinovej častice
na spojitom potenciáli, ktorým sme modelovali tvrdú
gul’u s neostrým okrajom. Účinné prierezy sme ur-
čili pri rôzne nastavených parametroch potenciálne-
ho rozptylového experimentu. Výsledky našej práce
sú dôležité pre porozumenie aplikáciám rozptylových
experimentov v oblasti nanotechnológií a modernej
fyziky tuhých látok.

Kl’účové slová: kvantová mechanika, teória rozptylu,
klasické priblíženie

1 Úvod

Kvantová mechanika (QM) slúži na opis sveta a
procesov, ktoré sa dejú na mikroskopickej úrovni, za-
tial’ čo klasická mechanika dobre opisuje makrosko-
pické objekty. Za všeobecnejšiu pokladáme kvantovú
teóriu, a preto očakávame, že z nej dokážeme odvo-
dit’ výsledky klasickej teórie.

Ako sa uvádza v [Sen et al., 1997], problém kla-
sickej limity v QM je vel’mi zložitý kvôli radikálnej
rozdielnosti klasickej a kvantovej teórie. Už základný
pojem stavu častice je úplne rozdielny v týchto dvoch
teóriách. Zaužívaný spôsob klasického priblíženia je
urobit’ limitu h̄→ 0, ktorý však nefunguje vždy.

Kvôli zložitosti hl’adania všeobecného prístupu ku
klasickej limite, ktorý sa zatial’ za desat’ročia exis-
tencie QM nepodarilo nájst’, sa musíme uspokojit’

∗koval.miso@gmail.sk
†blazek@fmph.uniba.sk

s porovnaním klasických a kvantových výsledkov v
jednotlivých prípadoch. Jednou z oblastí, v ktorej sa
dá takéto porovnanie urobit’ je rozptyl častíc.

Motivačným príkladom našej práce bol rozptyl
na tvrdej guli, ktorý je vel’mi jednoducho riešitel’ný
v klasickej mechanike. Celkový účinný prierez v nej
vychádza πa2, kde a je polomer gule, čo vôbec nie je
prekvapivé, ked’ si uvedomíme, že je to plocha prie-
metu gule do roviny.

V QM je riešenie pochopitel’ne zložitejšie, zau-
jímavé však je, že celkový účinný prierez vychá-
dza väčší. Na mikroskopickej úrovni a pri malých
energiách prevládajú kvantové efekty, a preto môže-
me pripísat’ tento jav "rozmazaniu" terčíka a častice,
ktoré je dôsledkom Heisenbergovho princípu neur-
čitosti. Ak však vypočítame celkový účinný prierez
pre vysoké energie a vel’ké rozmery, zistíme, že vý-
sledok bude σ ≈ 2πa2, dvojnásobok klasického vý-
sledku. Vysvetlenia v dostupnej literatúre sa výrazne
líšia a vyžadujú podrobné preskúmanie.

V našej práci najprv zhrnieme všeobecné poznat-
ky z kvantovomechanickej teórie pružného rozpty-
lu, ktoré následne použijeme pri riešení konkrétne-
ho problému rozptylu na tvrdej guli. Ukážeme, že
v nízko-energetickej limite vychádza účinný prierez
4πa2, a že v klasickom priblížení je tento prierez pri-
bližne rovný 2πa2.

Podstatnou čast’ou práce je kapitola 2.4, v kto-
rej predkladáme vysvetlenie zdanlivo anomálneho
výsledku 2πa2. Vysvetlenie je z vel’kej časti za-
ložené na tvrdeniach z článkov [Sen et al., 1994] a
[Sen et al., 1997]. Chceme podotknút’, že sme tieto
články našli až dodatočne, v čase ked’ bola naša práca
takmer hotová. K záverom, ktoré zdôvodňujú výsle-
dok 2πa2 sme dospeli nezávisle, a z týchto článkov je
prevzaté matematické odvodenie celkového účinného
prierezu pre rozptyl v klasickom priblížení.

V knihe [Liboff, 1980] autor uvádza, že dôvodom
je nespojitost’ potenciálu, ktorý reprezentuje našu
úlohu. Preto v poslednej kapitole 3 uvádzame na-
še numerické riešenie daného rozptylového problému
pre spojitý potenciál, ktorým modelujeme dokonale
tvrdú gul’u.
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2 Pružný rozptyl v kvantovej
mechanike

Vel’ká čast’ poznatkov o štruktúre a interakciách čas-
tíc1 pochádza z experimentálnych údajov o zrážkach
častíc. Čast’ kvantovej mechaniky, ktorá sa zaoberá
zrážkami častíc sa nazýva teória rozptylu.

V našej práci používame len základné metódy inak
vel’mi rozsiahlej rozptylovej teórie. V tejto kapito-
le zhrnieme potrebné poznatky na riešenie problé-
mu rozptylu na tvrdej guli (postupujeme na základe
[Pišút et al., 1983]), a ktoré tiež využijeme pri nume-
rickej analýze v kapitole 3.

2.1 Formulácia rozptylového problému

Typický rozptylový experiment môže byt’ opísaný
nasledovne: Zväzok častíc pohybujúci sa v kladnom
smere osi z dopadá na terčík. Predpokladáme, že do-
chádza k interakcii jednej častice zo zväzku s jednou
časticou terčíka, ktorá je dostatočne t’ažká na to, aby
sme mohli uvažovat’ jej nehybnost’ počas experimen-
tu.

d

Detektor

terčíkdopadajúci 
zväzok 

nerozptýlené 
častice



rozptýlené 
častice

Obrázok 1: Schéma rozptylového experimentu

Rozptýlenú časticu zachytávame detektormi, ktoré
pokrývajú celý priestorový uhol okolo terčíka. Počet
častíc dn, ktoré sa rozptýlia do priestorového uhla dΩ
za jednotku času je úmerný hustote prúdu dopadajú-

1 Pod časticou budeme rozumiet’ objekt zúčastňujúci sa zráž-
ky bez ohl’adu na to, či je to elementárna častica (napr. elektrón),
alebo zložený objekt (napr. atóm, jadro).

cich častíc j a počtu častíc NT v terčíku.

dn =

(
dσ
dΩ

)
j NT dΩ (1)

Koeficient úmernosti (dσ/dΩ) sa nazýva diferen-
ciálny účinný prierez. Je to dôležitá veličina, kto-
rá udáva pravdepodobnost’ rozptylu do priestorové-
ho uhla dΩ. Pomocou nej porovnávame teoretické
predpovede a experimentálne merania.

Celkový účinný prierez σ pružného rozptylu sa zís-
ka preintegrovaním diferenciálneho účinného priere-
zu cez celý priestorový uhol. Vyjadruje celkovú prav-
depodobnost’ zrážky častice s terčíkom. Udáva sa v
metroch štvorcových (m2).

σ =
∫ (dσ

dΩ

)
dΩ (2)

Ked’že je častica terčíka počas experimentu nehyb-
ná, môžeme na opis častice použit’ bezčasovú Sch-
rődingerovu rovnicu (SchR) pre časticu nachádzajú-
cu sa v poli s potenciálom V (~r), ktoré vytvára rozp-
tylové centrum.

− h̄2

2m
∆Ψ(~r)+V (~r)Ψ(~r) = EΨ(~r) (3)

Energiu častice je možné vyjadrit’ ako
E = h̄2k2/2m, kde p = h̄k je hybnost’ častice
a k je vlnové číslo, ktoré udáva de Broglieho vlnovú
dĺžku častice. Kvôli zjednodušeniu tiež zavedieme
substitúciu V (~r) =

(
h̄2/2m

)
U(~r). Následne môžeme

prepísat’ rovnicu (3) do tvaru:

(
∆+ k2)Ψ(~r) =U(~r)Ψ(~r) (4)

Asymptotiku riešenia rovnice (4) nastavíme tak,
aby reprezentovala opísaný experiment (pozri obr. 1).
Vlnová funkcia sa bude skladat’ z dvoch častí, ktoré
zvolíme nasledovne:

Ψ(~r)−→
r→∞

eikz +
eikr

r
f (θ ,ϕ) (5)

Prvý člen Ψin(~r) je rovinná vlna postupujúca v
smere osi z a reprezentuje dopadajúce i nerozptýle-
né častice. Druhý člen Ψsc(~r)2 je rozbiehavá sférická
vlna, ktorá predstavuje rozptýlené častice. f (θ ,ϕ)
je tzv. amplitúda rozptylu, v ktorej sú skryté všetky
fyzikálne procesy, ktoré sa pri rozptyle dejú a úlo-
hou teoretického modelu je ju nájst’. Diferenciálny

2skratka sc: z anglického slova scattering = rozptyl
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účinný prierez je daný pomocou amplitúdy rozptylu
nasledovným spôsobom:

dσ
dΩ

= | f (θ ,ϕ)|2 (6)

Odvodenie tohto vzt’ahu, ktorý vyplýva z rovni-
ce kontinuity pre hustotu pravdepodobnosti výsky-
tu častice ρ = |Ψ(~r, t)|2 je možné nájst’ napríklad v
[Liboff, 1980] alebo [Pišút et al., 1983].

2.2 Rozklad do parciálnych vĺn

Metóda rozkladu do parciálnych vĺn sa používa naj-
mä pre sféricky symetrické potenciály V (r). Riešenie
rovnice (4) pre takýto potenciál môžeme hl’adat’ v se-
parovanom tvare (podobne ako pri atóme vodíka):

Ψ(r,θ ,ϕ) = ∑̀
,m

R`(r)Y`m(θ ,ϕ) (7)

Rovinná vlna, ktorá dopadá na rozptylové cen-
trum eikz = eikr cos(θ) sa dá rozložit’ do Legendre-
ových polynómov P̀ (cosθ) nasledujúcim spôso-
bom(odvodenie napr. v [Liboff, 1980]) 3:

eikz −→
r→∞

∞

∑̀
=0
(2`+1)[eikr− e−i(kr−lπ)]

P̀ (cosθ)
2ikr

(8)

Pri dopade takejto vlny, Schrődingerova rovnica
neobsahuje závislost’ od uhla ϕ v okrajovej podmien-
ke, a preto ani riešenie SchR pre tento rozptylový
problém nebude obsahovat’ závislost’ od uhla ϕ , čo
vyjadruje symetriu rozptylového experimentu vzhl’a-
dom na rotáciu okolo osi z. Riešenie Schrődingerovej
rovnice teda možno hl’adat’ v tvare:

Ψ(r,θ) =
∞

∑̀
=0

R`(r)P̀ (cosθ) (9)

Riešenie SchR sme tak rozložili do parciálnych
vĺn. Všetky funkcie R`(r) musia byt’ riešením radiál-
nej SchR:

1
r2

d
dr

(
r2 dR`

dr

)
+

{
k2−U(r)− `(`+1)

r2

}
R` = 0

(10)
Chceme vyjadrit’ tvar riešenia tejto rovnice pre

r→ ∞ a porovnat’ ho s asymptotikou (5). Riešením
rovnice (10) v oblasti kde môžeme zanedbat’ člen s

3Všimneme si, že rovinná vlna je vyjadrená ako superpozí-
cia rozbiehavých (exp(ikr)) a zbiehavých (exp(−ikr)) sférických
vĺn.

U(r) (kam už nesiaha potenciál) sú sférické Besselo-
ve funkcie j`(kr) , n`(kr). Tieto dve funkcie sú ne-
závislé, (10) je obyčajná diferenciálna rovnica druhé-
ho rádu, teda je možné použit’ v tejto oblasti rozklad
všeobecného riešenia:

R`(r) = A` j`(kr)+B` n`(kr) (11)

Koeficienty A` a B` sú určené požiadavkou, aby
R`(r) spojito nadväzovalo na regulárne riešenie v
okolí počiatku. Tým je jednoznačne daný pomer
týchto koeficientov. Zavedieme nasledovnú substitú-
ciu:

tanδ`(k) =−
B`

A`
(12)

Koeficient δ` sa nazýva fázový posun `-tej parciál-
nej vlny. Použijeme asymptotické správanie sféric-
kých Besselových funkcií, dosadíme do rozkladu (9)
a dostaneme hl’adaný tvar riešenia SchR: 4

Ψ(~r)−→
r→∞

∞

∑
l=0

(2`+1)[e2iδ`eikr− e−i(kr−`π)]
P̀ (cosθ)

2ikr
(13)

Použitím identity

e2iδ` = 1+2isinδ`eiδ` (14)

odčleníme rovinnú vlnu (8) z riešenia (13). Porovna-
ním s asymptotikou (5) dostaneme vzt’ah pre ampli-
túdu rozptylu.

f (θ ,ϕ) = f (θ) =
∞

∑̀
=0

1
k
(2`+1)sinδ`eiδ`P̀ (cosθ)

(15)
Diferenciálny účinný prierez je podl’a (6):

(
dσ
dΩ

)
=

1
k2

∣∣∣∣∣
∞

∑
l=0

(2`+1)sinδ`eiδ`P̀ (cosθ)

∣∣∣∣∣

2

(16)

Preintegrovaním cez dΩ získame celkový účinný
prierez. Využijeme vlastnost’ ortonormovanosti Le-
gendreových polynómov a dostaneme vzt’ah:

σ =
4π
k2

∞

∑̀
=0
(2`+1)sin2 δ` (17)

4Vidíme, že sme dostali výraz vel’mi podobný rozkladu ro-
vinnej vlny (8). Rozptylové centrum zmenilo len fázu rozbieha-
vých vĺn, pričom zbiehavé vlny ostali nezmenené, čo je pocho-
pitel’né, ked’že ešte nemali možnost’ "pocítit’" rozptylové cen-
trum.

240 M. Koval’



Optická teoréma Vo vzt’ahu (15) pre amplitú-
du rozptylu f (θ) dosadíme θ = 0. Využijeme
nasledujúcu vlastnost’ Legendreových polynómov:
P̀ (1) = 1. Porovnáme s vel’kost’ou celkového účin-
ného prierezu (17) a dostaneme závislost’ medzi am-
plitúdou rozptylu dopredu ( f (θ = 0)) a celkovým
účinným prierezom:

Im f (θ = 0) =
k

4π
σ (18)

Tento významný vzt’ah sa nazýva optická teoré-
ma. Jeden z jej významov spočíva v tom, že ak už
poznáme závislost’ f (θ), nemusíme hl’adat’ celkový
účinný prierez sčítaním nekonečného radu (17), ale
môžeme ho získat’ priamo z amplitúdy rozptylu do-
sadením θ = 0 a prenásobením faktorom 4π/k.

2.3 Rozptyl na tvrdej guli

V tejto podkapitole sa budeme zaoberat’ rozptylom
bezspinovej častice na tvrdej guli s polomerom a.
Najprv si ukážeme výsledky klasickej mechaniky,
potom aplikujeme všeobecné poznatky z predchádza-
júcej podkapitoly 2 na náš konkrétny prípad v kvan-
tovej mechanike.

Klasická mechanika Nekvantový pružný rozptyl
na tvrdej guli sa jednoducho dá predstavit’ napríklad
ako odraz zrnka piesku (s danou rýchlost’ou) od sto-
jacej t’ažkej gule.

a







z

b

Obrázok 2: Klasický rozptyl na tvrdej guli

Na základe zákona odrazu odvodíme pomocou jed-
noduchej geometrie závislost’ uhla rozptylu θ od
zrážkového parametra b: b(θ) = acosθ/2.

Diferenciálny účinný prierez určíme na základe
predstavy priemetu plôšky rozptylového centra do
roviny kolmej na smer pohybu dopadajúcej častice.

dσ = b(θ)dbdϕ . Jednoduchými úpravami dostane-
me vzt’ah: (

dσ
dΩ

)
=

a2

4
(19)

Vidíme, že diferenciálny účinný prierez je kon-
štantný vo všetkých smeroch a k rozptylu dochádza
pri splnení podmienky b≤ a. Celkový účinný prierez
nájdeme jednoduchým preintegrovaním cez priesto-
rový uhol 4π .

σcl = πa2 (20)

Výsledok nás neprekvapí. Je to plocha priemetu
gule do roviny, čiže obsah kruhu.Je to v súlade s pred-
stavou účinného prierezu v klasickej mechanike ako
skutočnej plochy, ktorú vidí dopadajúca častica.

Kvantová mechanika Na riešenie kvantovo-
mechanickej úlohy potrebujeme poznat’ potenciál
rozptylového centra. Dokonale tvrdú gul’u mo-
delujeme nasledovnou potenciálnou energiou5:

U(r) =

{
∞ pre r ≤ a,
0 pre r > a.

(21)

Riešenie radiálnej Schrődingerovej rovnice (10)
v oblasti r ≤ a musí byt’ identicky rovné nule
R`(r) = 0. Riešením v oblasti r > a je už spomínaná
lineárna kombinácia sférických Besselových funkcíí
(11). Vlnová funkcia musí byt’ spojitá v bode r = a.
Z toho dostávame podmienku:

0 = A` j`(ka)+B` n`(ka) (22)

.
Fázový posun l-tej parciálnej vlny teda bude podl’a

(12) daný vzt’ahom:

tanδ` =
j`(ka)
n`(ka)

(23)

Celkový účinný prierez (17) môžeme po dosadení
upravit’ do tvaru:

σ =
4π
k2

∞

∑
l=0

(2`+1) j2
` (ka)

j2
` (ka)+n2

`(ka)
(24)

Vidíme, že fázový posun δ` a aj celkový účinný
prierez, nezávisia jednotlivo od polomeru gule a a vl-
nového čísla k, ale od súčinu týchto dvoch paramet-
rov ka. V nasledujúcich úvahách budeme predpokla-
dat’, že je polomer gule a zafixovaný a menit’ budeme
parameter k, ktoré určuje energiu častice.

5Všimneme si nespojitost’ v bode r = a.

Rozptyl v kvantovej mechanike 241



Pri nízkoenergetickom rozptyle (ka� 1) do celko-
vého, ale aj diferenciálneho účinného prierezu pris-
pieva iba vlna `= 0 (S parciálna vlna). Je to vidno zo
vzt’ahu pre celkový účinný prierez (24), ak doň do-
sadíme približné vyjadrenie sférických Besselových
funkcií (pre x≈ 0):

j`(x)≈
1

(2`+1)!!
x`

n`(x)≈−
(2`+1)!!

2`+1
1

x`+1

Pre `= 0 podl’a týchto vzt’ahov platí : j`(ka)≈ 1 a
n`(ka)≈ 1

ka . Po dosadení do výrazov pre diferenciál-
ny a celkový účinný prierez dostaneme nasledovné
výsledky:

dσ
dΩ
≈ a2 σ ≈ 4πa2 (25)

Diferenciálny účinný prierez vyšiel konštantný vo
všetkých smeroch θ , čiže rozptyl bude izotropný.

Celkový účinný prierez 4πa2 je štvornásobný vý-
sledok oproti klasickému a zároveň je to celkový po-
vrch gule. Je to spôsobené tým, že nízkoenergetické
častice, opisujeme ako vlny s vel’kou vlnovou dĺž-
kou, ktoré dokážu "pocítit’" celý povrch gule na roz-
diel od klasických častíc, ktoré "vidia" len priemet
plochy rozptylového centra v smere svojho pohybu.

Zaujímavý je prípad rozptylu vysokoenergetickej
častice. Pre dostatočne vel’ký súčin ka dostáva-
me klasickú limitu kvantového rozptylu na tvrdej guli
(vel’ké energie nalietavajúcej častice a vel’ké rozme-
ry gule). Očakávame, že dostaneme rovnaký výsle-
dok ako v klasickej mechanike = πa2.

Výraz (24) platí pre l’ubovol’ný súčin ka. V limite
ka� 1 ho však možno približne vyjadrit’ pomocou
porovnania sférických Besselových funkcií j`(ka) a
n`(ka) pre jednotlivé `.

Ak je ` > ka, hodnota funkcie n`(ka) bude ovel’a
väčšia v absolútnej hodnote ako hodnota j`(ka), čo je
prejavom singularity n`(ka) v okolí počiatku. Preto
môžeme členy ` > ka v sume (24) zanedbat’.6

Pre všetky ` < ka je možné použit’ asymptotické
vyjadrenie týchto funkcií (x→ ∞):

j`(x)≈
1
x

sin
(

x− lπ
2

)

n`(x)≈−
1
x

cos
(

x− lπ
2

)

6Toto tvrdenie je potvrdené numericky v kapitole 3.

Podiel j`(ka)2/( j`(ka)2 +n`(ka)2) bude pre rôzne
` oscilovat’ medzi hodnotami 0 a 1. Preto je ho možné
v sume s vel’kým počtom členov nahradit’ koeficien-
tom 1/2. Takýmto priblížením nám vyjde celkový
účinný prierez nasledovne:

σ ≈ 2πa2 (26)

Čo je v rozpore s naším očakávaním klasického
účinného prierezu πa2. Tento výsledok je dobre zná-
my a vyskytuje sa v mnohých učebniciach kvanto-
vej mechaniky. Vysvetlenia dvojnásobnosti účinné-
ho prierezu sú však rôzne, čo bolo motiváciou vzniku
našej práce.

V [Liboff, 1980] autor uvádza, že dôvodom je ne-
spojitost’ modelovaného potenciálu (21). Kvôli ove-
reniu tohto tvrdenia sme vykonali podrobnú numeric-
kú analýzu rozptylového problému pre rozptyl častice
na spojitom potenciáli v kapitole 3.

V [Schiff, 1949] je však za príčinu považovaná
asymptotika vlnovej funkcie a následne zarátanie
účinného prierezu aj v oblasti kde je v klasickej me-
chanike tieň gule.

Tieto vysvetlenia si vyžadujú dôkladné preskúma-
nie, pokial’ chceme dobre rozumiet’ všetkým podrob-
nostiam v kvantovomechanickej teórii rozptylu. Hl’a-
danie pravej príčiny tohto na prvý pohl’ad anomálne-
ho výsledku nás vedie k samotnej definícii diferen-
ciálneho účinného prierezu, ktorá je trochu rozdielna
v kvantovej mechanike než v klasickej.

2.4 Rozdiel v definíciách diferenciálneho
účinného prierezu a jeho dôsledky

Táto podkapitola má za ciel’ ukázat’, prečo vychádza
v teoretickom modeli pre dokonale tvrdú gul’u celko-
vý účinný prierez 2πa2 (dvojnásobok plochy prieme-
tu gule do roviny). Vel’ká čast’ tvrdení v nej pochádza
z článku [Sen et al., 1994].

Budeme sa snažit’ čo najpresnejšie opísat’ reálnu
situáciu v experimente. Ako sme už ukázali v kapito-
le 2.1 pre správnu reprezentáciu rozptylového experi-
mentu v kvantovej mechanike je potrebné vlnovú fun-
kciu predpokladat’ v tvare:

Ψ(~r) = Ψin(~r)+Ψsc(~r) (27)
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Obrázok 3: Rozklad vlnovej funkcie na dopadajúcu
Ψin a rozptýlenú Ψsc

Teraz však nebudeme postupovat’ ako v spomína-
nej kapitole a nedosadíme za dopadajúcu funkciu Ψin

neohraničenú rovinnú vlnu a za rozptýlenú funkciu
Ψsc rozbiehavú sférickú vlnu, ale budeme ich uvažo-
vat’ všeobecne a predpokladat’, že dopadajúca fun-
kcia Ψin(~r) a tiež výsledná vystupujúca funkcia Ψ(~r)
sú normalizované na jednotku.7 Aby mohla byt’ do-
padajúca vlna normalizovaná musí jej byt’ do cesty
postavená kruhová clona s polomerom r0, ktorý je
ovel’a väčší ako de Broglieho vlnová dĺžka častice
(zabránenie difrakcii na štrbine). V experimente je r0
polomer zväzku dopadajúcich častíc.

Diferenciálny8 účinný prierez podl’a vzt’ahu (1)
udáva pravdepodobnost’, že rozptýlená častica bu-
de zachytená detektorom, ktorý pokrýva priestorový
uhol dΩ. Hustota pravdepodobnosti výskytu častice
v priestore je však kvadrát vlnovej funkcie. V našom
prípade sú rozptýlené častice reprezentované vlnovou
funkciou Ψsc(r,θ ,ϕ). Ak preintegrujeme jej kvadrát
(pre zafixované θ a ϕ) pozdĺž radiálnej vzdialenosti
r, môžeme dif. účinný prierez vyjadrit’ nasledovne:

(
dσ
dΩ

)
= πr2

0

∫
|Ψsc(r,θ ,ϕ)|2 r2dr (28)

Dostali sme výraz ktorý v súčine s hustotou prúdu
dopadajúcich častíc j dáva počet rozptýlených častíc
do priestorového uhla dΩ za jednotku času. To je
v súlade s našou predstavou dif. účinného prierezu
z kapitoly 2.1, ako miery pravdepodobnosti rozptylu
do uhla dΩ.

V klasickej mechanike vyjadrujeme dif. účinný
prierez ako mieru pravdepodobnosti p(θ ,ϕ) rozptylu

7Čo pri funkciách použitých v kapitole 2.1 nebolo možné.
8Ďalej už len skrátene dif.

častice do uhla dΩ, čo sa dá vyjadrit’ nasledovne:

(
dσ
dΩ

)
= πr2

0 p(θ ,ϕ) (29)

Teraz sme sa dostali k hlavnému rozdielu definícii
dif. účinných prierezov v klasickej a kvantovej me-
chanike. V QM počítame dif. účinný prierez len z
vlnovej funkcie Ψsc a nie z celkovej vlnovej funkcie
Ψ. Ked’ sa však pozrieme na obrázok 3, vidíme, že vo
vel’kých vzdialenostiach platí Ψ 6= Ψsc iba pre malé
okolie uhla θ = 0, v ktorom dochádza k interferencii
dopadajúcej vlny Ψin a vlny rozptýlenej Ψsc. Je dô-
ležité poznamenat’, že interferencia v QM je rozdiel-
na od interferencie vo vlnovej optike. V QM dokáže
častica interferovat’ "sama so sebou", čo je základom
dvojštrbinového experimentu, na ktorom sa potvrdil
vlnovo-časticový dualizmus.

Dôležitý medzivýsledok našich úvah teda je, že de-
finície dif. účinného prierezu sú takmer rovnaké v kla-
sickej a kvantovej teórii, vyjadrujú pravdepodobnost’
rozptylu častice do uhla dΩ. Líšia sa len pre malé
uhly θ . Preto jednou z podmienok správneho mode-
lu rozptylu v QM je zhodnost’ dif. účinného prierezu
pre vel’ké uhly θ (pri vel’kých energiách a rozmeroch
systému) s klasickou predpoved’ou.

Na základe tejto malej rozličnosti v definícii tých-
to prierezov teraz ukážeme jej dôsledok: rozdiel vo
vel’kosti celkového účinného prierezu v klasickej me-
chanike a v klasickej limite kvantovej mechaniky.

V klasickej mechanike pri rozptyle s nebodovým
rozptylovým centrom a apertúrou s polomerom r0
existuje taký uhol θ0, že všetky častice, sa rozptýlia
do uhlov θ ≥ θ0. Tento uhol je pri potenciáloch s ko-
nečným dosahom a, čo je aj prípad tvrdej gule, takmer
nulový, nule sa však nerovná práve kvôli nebodovosti
rozptylového centra. Ak je detektor vo vel’kej vzdia-
lenosti r� a, uhol θ0 je približne daný vzt’ahom

θ0 ≈
a
r
� 1

Celkový účinný prierez pre takýto potenciál vyjde
σcl ≈ πa2.

V klasickej limite (súčin ka→∞) kvantová mecha-
nika musí pri rovnakom rozptylovom centre a clone
tiež predpovedat’ nulovú pravdepodobnost’ rozptylu
do uhlov θ ∈ (0,θ0). To znamená podl’a vzt’ahu (27),
že pre tieto uhly platí: Ψsc = −Ψin 6= 0. Ak rozklad
vlnovej funkcie (27) prenásobíme takým istým kom-
plexne združeným výrazom, preintegrujeme cez celý
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priestor a využijeme normovanost’ funkcií, dostane-
me nasledujúci vzt’ah:

∫
|Ψsc|2 d3r+

∫
(Ψ∗inΨsc +Ψ∗scΨin)d3r = 0 (30)

Ak pre uhly θ < θ0 dosadíme Ψin = −Ψsc a pre
θ > θ0 položíme Ψin = 0, dostaneme výraz:

∫ θ0

0
|Ψsc|2 sinθ dθ =

∫ π

θ0

|Ψsc|2 sinθ dθ (31)

Čo znamená, že dif. účinný prierez nebude nulový
na intervale θ ∈ (0,θ0) ako tomu bolo v klasickej me-
chanike. Jeho príspevok do celkového účinného prie-
rezu bude rovnaký ako príspevok z intervalu (θ0,π).
Na tomto intervale však musí byt’ zhoda medzi dif.
účinnými prierezmi v klasickej i kvantovej mechani-
ke. Z toho vyplýva vel’mi dôležitý záver:

σqm = 2 σcl (32)

Odvodili sme, že kvantovomechanický celkový
účinný prierez v experimente podl’a obrázka 3 mu-
sí vyjst’ v klasickej limite dvojnásobný oproti klasic-
kému výsledku. V prípade potenciálov s konečným
dosahom a (prípad tvrdej gule s polomerom a) dostá-
vame podmienku:

σqm ≈ 2πa2 (33)

Z toho vyplýva, že na prvý pohl’ad nesprávny cel-
kový účinný prierez pre rozptyl na dokonale tvrdej
guli (26) je v skutočnosti správny a problém by nastal
ak by sme takýto výsledok pre vysoké energie (vel’-
ké ka) nedostali. Správnost’ doterajších teoretických
úvah potvrdzuje aj nasledujúca kapitola, v ktorej nu-
mericky overíme viaceré doterajšie tvrdenia.

3 Numerická analýza

V tejto kapitole uvedieme náš postup numerického
riešenia rozptylu na tvrdej guli.

Potenciál Chceli sme preskúmat’ tvrdenie v
[Liboff, 1980], že za anomálne výsledky vo vel’kosti
celkového účinného prierezu na dokonale tvrdej guli
je zodpovedná nespojitost’ potenciálu (21), ktorým
ju modelujeme. Preto sme zvolili taký spojitý

potenciál U(r), ktorý bude dobre reprezentovat’ našu
rozptylovú úlohu.

U(r) =U0
1

1+ exp( r−a
∆ )

r ∈ (0,∞) (34)

Polomer gule je a, výšku potenciálu sme označi-
li ako U0

9 Ďalším parametrom navrhovaného poten-
ciálu je ∆, ktorý určuje šírku oblasti, na ktorej klesá
potenciál z hodnoty U0 na nulu. Čím menší je ten-
to parameter, tým viac sa tvar potenciálu podobá na
nespojitý. Vo všetkých numerických výsledkoch bol
použitý parameter ∆ = 1.10−4a.
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Obrázok 4: Závislost’ potenciálu od parametra ∆ pri
a = 1,U0 = 10

Postup riešenia Za riešenie rozptylového problé-
mu pokladáme na základe kapitoly 2 diferenciálny
účinný prierez (16), a z neho odvodený celkový účin-
ný prierez (17). Z uvedených vzt’ahov je zrejmé, že
celá informácia o nich je skrytá vo fázových posu-
noch δ`.

Pre nájdenie fázových posunov δ` je najprv potreb-
né numericky vyriešit’ pre zadané parametre k,a a pre
každé ` radiálnu Schrődingerovu rovnicu (10), kde za
potenciál U(r) dosadíme spojitý potenciál (34). Rov-
nicu prepíšeme do tvaru:

d2

dr2 R`(r)+
2
r

d
dr

R`(r)+

+

{
k2−U(r)− `(`+1)

r2

}
R`(r) = 0 (35)

Prvým problémom je singularita rovnice v bode
r = 0. Vo vel’mi malom okolí tohto bodu však

9Náš spojitý potenciál sa nedá modelovat’ nekonečne vysoký.
Riešenie sme preto hl’adali pre rôzne výšky potenciálu U0 a vý-
sledky pre nekonečný skok v potenciáli sme našli extrapoláciou.
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na základe [Pišút et al., 1983] poznáme tvar riešenia
R`(r) ∼ r`. Preto sme numericky neriešili rovnicu
(35) od bodu r = 0, ale rozdelili sme celý interval
(0,∞) na oblast’ r ≤ ε , v ktorej poznáme analytické
riešenie a pre r ≥ ε sme rovnicu riešili numericky.
Bod r = ε musel spĺňat’ nasledujúce podmienky(pre
jednotlivé `), aby boli ostatné členy v rovnici zaned-
batel’né.

`(`+1))
ε2 �U0 ∧ `(`+1)

ε2 � k2 (36)

Preto sme mohli použit’ počiatočnú podmienku
R`(ε) = ε l . Na zistenie fázových posunov sme po-
užili vzt’ah (12). Konštanty A` a B` sa dajú určit’ fi-
tovaním riešenia rovnice (35) na lineárnu kombináciu
sférických Besselových funkcií (11) v oblasti, do kto-
rej nesiaha potenciál. Náš spojitý potenciál je však
vel’mi malý už vo vzdialenosti r ≈ a+ 10∆. Vd’a-
ka tomu nepotrebujeme riešit’ rovnice pre rôzne ` pre
vel’ké r, ale iba relatívne blízko počiatku.

Typické riešenie radiálnej Schrődingerovej rovnice
pre jeden set parametrov k,a,U0 a pre jedno konkrét-
ne ` malo nasledujúci tvar:

1 2 4 6 8 10
r
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15

R@rD

Obrázok 5: Riešenie rad. Sch. rovnice pre k = 5,
a = 1, U0 = 107 a pre `= 4.

Vidíme, že riešenie R`(r) ∼ r` je v oblasti r < a
t’ažko rozoznatel’né od nuly a v dobrom priblížení
môžeme predpokladat’, že je rovné nule. Pre r > a je
dobre popísatel’né sférickými Besselovými funkcia-
mi j`(kr) a n`(kr). Takže má zmysel riešenie v tej-
to oblasti nahradit’ ich superpozíciou a fázový posun
hl’adat’ pomocou vzt’ahu (12).

Nasledujúci graf zobrazuje vel’kost’ príspevkov do
celkového účinného prierezu od jednotlivých parciál-
nych vĺn.
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Obrázok 6: Príspevky jednotlivých parc. vĺn ` pre
k = 100, a = 1, U0 = 106.

Vidíme, že σ(`) pre `� ka vel’mi rýchlo klesajú
k nule. Je to len potvrdenie dobre známeho faktu,
že pri potenciáloch s konečným dosahom a, rozptyl
nepocit’ujú vlny s `� ka. Vd’aka tomu má suma
vo vzt’ahu pre celkový účinný prierez (17) konečný
počet členov, ktorý vieme vopred odhadnút’.

3.1 Výsledky numerickej analýzy

V tejto kapitole uvádzame výsledky nášho numeric-
kého riešenia rozptylového problému na tvrdej gu-
li. Naše výsledky budeme porovnávat’ s teoretickými
predpoved’ami pre nasledujúce výstupné parametre:

Celkový účinný prierez. Vel’kost’ prierezu v kla-
sickej mechanike je πa2. Preto ním všetky účinné
prierezy môžeme predelit’ a dostaneme prirodzený
bezrozmerný parameter, ktorým budeme porovnávat’
jednotlivé výsledky:

σ
σcl

=
σ

πa2 (37)

Vel’kost’ celkového účinného prierezu môžeme v
QM teoreticky určit’ zo vzt’ahu (24). Je to neko-
nečný rad, ktorého členy sú však zanedbatel’né pre
` � ka. Podl’a kapitoly 2.3 pre nízke energie do-
stávame σ ≈ 4πa2 a v klasickej limite očakávame
σ ≈ 2πa2.

Numericky určíme celkový účinný prierez po vy-
riešení radiálnej Schrődingerovej rovnice pre rele-
vantné ` a následnom nájdení fázových rozdielov δ`
zo vzt’ahu pre celkový účinný prierez (17).
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Diferenciálny účinný prierez. Budeme ho porov-
návat’ s výsledkom v klasickej mechanike a2/4, pre
všetky θ . Kvôli prehl’adnosti zavedieme bezrozmer-
nú porovnávaciu funkciu ξ (θ) nasledovne:

ξ (θ) =
(dσ/dΩ)

a2/4
(38)

Očakávame, že pre malý súčin k a vyjde:
∀θ : ξ ≈ 4 . So zvyšovaním k a by sa mal dif. účinný
prierez pre vel’ké uhly θ blížit’ ku klasickému (po-
zri kap.2.4). Pre malé uhly θ teóriu pri nastavenej
asymptotike zatial’ nemáme.

Dif. účinný prierez určíme numericky z fázových
posunov δ` na základe vzt’ahu (16).

Menšie energie. Najprv uvádzame tabul’ku10 vy-
braných výsledkov pri nastavených parametroch k,
a, ktoré spĺňajú vzt’ah ka ≤ 1. Pre každú z nasle-
dujúcich kombinácií sme vypočítali celkový účinný
prierez pri rôznych výškach potenciálu U0 vo vzt’ahu
(34).

k a k.a U0
Σ

Πa2

0.1 0.1 0.01 100 000 3.752
0.1 0.1 0.01 1 000 000 3.923
0.1 0.1 0.01 10 000 000 3.982
0.5 0.02 0.01 100 000 2.843
0.5 0.02 0.01 1 000 000 3.622
0.5 0.02 0.01 10 000 000 3.908
0.5 0.3 0.15 100 000 3.888
0.5 0.3 0.15 1 000 000 3.945
0.5 0.3 0.15 10 000 000 3.965
0.8 0.5 0.4 100 000 3.774
0.8 0.5 0.4 1 000 000 3.805
0.8 0.5 0.4 10 000 000 3.816
1 1 1 100 000 3.363
1 1 1 1 000 000 3.376
1 1 1 10 000 000 3.381

Obrázok 7: Tabul’ka s hodnotami σ pre rôzne para-
metre pri nízkych energiách.

Vidíme, že so zväčšovaním výšky potenciálu U0
sa pri jednotlivých nastaveniach parametrov zväčšu-
je celkový účinný prierez11. Pre ka� 1 sa blížime

10V tabul’ke nie sú uvádzané jednotky veličín.
11Je to logické, pretože v podstate zvyšujeme "tvrdost’" gule.

k predpokladanej hodnote celkového účinného prie-
rezu, ktorý vychádza štvornásobný oproti klasickej
hodnote, t.j. σ = 4πa2, čo je v zhode s tým, že vlna s
vel’kou vlnovou dĺžkou sa rozptyl’uje na celom povr-
chu gule. So zvyšovaním súčinu ka sa celkový účin-
ný prierez očakávane zmenšuje, čo je možné pripísat’
menšiemu kvantovému rozmazaniu terčíka a častice.

Pre jednotlivé parametre sme dostali pri najväčších
U0 nasledujúcu uhlovú závislost’ funkcie ξ (θ)12:

k a = 0.4
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k a = 1
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Obrázok 8: Dif. účinný prierez pri nízkych ener-
giách.

Vidíme, že diferenciálny účinný prierez vyšiel pre
ka= 0.01� 1, konštantný, nezávislý od θ . Jeho vel’-
kost’ je v zhode s tým, čo sme odvodili v kapitole 2.3.
Tento výsledok je platný za predpokladu, že sa rozp-
tyl týka len S vlny: `= 0.

Pre ka = 0.4 < 1, ale nie ovel’a menšie ako 1 už
badáme rozdiel v diferenciálnom účinnom priereze,
ktorý už je vel’mi výrazný pre ka = 1. Pre malé θ
prierez narástol a pre vel’ké θ klesol - priblížil sa ku
klasickej hodnote ξ = 1. To je v súlade s naším oča-
kávaním postupného prechodu ku klasickým hodno-
tám.

12Prirodzene preškálovaný diferenciálny účinný prierez.
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Väčšie energie. V nasledujúcej tabul’ke sú zhrnuté
výsledky pre celkový účinný prierez a parametre k,a,
pre ktoré platí ka� 1. Oproti nízkym energiám je v
tabul’ke nový parameter σT , ktorý predstavuje teore-
tickú predpoved’ (24) vo vel’kosti celkového účinné-
ho prierezu.

k a k.a U0
Σ

Πa2
ΣT

Πa2

20 1 20 100 000 3.244 2.258
20 1 20 1 000 000 2.253 2.258
20 1 20 10 000 000 2.257 2.258
50 1 50 100 000 2.13 2.143
50 1 50 1 000 000 2.139 2.143
50 1 50 10 000 000 2.142 2.143

100 1 100 100 000 2.078 2.091
100 1 100 1 000 000 2.087 2.091
100 1 100 10 000 000 2.09 2.091
200 1 200 5 000 000 2.056 2.058
250 1 250 50 000 000 2.049 2.05

10 000 0.1 1000. 1 000 000 000 2.019 2.02

Obrázok 9: Tabul’ka s σ a σT pre rôzne parametre pri
vysokých energiách.

Z uvedených výsledkov sú zrejmé dva závery.
Teoretická predpoved’ vo vel’kosti celkového účin-

ného prierezu, ktorá vychádza z modelu nespojitého
nekonečne vel’kého potenciálu dáva vo vel’mi dobrej
presnosti rovnaké výsledky ako v modeli spojitého
konečne vysokého potenciálu. Dokonca vidíme, že
pri zvyšovaní potenciálu U0 sa výsledky blížia k tej-
to predpovedi. Z toho vyplýva, že vysvetlenie dvoj-
násobnosti účinného prierezu v [Liboff, 1980] nie je
správne.

Pri zväčšovaní súčinu ka celkový účinný prierez
klesá k 2πa2, čo je v súhlase s tvrdeniami, ktoré sme
uviedli v kapitole 2.4, kde táto hodnota je limitným
výsledkom ka→ ∞. Pre podrobný rozbor limitného
prechodu je ešte potrebné vediet’ priebeh diferenciál-
neho účinného prierezu.

Už pri nízkych energiách sme videli, že aj pri ma-
lom zväčšení ka sa diferenciálny účinný prierez vý-
razne zvýšil v oblasti θ ≈ 0. Pre ka� 1 je tento efekt
taký vel’ký, že sme museli kvôli prehl’adnosti nasle-
dujúceho grafu zvolit’ na y-ovej osi logaritmickú šká-
lu. Graf závislosti ξ (θ) uvádzame pre dve nastavenia
parametrov - najmenší a najväčší súčin ka.
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Obrázok 10: Dif. účinný prierez pri vysokých ener-
giách.

V logaritmickej škále je klasický výsledok v grafe
rovný: Ln(1) = 0. Z toho vidíme zhodu v obidvoch
nastaveniach parametrov pre vel’ké uhly θ , čo je v
súlade s tvrdeniami kapitoly 2.4. Tiež je očividné,
že oblast’ súhlasných výsledkov kvantovej a klasickej
teórie sa pre rastúce energie posúva od vel’kých uhlov
θ smerom k nule.

Tiež vidíme zrejmý jav difrakcie v zmysle kvanto-
vej mechaniky (najmä pre ka = 20) s hlavným vrcho-
lom v nule a d’alšími výraznými difrakčnými maxi-
mami pre θ 6= 0. Pík v nule rastie pre zväčšujúce sa
ka vel’mi rýchlo, zatial’ čo ostatné maximá strácajú
na intenzite až sú pre ka = 1000 takmer nerozozna-
tel’né.

3.2 Diskusia výsledkov numerickej analýzy

Z výsledkov v predchádzajúcej kapitole vyplýva, že
vel’kost’ celkového účinného prierezu klesá z hodno-
ty σ = 4πa2 na σ = 2πa2 pre ka→ ∞. Limitnú hod-
notu σqm ≈ 2πa2 sme už vysvetlili v kapitole 2.4.

Zaujímavejšie je však sledovat’ čo sa deje s dife-
renciálnym účinným prierezom, ktorý v podstate ur-
čuje, čo sa bude naozaj v rozptylovom experimente
diat’ t.j. ktorým smerom budú vylietavat’ častice od
rozptylového centra.

Pre ka� 1 je rozptyl izotropný a prevládajú kvan-
tové efekty rozmazania častice a terčíka. Pri zväč-
šení súčinu na ka≈ 10 dochádza k difrakcii v uhloch
θ ∈ (0,π/2). Pre väčšie uhly je už dif. účinný prierez
konštantný a jeho vel’kost’ je rovná klasickému. Pre
vel’ké súčiny ka už nepozorujeme difrakčné maximá
okrem uhla θ = 0. V okolí tohto uhla je jediný roz-
diel vo vel’kosti dif. účinného prierezu v porovnaní s
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klasickou mechanikou.
V doterajších úvahách (teoretických i numeric-

kých) nebolo pre celkový, ale aj diferenciálny účinný
prierez13 dôležité nastavenie jednotlivých paramet-
rov k, a, ale vel’kost’ ich súčinu ka. Dôvod je vo
vzt’ahu pre vel’kost’ fázových posunov δl: (23), kto-
rý tiež rozlišuje len súčin týchto parametrov.

Predpokladali sme, že máme zafixovaný rozmer
gule a a menili sme k, ktoré určuje nielen energiu, ale
aj de Broglieho vlnovú dĺžku častice λ . Preto sme
mohli hovorit’ o limite vysokých, či nízkych energií.

E =
h̄2k2

2m
; λ =

2π
k

(39)

Zo vzt’ahu pre λ a z predpokladu, že difrakcia na
prekážke nastáva pre súčin ka ≈ 10 dostávame pod-
mienku difrakcie: de Broglieho vlnová dĺžka častice
λ musí byt’ porovnatel’ná s polomerom gule t.j. λ ≈ a
. Táto podmienka je nám dobre známa z vlnovej opti-
ky. Opät’ však pripomíname, že interferenčné efek-
ty v kvantovej mechanike umožňuje nielen pôsobenie
medzi časticami, ale aj interferencia vlnovej funkcie
jednej častice, čiže častica dokáže interferovat’ "sama
so sebou".

Táto podmienka je aj zároveň odpoved’ou na otáz-
ku, prečo nevidíme kvantové efekty difrakcie pri
zrážkach na makroskopickej úrovni. Aby sme pri-
pravili častice s vlnovou dĺžkou, ktorá je porovnatel’-
ná s vel’kost’ou makroskopických objektov museli by
sme im podl’a(39) udelit’ extrémne malé energie (pre
častice s hmotnost’ou jeden gram rádovo 10−20eV a
menej), čo je v praxi nerealizovatel’né.

Súčin ka je pre normálne energie okom pozorova-
tel’ných objektov taký vel’ký, že difrakcia nie je mož-
ná a dvojnásobnost’ celkového účinného prierezu v
QM pre takéto systémy je vysvetlená v kapitole 2.4.

Nerelativistický kvantovomechanický rozptyl, ako
ho tu študujeme, je i v súčasnosti vel’mi užitoč-
ným nástrojom na získanie informácií o štruktú-
re tuhých látok. Z tohto pohl’adu je preto tá-
to práca vysoko aktuálna. Môžeme uviest’ naprí-
klad štúdium presnej štruktúry buckyballov pri iz-
bových i vel’mi nízkych teplotách pomocou rozpty-
lu elektrónov [Ogawa et al., 1997], alebo rozmiestne-
nie nanočasticových prímesí pomocou rozptylu se-
kundárnych fotoelektrónov pri rőntgenovskej absor-
pcii [Antoniak et al., 2009].

13predelené klasickými hodnotami

4 Záver

V predkladanej práci sme sa zaoberali teóriou pruž-
ného rozptylu v kvantovej mechanike metódou roz-
kladu do parciálnych vĺn. Rozptylová teória je vel’mi
dôležitá, pretože opisuje zrážky častíc, ktoré sú hlav-
ným zdrojom informácii o štruktúre hmoty a interak-
ciách medzi časticami. Je teda potrebné rozumiet’
všetkým detailom a vediet’ vysvetlit’ problémy, ktoré
v tejto teórii vznikajú.

Podrobne sme rozobrali príklad rozptylu bezspino-
vej častice na tvrdej guli. Je to elementárny príklad,
v ktorom vzniká zdanlivý spor s klasickou mechani-
kou vo vel’kosti celkového účinného prierezu. Uká-
zali sme, že tento rozpor nie je spôsobený nespráv-
nost’ou kvantovej teórie, ale v rozdielnosti definícií
diferenciálneho účinného prierezu pre malé rozptylo-
vé uhly oproti klasickej mechanike.

Numerickou analýzou problému sme potvrdili te-
oretické predpovede pre celkový účinný prierez rozp-
tylu na tvrdej guli, ktorý nám bol už vopred známy
[Schiff, 1949, Liboff, 1980].

Prínos našej práce spočíva hlavne vo výpočte
diferenciálneho účinného prierezu pre rôzne nastave-
né parametre rozptylového experimentu na guli s vy-
hladenými okrajmi, ktorý v spomínaných publiká-
ciách chýba. Tieto výsledky môžu byt’ dôležité pre
aplikácie rozptylových experimentov v oblasti nano-
technológií a modernej fyziky tuhých látok.

Z uvedených výsledkov vyplýva, že ak je de Brog-
lieho vlnová dĺžka častice porovnatel’ná s polomerom
gule, dochádza k difrakcii v kvantovom zmysle do
viacerých uhlov. So zvyšovaním energie (zmenšova-
ním vlnovej dĺžky) sa jav difrakcie stráca. Pre vel’ké
energie a rozmery systému (klasický prípad) dostane-
me izotropný rozptyl pre všetky uhly, čo je v súlade s
klasickou predstavou rozptylu na tvrdej guli.
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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá štúdiom emisie iónu uhlíka    
C IV počas slnečných erupcií. Z emisie pozorovanej 
v troch TRACE UV filtroch 1550, 1600 a 1700 boli 
získané údaje o emisii „čistého“ C IV a „čistého“ 
UV kontinua. Bola preskúmaná ich vzájomná 
závislosť pre rôzne miesta v slnečnej atmosfére. Pre 
dve erupcie bol študovaný priestorový súvis 
erupčných jadier s polohou kváziseparatrixov, 
vypočítaných pomocou extrapolácie fotosférického 
magnetogramu za predpokladu lineárnej bezsilovej 
aproximácie magnetického poľa. 
Kľúčové slová: emisia C IV, magnetická topológia, 
slnečné erupcie  

1 Slnečné erupcie a magnetická 
topológia 

 
Magnetické pole má významný vplyv na všetky 
fyzikálne procesy prebiehajúce v slnečnej 
atmosfére. Vplyvom lokálnych koncentrácií 
magnetických polí v tzv. aktívnych oblastiach 
môžeme vo všetkých vrstvách slnečnej atmosféry 
pozorovať mnoho dynamických procesov, ktorých 
súhrn sa označuje ako slnečná aktivita.  

1.1 Slnečné erupcie 

V aktívnych oblastiach prebieha neustály vývoj 
magnetického poľa, pretože vďaka vysokej 
elektrickej vodivosti je „vmrznuté“ do okolitej 
plazmy, ktorá je v permanentnom pohybe. Tak 
dochádza aj k pohybu fotosférických ukotvení 
trubíc magnetického toku, k ich rotácii a k 
vynáraniu nových polarít spod fotosféry. To 
spôsobuje hromadenie tzv. voľnej magnetickej 
energie v trubiciach magnetického toku vo forme 
elektrického prúdu. Pri vhodných podmienkach 
dochádza k uvoľneniu voľnej magnetickej energie 
procesom rekonexie. Časť energie magnetického 
poľa sa zmení na termálnu energiu, ktorá spôsobí 
nárast emisie zahriatej plazmy, a na netermálnu 
energiu, ktorej následkom je urýchlenie častíc a 
vyvrhnutie časti koronálnej plazmy (koronálny 
tranzient, CME). Dôsledky rekonexie môžeme 
pozorovať v širokej oblasti elektromagnetického 

spektra ako náhle a krátkodobé lokálne zjasnenie 
najmä koróny a chromosféry – slnečnú erupciu. 
Zvyčajne sa pozoruje v kratších vlnových dĺžkach, 
najmä v RTG a EUV oblasti spektra.  
K rekonexii dochádza v zvyčajne tenkej difúznej 

oblasti, kde fyzikálne podmienky (nárast 
elektrického odporu) umožňujú difúziu mag-
netického poľa a  ohmickú disipáciu elektrického 
prúdu. Jedná sa o oblasť kde sa stretávajú opačne 
orientované siločiary magnetického poľa, teda 
oblasť v blízkosti nulového bodu magnetického 
poľa typu X. Proces dvojrozmernej rekonexie 
magnetických indukčných čiar je schematicky 
znázornený na obr. 1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 1: Model dvojrozmernej magnetickej 
rekonexie. Pôvodne prepojené indukčné čiary s navzájom 
opačnou orientáciou (a) sú unášané plazmou smerom k 
sebe a formuje sa difúzna oblasť (b), kde dochádza k ich 
vzájomnému znovu prepojeniu (c) [Priest and Forbes, 
2000]. 
 
Časový priebeh erupcie je relatívne krátky. Po 

prederupčnej fáze, v ktorej narastá energia 
magnetického poľa a trvajúcej zvyčajne do 5 minút, 
nastupuje impulzná fáza. V tejto fáze dosahuje 
intenzita žiarenia najmä v kratších vlnových 
dĺžkach maximum. Impulzná fáza trvá do 20 minút 
a  energia uvoľnená počas nej môže nadobúdať 
hodnoty rádovo až 1025 J. Dochádza k 
emisii tvrdého RTG a mikrovlnného žiarenia. Na 
záver nasleduje graduálna fáza, ktorá zvyčajne trvá 
do jednej hodiny. Počas nej pozvoľne klesá 
intenzita takmer vo všetkých vlnových dĺžkach, 
narastá iba v nízkofrekvenčnej rádiovej oblasti 
spektra. 
Erupcie možno klasifikovať podľa veľkosti toku 

energie v mieste dráhy Zeme v RTG oblasti spektra 
medzi 0,1 až 0,8 nm na týchto päť skupín: A, B, C, 
M, X, pričom do skupiny X patria najsilnejšie 
erupcie s tokom viac ako 10-4 Wm-2. 
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1.2 Magnetická topológia 

 
Štruktúru magnetického poľa v slnečnej 

atmosfére možno v princípe určiť dvoma spôsobmi: 
pomocou jeho priameho merania alebo pomocou 
modelovania.  
Keďže fyzikálne podmienky v slnečnej 

atmosfére nám dovoľujú efektívne merať indukciu       
    magnetického poľa pomocou Zeemanovho javu 
iba vo fotosfére, účinnejším spôsobom ako získať 
štruktúru magnetického poľa v chromosfére 
a v koróne je jeho modelovanie pomocou 
extrapolácie fotosférického magnetogramu. 
Metódy extrapolácie vychádzajú zo vzťahu pre 

silovú rovnováhu, ktorý popisuje veľkoškálové 
správanie sa a pohyb ideálnej plazmy v atmosfére 
Slnka [napr. Priest, 1982]:  

 

    (1) 

 
kde ρ predstavuje hustotu plazmy, rýchlosť 
makroskopického pohybu plazmy, p kinetický tlak,       
  označuje hustotu elektrického prúdu a    gravi-
tačné zrýchlenie. Ak sa v skúmanej oblasti nena-
chádzajú dynamické aktívne javy, teda prúdenia sú 
zanedbateľné, bude ľavá strana rovnice  približne 
rovná nule. Taktiež v prostredí koróny aktívnych 
oblastí možno zvyčajne zanedbať príspevky od 
gradientu tlaku aj od gravitačnej sily okolitej 
plazmy. Zo vzťahu (1) teda dostávame: 
 

       (2) 

 
Toto priblíženie sa nazýva bezsilové, pretože 
Lorentzová sila je rovná nule. Rovnica (2) je 
identicky splnená, ak je vektor prúdovej hustoty       
rovnobežný s vektorom magnetickej indukcie   , 
teda ak elektrický prúd tečie len pozdĺž indukčných 
čiar magnetického poľa. Možno preto písať             . 
Z Ampérovho zákona potom vyplýva  
 

         (3) 

 
pričom funkcia αm je daná podielom prúdu 
a magnetického poľa. Situácia αm = konšt.  Zodpo-
vedá lineárnej bezsilovej aproximácii. Ak položíme 
αm = 0 dostávame potenciálovú aproximáciu.  
Extrapolácia magnetického poľa z fotosféric-

kého magnetogramu je vlastne riešenie 
diferenciálnej rovnice (3) so zadanou okrajovou 
podmienkou, ktorú predstavuje fotosférický 
magnetogram.  
Pri samotnom modelovaní pomocou extrapolácie 

je výhodné uvažovať polpriestor, ktorého hraničná 
plocha je dotyčnicová plocha ku fotosfére v centre 
aktívnej oblasti. Pri tom však musí byť splnená 

požiadavka, že energia extrapolovaného mag-
netického poľa musí byť v celom polpriestore nad 
aktívnou oblasťou konečná [Alissandrakis, 1981]. 
Na extrapoláciu magnetického poľa z fotosféry 

do koróny, t.j. riešenie rovnice (3), bolo vyvinutých 
niekoľko metód. V tejto práci využívame metódu 
Fourierových transformácií [Alissandrakis, 1981; 
Gary, 1989].  
Magnetické tokové systémy pozostávajú 

z magnetických indukčných čiar, ktoré sú 
definované ako čiary, ktoré sú v každom svojom 
bode rovnobežné s vektorom magnetickej indukcie. 
Topológia magnetického poľa v aktívnych 
oblastiach je popísaná konektivitou (prepojením) 
magnetických tokových systémov.  
Matematicky je konektivita definovaná ako dve 

navzájom inverzné zobrazenia, ktoré priradia 
polohe jedného ukotvenia indukčnej čiary vo 
fotosfére v danej polarite polohu jej druhého 
ukotvenia v polarite opačného znamienka [Titov a 
kol., 2002]: 

 

(4) 

 
Jedná sa o zobrazenia kladnej do zápornej, resp. 
zápornej do kladnej polarity kde            resp.             
označujú polohu ukotvení indukčnej čiary vo 
fotosfére v príslušnej polarite.  
Pri štúdiu topológie aktívnej oblasti je dôležité 

ako ovplyvní mala zmena polohy jedného ukotvenia 
(   ) polohu druhého ukotvenia (    ). Túto zmenu 
možno popísať zodpovedajúcimi deriváciami 
v príslušnej Jacobiho matici  
 

,               (5) 

   
ktorá sa nazýva aj tenzor gradientu konektivity. 
Priest a Démoulin (1995) pomocou matíc (5) 

definujú normu N tenzorov gradientov konektivity, 
ktorá udáva mieru deformácie polohy jednotlivých 
ukotvení  

 

Táto charakteristika konektivity indukčných čiar má 
však nedostatok, pretože N+ sa nemusí rovnaťN-. 
Tento problém odstránili Titov a kol. (2002) 
zavedením nasledujúcich, navzájom invariantných, 
charakteristík: faktoru stlačenia 

    (7) 
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a faktoru expanzie – kontrakcie 
 

,       (8) 
 

pričom K > 0 ak sa jedná o expanziu trubice 
magnetického toku, resp. K < 0, ak sa jedná 
o kontrakciu. 

Titov a kol. (2002) zadefinovali 
kváziseparatrixovú vrstvu ako ploche podobnú 
trubicu magnetického toku tvorenú indukčnými 
čiarami s faktorom stlačenia Q>>2. Kváziseparatrix 
sa následne definuje ako prienik kváziseparatrixovej 
vrstvy s fotosférou. Je to oblasť, kde dochádza 
k rapídnej zmene konektivity. Predpona „kvázi“ má 
v rámci topológie svoje opodstatnenie, pretože 
vysoká hodnota Q môže byť odstránená spojitou 
transformáciou súradníc. Skutočnými topologický-
mi štruktúrami sú separatrixy, resp. separatrixové 
vrstvy, ktoré ležia v miestach nespojitosti 
konektivity. Démoulin a kol. (1997) však zistili, že 
hrúbka kváziseparatrixových vrstiev môže byť 
podstatne menšia ako je rozlišovacia schopnosť 
pozorovaní. Z fyzikálneho hľadiska sa preto 
kváziseparatrixové vrstvy správajú rovnako ako 
separatrixové vrstvy. Priestorové znázornenie 
separatrixových vrstiev sa nachádza na obr. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Separatrixové vrstvy v dvojrozmernom (a) 
a trojrozmernom (b) modeli. Separatrixové krivky sa 
pretínajú v nulovom bode typu X (a). Priesečníkom 
separatrixových povrchov je krivka nazývaná separátor. 
Spája dva nulové body opačného znamienka [Priest 
and Forbes, 2000].  

Démoulin a kol. (1997) tiež aplikovali teóriu 
kváziseparatrixov na analýzu niekoľkých 
pozorovaných erupcií. Zistili, že priestorovo sa na 
polohu kváziseparatrixov viaže výskyt erupčných 
jadier, v ktorých sú ukotvené indukčné čiary 
magnetického poľa, ktoré súčasťou pozorovaných 
erupcií. 
 

2 Emisia C IV a TRACE UV filtre 

2.1 UV filtre kozmickej misie TRACE 

 
TRACE – Transition Region and Coronal Explorer 
(NASA) je slnečný teleskop s vysokým 
priestorovým (0,5´´) a časovým (rádovo sekundy) 
rozlíšením. Poskytuje snímky emisie slnečnej 
plazmy v troch extrémne ultrafialových (EUV) 
filtroch a niekoľko ultrafialových (UV) filtroch, 
ktoré zodpovedajú teplote plazmy v rozmedzí 6 000 
K až 1 MK [Handy a kol., 1998]. UV filtre sú 
navrhnuté na snímanie čiary H I Lα s vlnovou 
dĺžkou 1216 Å (filter 1216), rezonančného dubletu 
C IV s vlnovými dĺžkami 1548 Å a 1550 Å (filter 
1550, filter 1600) a UV kontinua v okolí 1550 Å 
(filter 1600, filter 1700). Na obr. 3 je vykreslená 
priepustnosť f(λ) troch UV filtrov 1550, 1600 a 
1700 v závislosti na vlnovej dĺžke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázok 3: Spektrálna priepustnosť f(λ) UV filtrov 
1550 (čiarkovaná čiara), 1600 (plná čiara), 1700 
(bodkovaná čiara) družice TRACE. 

 

Priepustnosť filtra f(λ) vynásobená slnečným 
tokom F(λ, t), cez celý spektrálny interval 
priepustnosti filtra je rovná výstupnému signálu na 
CCD čipe: 
 

K ln|det(D )| ln|det(D )|+ −= = −
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    (9) 
 

kde I(t) je výstupný signál v jednotkách DN.s-1.px-1 
a F(λ, t) je v jednotkách  počet fotónov Å-1.s-1.cm-2 
.sr-1. 
 

2.2 Emisia C IV a emisia kontinua v UV 
TRACE filtroch 

 
Na získanie údajov o emisii samotného C IV 

a samotného kontinua je potrebné mať k dispozícii 
simultánne dáta z troch filtrov TRACE 1550, 1600 
a 1700. Nájsť dáta zo všetkých troch filtrov pre 
odpovedajúci čas jednej erupcie je však pomerne 
náročná úloha, pretože simultánne pozorovania vo 
všetkých troch filtroch sa vykonávajú len zriedka. 
V tejto kapitole sme použili pozorovania erupcie 
M7.1, ktorá sa odohrala v aktívnej oblasti NOAA 
10652 dňa 25.júla 2004 s maximom o 05:41 UT. 
Simultánne bola zosnímaná v troch filtroch o 06:07, 
t.j. 26 minút po maxime. Preto je možné očakávať 
viditeľnosť erupčných jadier a prítomnosť 
erupčných slučiek (obr. 4).  
Získané dáta boli kalibrované pomocou 

štandardnej procedúry trace_prep. Tieto dáta boli 
následne vložené do procedúry civ_subtract, ktorá 
pomocou nasledujúceho vzťahu vypočíta intenzitu 
emisie „čistého“ C IV dubletu    (IC IV) bez 
prítomnosti emisie UV kontinua a emisiu „čistého“ 
UV kontinua (ICTN) [Handy a kol., 1998]: 
 

        (10) 
 
 
kde ϵ je systematická chyba merania a α , β, γ a δ  
sú koeficienty vypočítané metódou najmenších 
štvorcov z pozorovaných intenzít spektier získané 
pristrojom HRTS/SOLSTICE [Handy a kol., 1998].   
 

 

 
 
Člen I2C je úzky pás priepustnosti „čistého“ UV 
kontinua v okolí 1550 Å s pološírkou ≈ 200 Å, 
vypočítaný pomocou vzťahu: 
 

    (12) 
 
Na obrázku 5 sú znázornené získané IC IV a ICTN. 

Z vizuálneho porovnania obrázkov 5a a 5b je 
zrejmé, že väčšina emisie v erupčných jadrách 
a erupčných slučkách je spôsobená emisiou iónu C 
IV, ktorá je v erupčných štruktúrach dominantná 
voči emisii kontinua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 4: Slnečná erupcia v aktívnej oblasti NOAA 
10652 z dňa 25.7.2004 zaznamenaná pomocou prístrojov 
na družici TRACE: a) vo filtri 1550 o 06:07 (UT); b) vo 
filtri 1600 o 06:07 (UT); c) vo filtri 1700 o 06:07 (UT). 
Úroveň jasnosti je na všetkých obrázkoch rovnaká a patrí 
do intervalu (0, 800 DN.s-1.px-1). 

  
 

  a) 

  b) 

  c) 

(11) 

I(t) F( ,t)f( )d= λ λ λ∫

CIV 1550 2C CIVI I I ,= α +β +∈

CTN 1550 2C CTNI I I= γ + δ +∈

2C 1600 1700I I (1,07)I .= −

13 12

12 11

1,55 10 1,09 10

3,10 10 4,94 10

α β  × − × 
=   γ δ − × ×   
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Obrázok 5: Výsledky procedúry civ_subtract: a) emisia 
„čistého“ C IV; b) emisia „čistého“ UV kontinua. Na 
vstupe procedúry boli použité dáta znázornené na 
obrázku 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 6: Závislosť intenzít emisie „čistého“ C IV a 
„čistého“ UV kontinua. Intenzity sú v jednotkách            
DN.s-1.px-1. Čierna čiara predstavuje závislosť y = x. 
 
Závislosť intenzity emisie „čistého“ C IV a 

„čistého“ UV kontinua je znázornená na obrázku 6. 
Dominancia emisie C IV je zrejmá z počtu bodov 
nachádzajúcich sa nad priamkou y = x.  Prítomnosť 

záporných hodnôt IC IV a najmä ICTN svedčí o chybe 
v koeficientoch α, β, γ a δ , pretože spektra použité 
na ich výpočet neboli zosnímané pre erupciu, ale 
pre pokojnú oblasť Slnka [Handy a kol., 1998].  
Na preverenie získanej závislosti IC IV(ICTN) bola 

skúmaná závislosť pozorovaných intenzít vo 
filtroch TRACE 1550 a 1700. Na obrázku 7 je 
znázornená táto závislosť pre dáta zobrazené na obr. 
4 normalizované o expozičnú dobu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 7: Závislosť intenzít emisie znázornených na 
obrázku 4a a 4c teda vo filtri 1550 a 1700 normali-
zovaných o expozičnú dobu. Intenzity sú v jednotkách 
DN.s-1.px-1. Čierna čiara predstavuje závislosť y = x. 

 
Závislosť I1550(I1700) sa skladá z troch 

parciálnych závislostí, preto bol výrez zorného poľa 
rozdelený na tri segmenty podľa štruktúry ktorú 
zobrazujú: A – emisia kontinua pokojnej oblasti, B 
– emisia erupčných jadier, C – emisia erupčných 
slučiek. Jednotlivé závislosti pre samostatné seg-
menty a ich znázornenie je zobrazené na obrázku 8. 
Z priebehu jednotlivých závislostí možno 

konštatovať, že práve emisia vo zvolených 
segmentoch jednotlivo prispieva do parciálnych 
závislostí. Z ich priebehu (8b-d) je vidieť, že vo 
všetkých segmentoch (najme v segmente pre 
pokojnú oblasť) je dominantná emisia pozorovaná 
vo filtri 1700. Tento filter by mal z jeho konštrukcie 
zobrazovať práve UV kontinuum. Tento výsledok je 
v rozpore s výsledkom procedúry civ_subtract, 
pretože sme očakávali, že v segmente pre erupčné 
jadrá a erupčné slučky bude výrazne dominovať 
emisia pozorovaná vo filtri 1550. Takýto rozpor vo 
výsledkoch sa dá vysvetliť nárastom intenzity 
kontinua pre vyššie vlnové dĺžky, čo je zrejmé z 
priebehu slnečného spektra získaného pomocou 
SOLTICE/ HRTS (Handy a kol., 1998, obr. 5 tam), 
teda úroveň kontinua je podstatne vyššia vo filtri 
1700 ako vo filtri 1550. Na získanie závislosti 
emisie C IV a UV kontinua v erupciách je potrebné 
kalibrovať jednotlivé dáta o skutočnú úroveň UV 
kontinua. Túto kalibráciu nie je možné vykonať bez 
spektroskopických pozorovaní emisie erupcií 
v okolí vlnových dĺžok 1550 Å.  

  a) 

  b) 
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          d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 8: Závislosti intenzít emisie vo filtri 1550 
a 1700  pre segmenty znázornené na a). Intenzity sú 
v jednotkách DN.s-1.px-1. Čierna čiara predstavuje 
závislosť y = x a šedá čiara lineárny fit. 

3 Štúdium polohy kvázisepara-
trixov a erupčných jadier 

 
Na štúdium súvislosti magnetickej topológie, resp. 
tvaru vypočítaných kváziseparatrixov s pozoro-
vanými erupčnými jadrami boli použité fotosférické 
magnetogramy získané prístrojom MDI na sonde 
SOHO [Scherrer a kol., 2005]. Súvislosť erupčných 
jadier s kváziesparatrixami bola študovaná pre dve 
erupcie: M7.1 z kap. 2.2 a erupciu M4.0, ktorá sa 
odohrala dňa 4. októbra 2004. 
 

3.1 Erupcia M7.1 v aktívnej oblasti 
NOAA 10652 z 25. júla 2004 

 

Skúmaná aktívna oblasť NOAA 10652 sa 25. júla 
2004  nachádzala neďaleko centra slnečného disku 
s polohou N08W35. Preto bolo potrebné vykonať 
deprojekciu magnetogramu, keďže pozdĺžna zložka 
magnetického poľa BL v smere zorného lúča sa líši 
od zložky BZ lokálne kolmej na fotosféru. Tieto 
zložky sú totožné iba v centre slnečného disku 
[napr. Mackovjak, 2008]. 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 9: Časť MDI magnetogramu z 25.7.2004. 
Aktívna oblasť NOAA 10652 bola zosnímaná o 04:48 
(UT). Deprojektovaný magnetogram (a) je opravený 
o inštrumentálny efekt (b).  
 
Deprojektovaný magnetogram bol následne 

opravený o inštrumentálny efekt. Tento efekt je 
spôsobený chybou prístroja MDI, ktorý nedokáže 
lokálne merať vyššie hodnoty magnetického poľa (o 
rádovo desatiny Tesla) ako je 0,2 T. Prejavuje sa vo 
vnútri slnečných polarít (v umbrách škvŕn) ako 
výrazný pokles intenzity magnetického poľa [Liu 
a Norton, 2001]. Na odstránenie tohto efektu sme 
použili postup popísaný v práci [Dudík, 2005]. 
Pritom výsledný model magnetického poľa je len 
slabo závislý na detailoch opravy, pretože rovnica 
(3) je stabilná vzhľadom na malé zmeny okrajových 
podmienok [Berger, 1985]. Na obrázku 9 je 
znázornený výsek (256x256 px) MDI magneto-
gramu zosnímaného pred začiatkom erupcie. Jedná 
sa o deprojektovaný magnetogram pred a po oprave 
o inštrumentálneho efektu. Veľkosť výseku 
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zodpovedá potrebám extrapolácie a je o niečo 
väčšia ako na obrázku 4.  
Na obrázku 10 je znázornená extrapolácia 

fotosférického magnetogramu, ktorá bola vykonaná 
metódou Fourierových transformácií extrapolačným 
softwareom vyvinutým v práci [Dudík, 2005] 
Použili sme pri tom rôzne hodnoty αm na nájdenie 
najlepšej zhody vypočítaných kvázi-separatrixov 
s pozorovaniami vo filtri TRACE 1600 (obr. 11).  
 

       a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obrázok 10: Model magnetického poľa, vypočítaný 
extrapoláciou fotosférického magnetogramu zobra-
zeného na obr. 9 pre: a) αm = - 0,2; b) αm = 0; c) αm = 0,2. 

Zo vzájomného vizuálneho porovnania obrázkov 
možno povedať, že lineárna bezsilová aproximácia 
nedáva lepšie výsledky ako potenciálová. Preto je 
postačujúce používať potenciálovú aproximáciu na 
zachytenie topologickej štruktúry aktívnej oblasti, 
čo je v súlade s výsledkami iných autorov (napr. 
Brown a Priest, 2004). 
 
 

 
     a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 11: Porovnanie polohy vypočítaných kvázi-
separatrixov (šedá, čierna) s polohami erupčných jadier 
vo filtri 1600 (zelená). Výrez a αm zodpovedajú obr. 10. 
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3.2 Erupcia M 4.0 v aktívnej oblasti 
NOAA 10137 z 4. októbra 2002 

 
Aktívna oblasť NOAA 10137 sa objavila nad 
východným okrajom Slnka 30. septembra 2002 
a odohralo sa v nej značné množstvo erupcií. Nami 
študovaná erupcia M4.0 zo dňa 4. októbra 2002  
mala maximum o 05:34 UT. Aktívna oblasť sa 
vtedy nachádzala v blízkosti centra disku na 
súradniciach S19W18. Model jej magnetického 
poľa je na obrázku 12. Hlavné polarity s najvyššou 
indukciou magnetického poľa na MDI 
magnetograme sú označené ako P1 (kladná polarita) 
a N1 (záporná polarita). Polarity zodpovedné za 
vznik študovanej erupcie sú označené ako P2 a N2.  
 
           a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 12: Aktívna oblasť NOAA 10137 pozorovaná 
dňa 4. októbra 2002. Výrez (a) fotosférického MDI 
magnetogramu zaznamenaného o 04:51 (UT). Čierne 
kontúry v potenciálovom modeli magnetického poľa (b) 
zodpovedajú polohe zápornej polarity, svetlosivé kontúry 
kladnej polarite. Sivé krivky znázorňujú tvar a ukotvenie 
vypočítaných indukčných čiar.  

Na obrázku 13 je znázornený detail tvaru 
vypočítaného magnetické poľa pre oblasť polarít P2 
a N2. Na podstave výpočtovej oblasti sú šedou 
farbou znázornené polohy vypočítaných 
kváziseparatrixov. Farebné kontúry zodpovedajú 
jednotlivým polaritám (kladná je znázornená 
modrou, záporná červenou). Farba indukčných čiar 
zvýrazňuje príslušnosť jej ukotvenia k danej 
polarite, pričom sa mení v mieste vrcholov 
indukčných čiar. Na obrázku 13a je znázornená 
deformovaná kváziseparatrixová vrstva, ktorej 
indukčné čiary sú ukotvené v kváziseparatrixe. Táto 
kváziseparatrixová plocha je hranicou medzi 
odlišnými doménami tokových systémov 
s odlišným prepojením indukčných čiar (obrázok 
13b).  
 
 
     a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 13: Detail tvaru extrapolovaného 
magnetického poľa pre polarity P2 a N2. Na podstave sú 
šedou farbou znázornené kváziseparatrixy a farebne 
kontúry zložky magnetického poľa Bz. Vypočítané 
indukčné čiary kopírujú tvar kváziseparatrixovej vrstvy 
(a) oddeľujúcej dva tokové systémy (b): P1,P2→N1 
(dlhé indukčné čiary), resp P1,P2→N2 (krátke indukčné 
čiary). 
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               a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 14: Slnečná erupcia M 4.0 z dňa 4. októbra 
2002: pozorovanie vo filtri TRACE 1600 (a) vypočítané 
kváziseparatrixy (b) a vzájomný súvis ich polôh (c). 
Výrez zodpovedá výrezu z obr. 12.  

Na obrázku 14 je znázornená študovaná erupcia 
vo filtri 1600, a súvislosť polohy vypočítaných 
kváziseparatrixov s erupčnými jadrami. Mierna 
nezhoda v polohe najmä pravého erupčného jadra je 
zrejme spôsobená prítomnosťou elektrického prúdu, 
ktorý v našej potenciálovej aproximácii nie je 
uvažovaný (αm = 0, rovnica (3)), avšak v aktívnej 
oblasti prítomný byť musí, pretože je zdrojom 
energie uvoľnenej v erupcii.   
Príčina erupcie je časový vývoj polarity N2, 

ktorej tok rastie (obr. 15, 16b), kým tok polarity P2 
klesá (obr. 16a). Pre každý výsek so série obrázkov 
15 a – f bola vypočítaná absolútna hodnota 
magnetického toku pre kladnú aj pre zápornú 
polaritu. Jednotlivé hodnoty s príslušnými časmi sú 
vynesené do grafov, ktoré sú znázornené na obrázku 
16.  
 
 
 
 
 
 
 
      01:35 (UT)   03:15 (UT) 
 
 
 
 
 
 
 
      04:51 (UT)   06:27 (UT) 
 
 
 
 
 
 
 
      08:03 (UT)   09:39 (UT) 
 

Obrázok 15: Detailné výseky fotosférického MDI 
magnetogramu aktívnej oblasti NOAA 10137 z dňa 4.10 
2002. Pod jednotlivými obrázkami sú uvedené čas 
zosnímania v UT.  
 
Z hodnôt časového vývoja magnetického toku 

znázorneného v grafoch na obrázku 16 možno 
konštatovať, že práve v momente erupcie dochádza 
k miernemu nárastu resp. poklesu toku v kladnej 
resp. zápornej polarite. Tento mierny nárast, resp. 
pokles má opačný charakter ako je dlhodobý trend 
vývoja toku pred a po erupcii. Je zrejme spôsobený 
uvoľnením nahromadenej voľnej magnetickej 
energie, pri ktorej dôjde k zmene priečnej zložky 
magnetického poľa na pozdĺžnu a naopak 
z dôsledku magnetickej rekonexie.  
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               a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 16 Časový vývoj absolútnych hodnôt magnetického 
toku výsekov magnetogramu z obrázku 15 pre kladnú 
polaritu P2 (a) resp. zápornú polaritu N2 (b). Zvislá čiara 
označuje čas maxima nami študovanej erupcie.   
 

Záver 
V práci bola preštudovaná súvislosť emisie 
rezonančného dubletu iónu uhlíka C IV na emisii 
kontinua v jeho spektrálnom okolí. Výsledok 
procedúry civ_subtract hovorí o dominancii emisie 
C IV nad emisiou kontinua v slnečných erupciách. 
To sa však nepotvrdilo pri analýze závislosti 
TRACE filtra 1550 a 1700, pretože je potrebné 
urobiť úplnou kalibráciou dát, na ktorú je nutné 
poznať slnečné spektrum práve pre aktívnu oblasť 
v tomto spektrálnom okolí.  Pomer  intenzít emisie 

C IV a UV kontinua je iný pre pokojnú oblasť, 
erupčné jadro a erupčné slučky. Porovnaním 
vypočítaných kvázisepara-trixov s pozorovanými 
erupčnými jadrami pre dve erupcie bol potvrdený 
výsledok, že potenciálová aproximácia 
magnetického poľa dobre vystihuje topologické 
charakteristiky magnetického poľa. Nárast 
magnetického toku malej zápornej polarity v čase 
počas druhej študovanej erupcie bol príčinou vzniku 
tejto erupcie. 
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Abstract: In the present work, the lepton flavor vi-
olation (LFV) processes τ → µγ , µ → eγ and µ − e
conversion in nuclei are studied. We work in the Min-
imal Supersymmetric Standard Model (MSSM) with
LFV generated at some high energy scale. For the
µ−e conversion rate we have adopted relativistic ap-
proach to treat the muon and electron wave functions
in the presence of the nucleus. For the MSSM param-
eters, we use the minimal supergravity (mSUGRA)
supersymmetry breaking scenario. As a source of
LFV we use the mass and interaction terms of the
three right-handed neutrinos within a grand unified
Pati-Salam model. Within this scenario, we constrain
flavour violating parameters at the 100 GeV scale ac-
cording to the most recent upper bounds on the se-
lected LFV processes.

Keywords: MSSM, lepton flavour violation, µ − e
conversion in nuclei

1 Introduction

The present theory of elementary particles and their
interactions, the Standard Model (SM), has been very
carefully tested experimentally and no observation
was in serious contradiction with it. Despite the great
sucesses of the SM, there are hints that there is a
physics beyond the Standard Model (BSM) as a more
complete theory.

Probably the best candidates for the extension of
the SM are theories with additional symmetry called
supersymmetry (susy). Among them a variety of the-
ories exist, but we will be interested in the simplest
and most studied of them, the Minimal Supersym-
metric (Extension of the) Standard Model (MSSM).
The MSSM is not a uniquely defined theory because
it contains a specific supersymmetry breaking sce-
nario. There are many susy breaking scenarios intro-
ducing different numbers of additional free parame-
ters.

In this work, we will present the theoretical
overview of the MSSM - its main principles, parti-

∗plasienka@fmph.uniba.sk
†blazek@fmph.uniba.sk

cle spectrum and susy breaking scenarios and there-
after compute rates for specific flavour violation pro-
cesses within the MSSM extended with three right
handed neutrinos. Our computation [1] will serve as
MSSM predictions for future experiments, since the
processes we study have not been observed yet. At
present they represent constraints on flavour violation
in the MSSM.

2 MSSM

In this section we review the basic motivation and
construction of the MSSM and the MSSM particle
spectrum.

2.1 Motivations for the MSSM

One of the most perspective arguments for the MSSM
is the solution of the hierarchy problem which is
maintained by a new symmetry in the theory. The
quadratically divergent quantum corrections of the
Higgs boson mass at one-loop level are cancelled by
new diagrams occuring in the theory.

Other motivations for the MSSM are physically at-
tractive features of the theory itself, like the existence
of a new symmetry - supersymmetry, crosssing of the
running coupling constants at the 1016 GeV scale and
providing a very good candidate for the cold dark
matter.

The basic idea of all supersymmetric theories is
the existence of a new symmetry called supersym-
metry that transforms bosonic fields into fermionic
fields and vice versa. For that reason, supersymmetry
is a continuous spacetime symmetry and its genera-
tors are non-trivially extending the Poincaré algebra
of spacetime symmetries forming superalgebra. Su-
persymmetry is the only one known symmetry non-
trivially extending Poincaré and discrete C, P and T
symmetries.

Another attractive feature of the MSSM is the run-
ning of the gauge coupling constants g1, g2 and g3
computed at two-loop level in the MSSM. These run-
ning couplings seem to cross around the grand uni-
fication scale MGUT ≈ 1016 GeV. This may suggest
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that some higher symmetry exists at this energy.
Another promising property of the MSSM relates

to dark matter. No SM particle can account for the ex-
istence of cold dark matter. However, the MSSM nat-
urally provides a very good candidate for it, the light-
est supersymmetric particle (LSP). In the MSSM, this
could be either a neutralino or sneutrino. Under the
assumption of conserved R parity1, the LSP would
be stable and thus be an excellent candidate for cold
dark matter.

2.2 MSSM basic ideas and susy breaking

As a particle theory, the MSSM is a quantum field
theory defined by its lagrangian. We will not use the
language of the superfields in this work.

The basic idea of all supersymmetric theories is
the existence of a new spacetime symmetry of the
lagrangian. The supersymmetry transformation acts
on supermultiplets containing the same number of
bosonic and fermionic degrees of freedom. The in-
finitesimal susy trasformation of the supermultiplets
is introduced such that the bosonic field is trans-
formed into a fermionic and vice versa. These trans-
formations take place separately in all supermulti-
plets which are of two types - chiral (containing Weyl
spinors and scalars) and vector (containing Weyl
spinors and vectors) supermultipltes.

In order to construct a physical theory like MSSM,
it is necessary to occupy the chiral and vector super-
multiplets with the SM particles. The analysis shows
that no two SM particles can be partners to each other
in a single supermultiplet. This leads to the prelim-
inary result that in the MSSM, there are two times
more particles as in the SM.

These new predicted particles are called superpar-
ticles, supersymmetric (susy) particles or superpart-
ners to particles from the SM. The superpartners to
fermions are named as SM fermions, but with ”s” at
the beginning, so there are squarks and sleptons (e.g.
the u-squark or smuon), together called sfermions.
Superpartners to the gauge bosons are called gaugi-
nos, with ”ino” at the end, like bino and wino and
also Higgs superpartners are called higgsinos. All
sfermions are complex scalars and all gauginos and
higgsinos are Weyl spinors. All superpartners are de-

1 R parity is an additional quantum number defined such that
all SM particles have R parity +1 and all supersymmetric parti-
cles have R parity −1. If conserved, the lightest supersymmetric
particle cannot decay.

noted with the same letters as the SM particles, with
tilda added to them.

There are numerous new interactions found in the
MSSM. The chiral interactions contain interactions
between fermions, sfermions and Higgs bosons and
higgsinos. These interaction terms also generate the
mass terms of the particles after the Higgs mecha-
nism. The strength of these interactions is determined
by the Yukawa matrices (introduced already in the
SM) and a new free MSSM parameter called the µ
parameter.

The MSSM gauge interactions include all gauge
interactions known in SM plus gauge interactions of
superparticles that are generated in exactly the same
way as in the SM - by replacing partial derivatives
with the covariant ones. The superparticles feel the
same action of the SU(3)c⊗ SU(2)L⊗U(1)Y gauge
groups and share the same quantum numbers as their
SM partners. Gauge interactions also generate mass
terms of gauge bosons and their superpartners gaug-
inos after the Higgs mechanism. Gauge interactions
include also interactions of various combinations of
fermions, sfermions, Higgs, higgsinos and gauginos
that do not emerge from covariant derivatives, but are
needed to preserve supersymmetry.

To make the MSSM phenomenologically accept-
able, we need to introduce the supersymmetry break-
ing terms into the MSSM lagrangian. Without
these terms, all susy particles would obtain the same
masses as their SM partners which is experimentally
excluded. The susy breaking terms in the MSSM
are called soft [2], if quantum corrections to the
Higgs mass do not contain quadratic divergencies.
The most general soft susy breaking terms consist of
Higgs, gaugino and sfermion masses and (scalar)3 in-
teractions ”modifying” the Yukawa couplings of the
sfermions.

Introducing the soft susy breaking terms intro-
duces also new free parameters into the MSSM. The
number of these parameters is in general more than
one hundered [3] and therefore breaking scenarios
that can reduce this number are studied. Different
susy breaking scenarios are putting different theoret-
ical constraints on the free soft parameters but all of
them have to satisfy experimental limits on flavour
violation and CP violation processes.

In order to understand how the susy parameter
space can be constrained, it is theoretically well-
motivated to consider models in which supersymme-
try is broken spontaneously. As models with susy
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breaking in the MSSM particle sector (from now
called ”visible” sector) do not offer acceptable re-
sults [4], we introduce a ”hidden” sector that is a hy-
pothetic supermultiplet(s) with very weak or no di-
rect coupling to the MSSM states. If supersymmetry
is broken spontaneously in this sector, the resulting
vacuum expectation value is mediated into the visi-
ble sector and soft susy terms emerge.

Among the most studied scenarios of spontaneous
susy breaking, the gravity-mediated (or Planck-scale-
mediated) scenarios are studied. These scenarios are
associated with the new physics that includes gravity
near the Planck scale MP ≈ 1018 GeV. In these mod-
els, the hidden sector is coupled to the visible sector
only through gravitational-strength interactions intro-
duced by a non-renormalizable effective supergrav-
ity lagrangian. When a hidden sector field obtains a
vacuum expectation value, new interactions and mass
terms occur in the MSSM lagrangian. In this way,
susy is broken spontaneously in the complete theory
(visible plus hidden sectors), but appears broken ex-
plicitly in the MSSM part of the lagrangian.

Even in these scenarios, many free parameters re-
main. Dramatic reduction of free paramaters occurs
only if we assume the minimal version of gravity-
mediation called minimal supergravity (mSUGRA).
We will consider mSUGRA breaking model in our
numerical analysis.

2.3 Higgs mechanism and MSSM particle
spectrum

From the MSSM lagrangian, all the mass terms of
the SM and supersymmetric particles can be iden-
tified after the spontaneous electroweak symmetry
breaking in the Higgs sector. Next, we shall discuss
only the masses and mixings of the susy particles and
MSSM Higgs bosons because all particles from the
SM obtain the same masses and mixings as in the
SM. The MSSM was originally defined such that the
neutrinos had zero masses.

There are two Higgs doublets Hu =
(
H+

u ,H0
u
)

and
Hd =

(
H0

d ,H
−
d

)
introduced in the MSSM as well

as their supersymmetric partners h̃u =
(

h̃+u , h̃
0
u

)
and

h̃d =
(

h̃0
d , h̃
−
d

)
called higgsinos. This is needed to

avoid the triangle anomaly and give masses to both
up and down quarks. The number of particles in the
MSSM is so more than two times as in the SM.

The Higgs mechanism in the MSSM is slightly

more complicated than in the SM because each neu-
tral component of the two Higgs doublets obtains its
own vacuum expectation value (VEV) - vu for H0

u and
vd for H0

d . These two VEVs are bound by the condi-
tion v2

u+v2
d = v2 with the SM VEV v = 174 GeV. The

ratio of the VEVs is called tan(β ): tan(β ) =
vu

vd
. As

both VEVs are real positive, β ∈
(
0, π

2

)
.

HIGGS BOSONS:
In the complete MSSM lagrangian, the mass terms

of the two Higgs doublets are

L Higgs masses =−
(
|µ|2 +m2

Hu

)(∣∣H0
u
∣∣2 + |H+

u |2
)
−

(
|µ|2 +m2

Hd

)(∣∣H0
d

∣∣2 +
∣∣H−d

∣∣2
)
−b
(
H+

u H−d −H0
u H0

d

)
+

c.c. − 1
8

(
g2

1 +g2
2
)(∣∣H0

u
∣∣2 + |H+

u |2−
∣∣H0

d

∣∣2−
∣∣H−d

∣∣2
)2
−

1
2 g2

2

∣∣H+
u H0∗

d +H0
u H−∗d

∣∣2 .

In this lagrangian, the m2
Hu

, m2
Hd

and b terms come
from the susy breaking lagrangian while the other
terms (with parameters µ and gauge couplings) can
be found in the susy invariant lagrangian.

After electroweak symmetry breaking, the compo-
nents of the Higgs fields mix and have to be diago-
nalized. Three of the eight real Higgs fields become
the longitudinal components of the massive W± and
Z bosons, while the other five turn into physical mass
eigenstates of the new Higgs particles. Three of them
- h0, H0 and A0 are neutral and two - H+ and H−

are positively/negatively charged Higgs bosons being
antiparticles to each other.

Particle h0 is by definition the lightest of them with
the tree-level mass mh0 < mZ |cos(2β )| thus being
lighter than the Z boson. At one-loop level, this mass
can be increased to 135 GeV . This value is exper-
imentally acceptable since the lower bound on the
Higgs mass is presently 114 GeV.

Next, we discuss the mass terms of all other susy
particles - scalar fermions (squarks, selectrons and
sneutrinos), gauginos (bino and winos) and higgsi-
nos. The relevant fermionic terms will be written in
terms of Weyl spinors [5] which is much more appro-
priate for chiral theories like the SM and MSSM than
the formalism of Dirac bispinors.

SQUARKS:
In the MSSM, there are six u squarks and six d

squarks, each of them in three colours. As the SU(3)c

gauge symmetry is unbroken, no mixing between dif-
ferent coloured squarks occurs.

u squarks:
The lagrangian terms generating the u squark
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masses and mixings are

L u squark masses =−v2
uφũLY †

u Yuφ ∗ũL
− v2

uφũRYuY †
u φ ∗ũR

−1
4(v

2
u− v2

d)(
1
3 g2

1−g2
2)φũLφ ∗ũL

+ 1
4(v

2
u− v2

d)
4
3 g2

1φũRφ ∗ũR

+µvdφũRYuφ ∗ũL
+ µvdφũLY †

u φ ∗ũR
− vuφũRZuφ ∗ũL

−
vuφũLZ†

uφ ∗ũR
−φũLm2

Qφ ∗ũL
−φũRm2

uR
φ ∗ũR

.

In the above lagrangian, the terms proportional to
the Yukawa matrix Yu come from chiral interactions
and terms diagonal in the LL and RR sectors come from
gauge interactions. The rest is part of the susy break-
ing lagrangian. The Zu matrix is arbitrary and in fact
modify (by adding to) the Yukawa matrix and m2

Q and
m2

uR
are 3×3 hermitian matrices.

In the basis φũL,R = (ũL, c̃L, t̃L, ũR, c̃R, t̃R) (with φũL

being the first three and φũR being the last three en-
tries of φũL,R in the u squarks mass lagrangian), we can
rewrite the mass terms lagrangian of the u squarks as

L u squark masses =−φũL,RM2
ũL,R

φ ∗ũL,R

with the u squark mass matrix

M2
ũL,R

=

(
v2

uY †
u Yu +DuLL +m2

Q −µvdY †
u + vuZ†

u

−µvdYu + vuZu v2
uYuY †

u +DuRR +m2
uR

)

DuLL = 1
4(v

2
u− v2

d)(
1
3 g2

1−g2
2)

DuRR = 1
4(v

2
u− v2

d)(−4
3 g2

1).

φũL,R is a vector of the u squark interaction eigen-
states with non-diagonal mass matrix. If we want to
analyze the mass-diagonal particle spectrum, we have
to diagonalize the M2

ũL,R
matrix.

As this matrix is hermitian it can be diagonalized
by a unitary matrix R(u)

M2
ũL,R

= R(u)†MũR(u)

with Mũ being a diagonal matrix with squared
masses of the six physical mass eigenstates for the
u squarks φũ = (ũ1, ũ2, ũ3, ũ4, ũ5, ũ6).

The relation between mass eigenstates φũ and in-
teraction eigenstates φũL,R is then

φũ = R(u)φũL,R .

d squarks:
The case of the d squarks is completely analogous.

The d squark mass terms can be written in one mass
matrix

M2
d̃L,R

=

(
v2

dY †
d Yd +DdLL +m2

Q −µvuY †
d + vdZ†

d

−µvuYd + vdZd v2
dYdY †

d +DdRR +m2
dR

)

DdLL = 1
4(v

2
u− v2

d)(
1
3 g2

1 +g2
2)

DdRR = 1
4(v

2
u− v2

d)(
2
3 g2

1)

and the d squarks mass eigenstates φd̃ = (d̃i, i =
1, ..,6) are related to their interaction eigenstates
φd̃L,R

= (d̃L, s̃L, b̃L, d̃R, s̃R, b̃R)

φd̃ = R(d)φd̃L,R

by the unitary matrix R(d) diagonalizing the M2
d̃L,R

matrix (M2
d̃L,R

= R(d)†Md̃R(d)).

All properties of the Yukawa matrix, Zd and m2
dR

matrices and diagonal Md̃ matrix remain unchanged
compared to the u squark case.

SLEPTONS:
The case of the sleptons is slightly different from

the squarks because neutrino masses are not gener-
ated by the Higgs mechanism.

selectrons:
In case of the charged sleptonos - selectrons, the

lagrangian relevant for the masses and mixings of all
six selectrons is

L selectron masses =−v2
dφẽLY †

e Yeφ ∗ẽL
− v2

dφẽRYeY †
e φ ∗ẽR

−1
4(v

2
u− v2

d)(g
2
2−g2

1)φẽLφ ∗ẽL
− 1

4(v
2
u− v2

d)(2g2
1)φẽRφ ∗ẽR

+µvuφẽRYeφ ∗ẽL
+ µvuφẽLY †

e φ ∗ẽR
− vdφẽRZeφ ∗ẽL

−
vdφẽLZ†

e φ ∗ẽR
−φẽLm2

Lφ ∗ẽL
−φẽRm2

eR
φ ∗ẽR

.

In this lagrangian, as for the squarks, the terms
with the Yukawa matrix Ye come from chiral inter-
actions and the diagonal terms come from gauge in-
teractions. Matrices Ze, m2

L and m2
eR

come from the
susy breaking lagrangian and m2

L and m2
eR

have to be
hermitian.

The selectron mass lagrangian can be rewritten in
the form of selectron mass matrix

M2
ẽ =

(
v2

dY †
e Ye +DeLL +m2

L −µvuY †
e + vdZ†

e
−µvuYe + vdZe v2

dYeY †
e +DeRR +m2

eR

)

DeLL = 1
4(v

2
u− v2

d)(−g2
1 +g2

2)
DeRR = 1

4(v
2
u− v2

d)(2g2
1)

in the basis φẽ = (ẽL, µ̃L, τ̃L, ẽR, µ̃R, τ̃R) with φẽL be-
ing the first three and φẽR the last three entries of φẽ.

Because matrices m2
L and m2

eR
are hermitian, the M2

ẽ
can be diagonalized via unitary matrix R(l) as
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M2
ẽ = R(l)†D2

l̃
R(l),

and so the relation between slepton mass eigen-
states φl̃ = (l̃1, l̃2, l̃3, l̃4, l̃5, l̃6) and their interaction
eigenstates φẽ is

φl̃ = R(l)φẽ.

sneutrinos:
As we do not consider neutrino masses in the

MSSM, the sneutrino mass matrix is much simpler
than the selectron one. The only two terms generat-
ing the sneutrino masses are the diagonal term from
gauge interactions and the susy breaking term m2

L -
the same hermitian matrix as in the selectron mass
matrix.

The lagrangian for the sneutrino mass terms is
therefore

L sneutrino masses =−φν̃e
M2

ν̃e
φ ∗ν̃e

M2
ν̃e
= DνLL +m2

L

DνLL =−1
4(v

2
u− v2

d)(g
2
1 +g2

2)

in the basis φν̃e
=
(
ν̃e, ν̃µ , ν̃τ

)
.

Mass matrix M2
ν̃e

is diagonalized by a unitary ma-
trix R(ν) and the sneutrino mass eigenstates φν̃ =
(ν̃1, ν̃2, ν̃3,) are related to the interaction eigenstates
φν̃e

by this matrix

φν̃ = R(ν)φν̃e
.

NEUTRALINOS AND CHARGINOS:
The mass terms for gauginos B̃ and W̃ 0,± and all

four higgsinos mix together to form fermionic susy
particles called neutralinos and charginos. The two
neutral gauginos B̃ and W̃ 0 together with higgsinos
h̃0

u and h̃0
d mix into four mass eigenstates that are

Majorana fermions called neutralinos and the two
charged gauginos W̃+, W̃− with higgsinos h̃+u , h̃−d
generate two mass eigenstates Dirac fermions called
charginos.

neutralinos:
The neutralino masses come from the lagrangian

L neutralino masses = −1
2

(
MW̃W̃ 0W̃ 0 +MB̃B̃B̃

)
−

µ h̃0
uh̃0

d +
g2√

2

(
vd h̃0

d

)
W̃ 0 − g2√

2

(
vuh̃0

u

)
W̃ 0 +

g1√
2

(
vuh̃0

u

)
B̃− g1√

2

(
vd h̃0

d

)
B̃+h.c..

The last four terms come from the gauge interac-
tions between the Higgs bosons, higgsinos and gaugi-
nos, while the term with the µ parameter comes from

the chiral interactions. The first two terms are the di-
agonal B̃ and W̃ masses coming from the susy break-
ing lagrangian.

This lagrangian can be expressed as

L neutralino masses =−1
2

(
ψT

Ñ
MÑψÑ

)
+h.c.

with mass matrix MÑ

MÑ =




MB̃ 0 −cβ sW mZ sβ sW mZ
0 MW̃ cβ cW mZ −sβ cW mZ

−cβ sW mZ cβ cW mZ 0 −µ
sβ sW mZ −sβ cW mZ −µ 0




in the basis ψÑ =
(

B̃,W̃ 0, h̃0
d , h̃

0
u

)
where we have

used the standard abbrevations sin θw ≡ sW , cos θw ≡
cW and sinβ ≡ sβ , cosβ ≡ cβ with mZ being the Z

boson tree level mass.
Matrix MÑ can be diagonalized with the unitary

matrix N as

MÑ = NT Mχ̃0N

with Mχ̃0 diagonal. The mass eigenstates of the
neutralinos ψχ̃0 =

(
χ̃0

1 , χ̃
0
2 , χ̃

0
3 , χ̃

0
4

)
can now be finally

determined by their relation to the interaction eigen-
states ψÑ as

ψχ̃0 = NψÑ .

These four symbols χ̃0
i are two-componental

spinors generating four, not two particles, as they
are Majorana fermions. The second important note
is, that obviously no superpartner to either Z boson
or photon exists, so there is nothing like ”zino” or
”photino” in the MSSM.

charginos:
The chargino mass terms come from the same parts

of the MSSM lagrangian as neutralino masses and
they can be written in a form of mass matrix MC̃ =:

L chargino masses =−1
2

(
ψT

C̃
MC̃ψC̃

)
+h.c.

MC̃ =

(
02×2 XT

X 02×2

)
, X =

(
MW̃

√
2sβ mW√

2cβ mW µ

)

in the basis ψC̃ =
(

W̃+, h̃+u ,W̃
−, h̃−d

)
(with mW be-

ing the tree level mass of the W boson).
The diagonalization now takes place in two differ-

ent blocks. The matrix X is not hermitian, thus it is
diagonalized by two different unitary matrices U and
V as
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X =UT Mχ̃±V

with Mχ̃± diagonal.
The mixing is introduced separately for the posi-

tive and negative spinors of ψC̃:

(
χ̃+

1
χ̃+

2

)
=V

(
W̃+

h̃+u

)
,
(

χ̃−1
χ̃−2

)
=U

(
W̃−

h̃−d

)

generating mass eigenstates χ̃+
i and χ̃−i , i = 1,2.

The mass eigenstates particles are now two Dirac
fermions

χ̃1 =

(
χ̃−1
χ̃+

1

)
, χ̃2 =

(
χ̃−2
χ̃+

2

)

called chargino 1 and chargino 2.
Now we know the entire mass spectrum of susy

particles and together with SM particles the whole
mass spectrum of the MSSM. As we have seen so
far, the masses and mixings of all susy particles (and
therefore all observable quantities computed within
the MSSM) are crucially dependent on the terms
coming from the susy breaking lagrangian.

3 Flavour violation processes

In the SM, the flavour number carried by the leptons2

is conserved. However, this conservation is ”acci-
dental” in a sense that no local gauge symmetry ex-
ists to explain this conservation. The conservation
is simply ensured by the SM interaction lagrangian.
In case of the SM extended by the nonzero neutrino
masses, lepton flavour violation (LFV) occurs in the
same way as flavour violation for the quarks. On the
other hand, if this were the only source of LFV, the
probability of LFV processes induced to charged lep-
tons would be extremelly small and unobservable due
to the small neutrino masses.

For that reason, the lepton flavour violating pro-
cesses are very good testing ground for searching for
BSM theories such as the MSSM. If any process with
lepton flavour violation is observed, it will be in fact
a clear evidence of new BSM physics. Regarding to
the MSSM, any observed LFV process will put an
important constraint on the free MSSM parameters.
Even in a case when no LFV processes are observed,

2 As a lepton number we understand three individual lepton
numbers Le, Lµ and Lτ . The overall lepton flavour number L =
Le +Lµ +Lτ is still conserved in our MSSM model.

the experimental limits on such processes constrain
these free parameters.

In the MSSM, different models of flavour vio-
lation are considered. Minimal flavour violation
(MFV) means that the source of flavour violation is
completely contained within quark or lepton mix-
ings, while non-minimal flavour violation (NMFV)
assumes extra flavour violation terms for sfermions.
In the present work, we will consider LFV originat-
ing from the right-handed neutrino mass terms and
neutrino Yukawa matrix Yν which couples three left-
handed and right-handed neutrinos at high energy
scale.

In the present work, we study three LFV processes.
These processes are the decay of the tau lepton to
muon and photon, analogical decay of the muon to
electron and photon and muon to electron conversion
in nuclei. Neither of these processes has been ob-
served yet. From the computed branching ratios, it is
possible to constrain the parameters responsible for
the lepton flavour violation.

3.1 Decay τ → µγ

The tau lepton decaying into the muon and photon
is an allowed decay channel in the SM with massive
neutrinos, but its decay rate is suppressed by the fac-
tor (mν/MW )4 ≈ 10−40 that makes the channel unob-
servable.

In the MSSM, the situation is different and the pre-
diction for the decay rate can be as high as the ex-
perimental limit. The reason is, that instead of the
(mν/MW )4 factor we now have, roughly speaking,
(mν̃/MSUSY )

4 with the suppression only coming from
the off-diagnal flavor violating mν̃ element. This de-
cay channel is therefore one of the most promising
candidates for observing supersymmetry indirectly.

There is a long non-trivial formula for the la-
grangian relevant for this decay in the MSSM con-
sisting of all types of the interactions found in the
MSSM. In terms of the effective lagrangian, it can be
written as

L
(τ→µγ)

e f f =µ̄
[
−igemτσµνqνAµ

(
(A(n)

L +A(c)
L )PL

+ (A(n)
R +A(c)

R )PR

)]
τ

for the initial tau lepton (with p}tau) and final muon
(pµ ) and on-shell photon with the four-momentum
qν = (pτ − pµ)

ν .
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Formfactors A(n,c)
L and A(n,c)

R can be expressed as

A(n)
L = i

16π2m2
l̃

(F2(X)ad +
mµ
mτ

F2(X)bc+
mχ̃0

mτ
F4(X)ac)

A(c)
L =− i

16π2m2
ν̃
(F1(Y )np+ mµ

mτ
F1(Y )mo+

mχ̃±
mτ

F3(Y )no)

A(n)
R = i

16π2m2
l̃

(F2(X)bc+ mµ
mτ

F2(X)ad +
mχ̃0

mτ
F4(X)bd)

A(c)
R =− i

16π2m2
ν̃
(F1(Y )mo+ mµ

mτ
F2(Y )np+

mχ̃±
mτ

F3(Y )mp)

where a, b, c, d and m, n, o, p contain all free
MSSM parameters β , µ and susy breaking terms in
the form of the vectors of the diagonalization matri-
ces R(l), R(ν), N, U and V . Functions F1, F2, F3 and
F4 are functions of ratios of susy particle masses. The
exact expressions of a, b, c, d and m, n, o, p as well
as the F1, F2, F3, F4 functions can be found in [6][7]
and [8].

The final decay rate formula for the τ→ µγ can be
expressed as [6]

Γ(τ −→ µγ) = g2
e

16π m5
τ

(∣∣∣A(n)
L +A(c)

L

∣∣∣
2
+
∣∣∣A(n)

R +A(c)
R

∣∣∣
2
)
.

The relevant MSSM diagrams diagrams (Figure 1)
in terms of the MSSM particles include six types
of one-loop diagrams with selectron-neutralino and
sneutrino-chargino loops. These diagrams together
generate the effective τ-µ-γ vertex that can be identi-
fied in the effective lagrangian.

Figure 1: Relevant Feynman diagrams for the τ→ µγ
in MSSM.

In all the diagrams, the indices X and A are running
X = 1, ...,6 and A = 1, ...,4 for sleptons and neutrali-
nos respectively and X = 1,2,3 and A = 1,2 for sneu-
trinos and charginos respectively.

Completely analogous is the decay of the muon to
electron and photon. All formulae remain the same
with replaced masses mτ,µ → mµ,e and vectors of the
diagonalization matrices in parameters a, b, c, d and
m, n, o, p.

Our numerical results for these processes are dis-
cussed in the final section.

3.2 µ− e conversion in nuclei

The muon to electron conversion in nuclei (µ − e
conversion in nuclei) is another promising process in
search for the BSM physics. It is a process in which
the muon is stopped in some material, trapped by an
atom and after cascading down to the ground state
forms a muonic atom in the |1s > state.

The muon mean lifetime is τµ = 2.2× 10−6s and
so the muon next undergoes a quick decay either with
or without interaction with the nucleus. In the SM,
the most probable decay is the decay into the e, ν̄e,νµ
channel (≈ 98.5%) that can occur either in the orbit
as a process µ→ e, ν̄e,νµ (not including the nucleus),
or with the interaction of the electron and its antineu-
trino with the nucleus. This second process schemat-
ically denoted as µ +(A,Z)→ νµ +(A,Z−1) is one
of the possible processes commonly called the muon
capture.

Another possible decay mode in the SM is the
e, ν̄e,νµ ,γ channel (≈ 1.4%) that can also happen
in the orbit (µ → e, ν̄e,νµ ,γ) or as a muon capture
µ +(A,Z)→ νµ ,γ +(A,Z−1). The same stands also
for the e−, ν̄e,νµ ,e+,e− decay channel. In the SM,
even extended with neutrino masses, no other options
are measurable.

In the MSSM, there is one another important pro-
cess possible. It is a process where the muon decays
in many different modes, but the only one particle
in the final state is the electron while everything else
is interacting with the quarks in the nucleus. This
process - µ +(A,Z)→ e+(A,Z) is called the µ − e
conversion in nuclei and violates the electronic and
muonic lepton flavour number by one unit.

The final state of the nucleus (A,Z) could be ei-
ther the ground or excited state. The case of the final
ground state of the nucleus is called a coherent con-
version (initial and final nucleus states are the same)
and it is dominant over the non-coherent one. We will
be investigating just in the coherent one.

From the experimental point of view, all men-
tioned processes are distinguishable though many
background processes are present. The uniqueness of
the µ−e conversion signal should be detection of the
definite energy of the outgoing electron. This energy
is Ee = mµ −Eb− εrec, where mµ is the muon mass,
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Eb is its (positive) energy in the |1s> state3 and εrec is
the recoil energy of the nucleus. The recoil energy is

approximately εrec ≈
(mµ −Eb)

2

2MA
with MA being the

nucleus mass, thus very small and so Ee ≈ mµ −Eb.
From the quantum field theory point of view, the

µ−e conversion in nuclei is a non-trivial process be-
cause it includes initial and final states that are not
sharp momenta states. The initial muon is the |1s >
bound state in the nucleus static electric field and the
final electron is a continuous state in the same field
with sharp energy Ee = mµ − Eb − εrec. Schemati-
cally, the initial and final states of the process can
be denoted as |µ1s,N >→< e,N|, so it can be under-
stood as the decay of the muonic atom to the electron
and ionized atom. The nucleus N is understood to be
in the same (ground) state before and after the process
as we are interested only in the coherent conversion.

The first attempt to deal with this problem was
done in 1959 by Weinberg and Feinberg [10]. They
derived the formula for the decay rate with photon
transition, but used non-relativistic approach for the
muon and electron wave functions. More precise rel-
ativistic methods to obtain the decay rate of the µ−e
conversion were developed by Czarnecki [11] and
further computed by Kitano, Koike and Okada [12].
We shall use their approach in our work.

The idea of the relativistic approach is the follow-
ing. In case of the sharp momentum initial and final
states, the particle fields in the interaction lagrangian
are superpositions of the plane wave solutions of
the free (Klein-Gordon, Dirac or Maxwell) equation.
But such superpositions are impossible to use in the
present problem, because the initial and final states
are not plane waves. We thus take the superpositions
of the solutions of the Dirac equation with an exter-
nal Coulomb field for the electron and muon fields
present in the interaction lagrangian. This Dirac
equation in the Coulomb field is derived by means
of the relativistic quantum mechanics and after that it
is transcribed to the form of the Schrödinger equa-
tion with the appropriate Hamiltonian. Thereafter,
this equation is solved as a non-relativistic quantum
mechanics problem, by finding the eigenfunctions of
this Hamiltonian together with three other commut-
ing operators - operator of squared total angular mo-
mentum J2, third component of total angular momen-

3 This energy depending on the theory we use can be either
non-relativistic energy of the muon |1s > state or relativistic en-
ergy of this state minus the muon mass.

tum JZ and operator K contaning Pauli matrices. The
wave function these operators are acting on, are four-
componental (like Dirac bispinors) though they are
wave functions in sense of quantum mechanics yet.

The general result for the muon field is the super-
position of all relativistic wave functions bound with
the nucleus that are labeled with four quantum num-
bers n, j, µ and −κ (eigenvalues of H, J2, JZ and K
for negative energies) generating the discrtete spec-
trum. The result for the electron field is an integral
of all continuous wave functions of the electron with
positive sharp energies forming the continuous spec-
trum of the Hamiltionian. These wavefunctions are
complicated to express analytically and are most of-
ten solved numerically what is done in [12].

This entire procedure of the construction of the
Dirac equation in the relativistic quantum mechanics,
its analogue with the Schrödinger equation, nature of
the four-componental wave functions, operator defi-
nitions and the solutions for the muon bound state and
electron continuous state in the Coulomb field of the
nucleus can be found in [13] with numerical results
in [12].

After this precedure, the solutions of the muon and
electron four-componental wave functions (still the
wave functions in sense of quantum mechanics) are
(secondarily) quantized by introducing the appropri-
ate creation and annihilation operators [14] to them.
These objects are finally implemented into the inter-
action lagrangain for the µ− e conversion.

Continuing with this formalism, the muon |1s >
state and electron continuous state with sharp energy
are created by the appropriate creation and annihi-
lation operators with quantum numbers presented in
the muon and electron fields in the interaction la-
grangian. For example, the muon |1s > state is cre-
ated by the creation operator a†

1,1/2,±1/2,−1 where the
quantum numbers correspond to the eigenvalues of
operators H, J2, JZ and K in the |1s > state.

After defining the (anti)commutation relations of
the operators and normalizations of the states, the
scattering amplitude of the µ − e conversion in the
first order of precision is found directly by evaluat-
ing the scalar product M f i =< f |∫ d4xLint |i > for
|i >= |µ1s,N > and < f | =< e,N|. The final de-
cay rate Γ(µ − e conv,(Z,A)) (in a specific nucleus)
is thereafter directly found by squaring the modu-
lus of the scattering amplitude and integrating over
the phase space. This computation contain additional
non-trivial steps because of the presence of the nu-
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cleus and can be found partially in [11] and [12].
The final decay rate of the µ − e conversion

is usually factorized to the muon capture rate in
some nucleus Γ(µ → capture,(Z,A)), thus defin-
ing the branching ratio BR(µ− e conv,(Z,A)) =

Γ(µ− e conv,(Z,A))
Γ(µ → capture,(Z,A))

. The muon capture rate is

the sum of all rates resulting in the observation of the
µ +(A,Z)→ νµ(+γ)+(A,Z−1) process4.

The effective lagrangian for the µ − e conversion
in nuclei on the quark level can be written as [7]

L
(µ−e conv)

e f f =− GF√
2 ∑

q=u,d,s

{[
ē
(

g(q)LS PR +g(q)RS PL

)
µ
]

q̄q

−
[
ēγµ

(
g(q)LV PL +g(q)RV PR

)
µ
]

q̄γµq
}

where the formfactors g(q)L−R,S−V contain functions
of the free MSSM parameters. These formfactors are
sums of the effective vertices from photon (γ), Z bo-
son (Z) and three Higgs boson (H) exchanges and of
the effective vertices for the box diagrams (B):

g(q)L−R,V = gγ(q)
L−R,V +gZ(q)

L−R,V +gB(q)
L−R,V

g(q)L−R,S = gH(q)
L−R,S +gB(q)

L−R,S.

Their analytical expressions can be found in [7]
with additional formulae in [8] and [6].

The decay rate formula derived in the relativistic
approach to the muon and electron wave functions
can be finally written as [12]

Γ(µ− e conv) = 2G2
F

∣∣∣g̃(p)
LS S(p)+ g̃(n)LS S(n)+ g̃(p)

LV V (p)+ g̃(n)LV V (n)
∣∣∣
2

+2G2
F

∣∣∣g̃(p)
RS S(p)+ g̃(n)RS S(n)+ g̃(p)

RV V (p)+ g̃(n)RVV (n)
∣∣∣
2

where g̃(p−n)
L−R,S−V are linear combinations of

g(q)L−R,S−V and G(q,p−n)
S−V , which are the coefficients

for the nucleus matrix elements < N|q̄q|N > and
< N|q̄γ0q|N > evaluated by Kosmas et al. [15].

The symbols S(p−n) and V (p−n) are constants for a
specific nucleus:

S(p) =
1

2
√

2

∫
drr2Zρ(p)(g−e g−µ − f−e f−µ ),

S(n) =
1

2
√

2

∫
drr2(A−Z)ρ(n)(g−e g−µ − f−e f−µ ),

V (p) =
1

2
√

2

∫
drr2Zρ(p)(g−e g−µ + f−e f−µ ),

4 The Γ(µ − e conv,(Z,A)) is thus not part of the Γ(µ →
capture,(Z,A)) as it is usual in the standard definition of the
branching ratios of the decay channels, it is just a simple fac-
torization.

V (n) =
1

2
√

2

∫
drr2(A−Z)ρ(n)(g−e g−µ + f−e f−µ ).

The integrals are computed over the radial parts of
the muon and electron wave functions g−e,µ and f−e,µ
(obtained numerically from the Dirac equation in the
Coulomb field) and proton and neutron densities ρ(p),
ρ(n) in a nucleus (Z,A). The numerical results for
different nuclei and for various models of the proton
and neutron densities are listed in [12].

The µ− e conversion described within the MSSM
needs much more diagrams than the τ → µγ or µ →
eγ decays as more possibilities of exchanging parti-
cles exist. The set of the MSSM diagrams consists of
four sets of types of one-loop diagrams including the
photon, Z boson and three Higgs boson exchanges
between the muon-electron effective vertex and nu-
cleus, as well as the box diagrams (Figure 2).

Figure 2: Relevant types of the Feynman diagrams
for the µ−e conversion in MSSM. To every diagram
set, more types of diagrams exist as can be found in
[7].

Our approach to the µ−e conversion problem was
the following. We used the relativistic formula de-
rived by Kitano, Koike and Okada for the µ− e con-
version decay rate [12] followed by the analytical re-
sults for the MSSM formfactors in the work by Ar-
ganda, Herrero and Texeira [7].

3.3 Numerical results

In the present work, we will take the minimal super-
gavity - mSUGRA scenario as a source of the susy
breaking lagrangian terms. This scenario predicts the
susy parameter space to be flavour blind as it is as-
sumed that

m2
Q = m2

uR
= m2

dR
= m2

L = m2
eR
= m2

013×3,
m2

Hu
= m2

Hd
= m2

0,
Mg̃ = MW̃ = MB̃ = M1/2,
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Zi = A0Yi, i = u,d,e,
b = B0µ

at renormalization scale Q ≈ MP. As it is listed,
there are only five free parameters - m2

0, M1/2, A0, B0
and µ in the MSSM + mSUGRA model. These pa-
rameters can be used as the Planck scale boundary
conditions for the renormalization group equations
(RGEs) for the soft susy breaking parameters and so
the whole MSSM particle spectrum at the observable
100 GeV scale can be determined [17].

Within this model, we will be considering one
point in the susy breaking parameter space which af-
ter using the RGEs gives at 100 GeV soft susy break-
ing sfermion mass matrix m2

Q, m2
uR

, m2
dR

, m2
L and m2

eR

diagonal elements (in units 10,000 GeV2)

m2
Q = diag(64,64,40), m2

L = diag(36,36,25),
m2

uR
= diag(64,64,30), m2

eR
= diag(36,36,20),

m2
dR

= diag(64,64,35)

and gaugino masses

MB̃ = 300 GeV,
MW̃ = 600 GeV.

The trilinear breaking parameter A0 is set to be
-700 GeV, VEV’s ratio tanβ = 50 and µ = 120 GeV.
We will be using these values throughout the calcula-
tion.

Within these susy parameter point at 100 GeV, the
masses of neutralinos and charginos (not dependent
on LFV parameters) are

mχ̃0
1
= 109 GeV, mχ̃0

3
= 307 GeV,

mχ̃0
2
= 127 GeV, mχ̃0

4
= 611 GeV

for neutralinos and

mχ̃±1
= 117 GeV, mχ̃±2

= 610 GeV

for charginos.
In the present work, as a source of LFV, we will

assume the existence of three right-handed neutri-
nos at high energy scale. At first, we assume that
a grand unified theory above grand unification scale
MGUT ≈ 1016 GeV exists, namely the Pati-Salam
model [18][19] with gauge group SU(4)⊗SU(2)L⊗
SU(2)R. Within this model, we assume that three
right-handed Majorana neutrinos are introduced and
fit into gauge multiplets of the unified group together
with coloured right-handed quarks and right-handed
electron [20][21].

Below the MGUT scale, the SU(4) ⊗ SU(2)L ⊗
SU(2)R symmetry is spontaneously broken to

SU(3)c ⊗ SU(2)L ⊗U(1)Y symmetry and the three
right-handed neutrinos become gauge singlets.
Therefore, at this scale, we have an effective field the-
ory with unbroken SU(3)c⊗ SU(2)L ⊗U(1)Y sym-
metry and gauge singlet right-handed neutrinos.

The fermionic lagrangian of this effective theory is

L Q<MGUT
e f f = L MSSM− 1

2 νRmννR−νRYνLHu,

where the neutrino Yukawa interactions νRYνLHu

(with lepton doublet LT = (νe,e)) and right-handed
neutrino mass terms 1

2 νRmννR (mν is 3×3 hermi-
tian matrix in right-handed neutrino family space)
originated from the spontaneous SU(4)⊗ SU(2)L⊗
SU(2)R symmetry breaking[20]. In order to generate
light (left-handed) neutrino masses via the see-saw
mechanism, the right-handed neutrino masses must
be of order 1014 GeV.

RGE running from 1016 GeV to 1014 GeV gener-
ates LFV in the slepton mass matrix m2

L [22]. Further
running down to 100 GeV is without right-handed
neutrino states that are integrated out at their three
different scales. That means LFV are no longer gen-
erated at these scales. The small LFV contribution
from the running above 1014 GeV is preserved to the
low energies. We note that this procedure keeps su-
persymmetry exact.

At 100 GeV scale, the new effective theory is
now the MSSM without right-handed neutrinos, but
with three massive left-handed neutrinos with the
non-renormalizable operator standing for their mass
terms. The lagrangian at 100 GeV is thus

L 100GeV
e f f = L MSSM− (H0

u ν)Yνm−1
ν Y T

ν (νH0
u ),

with the v2
uνYνm−1

ν Y T
ν ν left-handed neutrinos mass

term originated via the see-saw mechanism. The
masses and mixing angles of the neutrinos are
matched to the results of the neutrino oscillation ex-
periments. Therefore, such scenario for the LFV in
MSSM naturally explains small neutrino masses and
large mixing angles that are observed from the solar
and atmospheric neutrinos [18][23].

In the present work, we will be testing the 1,2 and
2,3 elements of the m2

L matrix at the 100 Gev scale
using realistic numbers from the analysis [18].

For that purpose we use Fortran90 to evaluate the
branching ratios of the studied LFV processes, Scilab
software for numerical diagonalization and QtiPlot
software for graphical analysis and fitting of the ob-
tained data.

The computed LFV rates are compared to the ex-
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m2
L(2,3) A(n)

L A(c)
L A(c)

R BR(τ → µγ)

0.01 8.52E-13 7.73E-12 1.23E-10 2.13E-10
0.06 5.11E-12 4.62E-11 7.34E-10 7.66E-09
0.1 8.34E-12 7.73E-11 - 1.23E-09 2.13E-08
0.12 1.022E-11 9.27E-11 1.47E-09 3.07E-08

1 8.29E-11 7.42E-10 1.18E-08 1.97E-06

Table 1: Results for the BR(τ → µγ) with running
m2

L(2,3) element (with the upper bound BR(τ→ µγ) =
4.5×10−08).

Figure 3: Plot of the BR(τ → µγ) dependence on
m2

L(2,3).

perimental limits on Γ(τ → µγ), Γ(µ → eγ) and
Γ(µ − e conv,Ti). The constraints are translated as
constraints on 1,2 and 2,3 elements of the m2

L matrix.
The present experimental limits on the τ→ µγ and

µ → eγ decay rates and µ− e conversion in titan are
according to [16]

BR(τ → µγ)< 4.5×10−8, CL = 90%,
BR(µ → eγ)< 1.2×10−11, CL = 90%,
BR(µ− e conv,Ti) = 4.3×10−12, CL = 90%.

A selection of our numerical results for the tau lep-
ton decay is listed in Table 1.

As it can be seen from the table, the dominant con-
tribution to the τ→ µγ decay rate is the A(c)

R formfac-
tor - the sneutrino-chargino loop containing function
F3.

The plot in Figure 3 shows the expected quadratic
dependence of BR(τ → µγ) on (m2

L(2,3))
2 that we

have shown with the red curve.
For the selected susy parameter point, the upper

bound for the m2
L(2,3) element is about 1,450 GeV2.

The constraint for the m2
L(1,2) element is obtained

in the similiar way by finding the dependence of

m2
L(1,2) A(n)

L A(c)
L A(c)

R BR(µ → eγ)

0.0001 -1.18E-16 5.74E-15 1.18E-12 1.42E-13
0.0006 -7.05E-16 3.51E-14 7.29E-12 5.43E-12
0.001 -1.14E-15 5.90E-14 1.22E-11 1.52E-11
0.01 -1.15E-14 5.90E-13 1.2E-10 1.52E-09
0.1 -1.145E-13 5.89E-12 1.22E-09 1.538E-07

Table 2: Results for the BR(µ → eγ) with running
m2

L(1,2) element (with the upper bound BR(µ→ eγ) =
1.2×10−11).

Figure 4: Plot of the BR(µ → eγ) dependence on
m2

L(1,2).

Γ(µ → eγ) on m2
L(1,2). The results are summarized

in Table 2.
In Figure 4 this dependence is shown with the red

parabola being the minimal squares method fit for
this dependence. This time, the upper bound for the
m2

L(1,2) element is about 9 GeV2.

The limit on m2
L(1,2) is much stricter than on m2

L(2,3)
because it is easier to produce muons than tau leptons
which is reflected in the respective decay rate bounds.

The results for the µ−e conversion in titan nucleus
are in Table 3 and Figure 5.

At this parameter point we now get constraint on
the m2

L(1,2) to be less than 0.3 GeV2.

m2
L(1,2) gγ(u)

LV gZ(u)
LV BR(µ− e conv,Ti)

0.00005 -4.45E-09 -4.87E-10 9.90E-12
0.0001 -8.90E-09 -9.71E-10 3.01E-11
0.0005 -4.45E-08 -5.46E-09 6.312E-10
0.0010 -8.90E-08 -1.07E-08 2.57E-09

Table 3: Results for the BR(µ− e conv,Ti) with run-
ning m2

L(1,2) element (with the upper bound BR(µ −
e conv,Ti) = 4.3×10−12).
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Figure 5: Plot of the BR(µ − e conv,Ti) dependence
on m2

L(1,2).

From our figures it is clear that for the selected
point in the parameter space the µ−e conversion is a
stronger constraint than the rare µ → eγ decay.

4 Conclusions

In this work we have studied LFV processes τ→ µγ ,
µ → eγ and µ − e conversion in nuclei within the
Pati-Salam model broken down to the MSSM and
mSUGRA soft susy breaking terms, and presented
the exact numerical results for a selected point in the
susy parameter space.

The branching ratia for the rare decay rates have
been computed exactly at one-loop level within the
MSSM. We have also checked the respective analyt-
ical formulae for one-loop irreducible Feynman dia-
grams found in the literature. For the µ − e conver-
sion in nuclei we have adopted relativistic approach
in treating the electron and muon wave functions in
the presence of the Coulomb field of the nucleus.

The selected susy point is consistent with a grand
unified Pati-Salam model at unification scale 1016

GeV. LFV is generated via right-handed neutrino
masses above 1014 GeV. For this particular point we
have shown that the µ − e conversion is a stronger
constraint on m2

L(1,2) than the rare µ → eγ decay. We
have obtained results for the upper bounds of m2

L(1,2)

and m2
L(3,2) to be 0.3 GeV2 and 1,495 GeV2, respec-

tively.
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A study of Lepton Flavor Violating process Z0 → µ+ τ− in Minimal
Supersymmetric Standard Model

Martin Poláček∗
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Abstract: In this study we work out details of the
lepton flavor violating (LFV) Z0 → µ+ τ− decay
computation. In the Standard Model (SM) with zero
neutrino masses lepton flavor is conserved. However,
it is not protected by any local symmetry and hence it
is quite reasonable to expect that LFV will be gener-
ated in the more complete theory beyound Standard
Model. Furthemore, we actually know that it is vi-
olated in observation of atmospheric and solar neu-
trino oscillations. Here we concentrate on a specific
process easily detectable at LHC. We work in con-
text of the minimal supersymmetric Standard Model
(MSSM) with LFV assumed to be generated outside
of MSSM, presumably by the right-handed neutrino
masses. In this study, however, we just parametrize
our ignorance of the LFV origin referring to a more
detailed study [1]. We derive the analytic expressions
for the Z0 → µ+ τ− branching ratio and compute its
value in one specific point in the SUSY parameter
space with large tan(β ). The numerical result that
we present is new, however in reasonable agreement
with the published results for lower tan(β ) values,
see [2].
Keywords: Lepton Flavor Violation, minimal super-
symmetric Standard Model, Z0 decay

Introduction

The Standard Model is arguably the most precise
theory mankind has ever had. Despite its extremely
accurate predictions we are still not fully satisfied
with it. We look for a new more complete theory
at high energies above the scale of 100 GeV. It is
believed that the Standard Model is just its low
energy approximation. There are several reasons
for that. One of the unsatisfactory features of the
Standard Model is the hierarchy problem i.e. an
unnatural way of the Higgs mass renormalization. At
issue is the radiative correction ∆m2

H to the Higgs
mass m2

H which is quadratically dependent on the

∗matho.polacek@gmail.sk
†blazek@fmph.uniba.sk

ultraviolet cutoff Λ. This is unreasonably large
if new physics enters at a very large scale ≈ Λ .
For the Planck scale one finds that ∆m2

H is thirty
orders away from the expected value of m2

H . Note
that m2

H is indirectly related to masses of all other
elementary particles in the Standard Model via the
Higgs mechanism and non-zero vaccum expectation

value of the the Higgs field < H >=
√
−m2

H
2λ . The

experimental result is < H >= 174GeV . We cannot
set the Higgs self-coupling constant λ to be large
enough to compensate for large m2

H but self-coupling
λ >> 1 is not allowed in the Standard Model.
The Standard Model is considered to be a weakly
coupled theory with perturbation expansion in terms
of the coupling constants. It could also be shown
that after using other regularisation methods the
hierarchy problem remains 1. The only way how
to treat this problem in the Standard Model is a
huge “fine tuning” between the finite part of the
m2

H correction and the corresponding counterterm.
There have been several solutions proposed for the
hierarchy problem like technicolor or having extra
spatial dimensions. However, many theorists today
think that the most promising solution is supersym-
metry. The supersymmetry framework proposes
a new kind of global symmetry, that extends the
Poincaré symmetry. According to the theorem of
Haag-Lopuszansky-Sohnius [3] the only nontrivial
extension of the Poincaré algebra could be based
on new operators that anticommute with each other.
This is the case of supersymmetry. Supersymmetry
is a symmetry between fermions and bosons . Each
fermion has a unique bosonic superpartner and vice
versa. The symmetry guarantees that the quadratic
contributions to ∆m2

H coming from a bosonic state
and from its fermionic partner exactly cancel each
other2. If such a symmetry were realized in nature
there would be no hierarchy problem. Besides a

1Mainly because the Higgs field couples to heavy particles
such as the top quark and this interaction also contributes to ∆m2

H
quadratically

2for further details see for example [7]
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possible solution to the hierarchy problem there
are several other reasons why supersymmetry has
become the most popular candidate for the Standard
Model extension. The most promising and exciting
nontrivial features of supersymmetry are: it can
incorporate a natural candidate for Dark matter, it
can explain Electroweak Symmetry Breaking and it
gives Gauge Coupling Unification and more.
(i) Dark matter
Several independent sources indicate that there
are new weakly interacting stable nonrelativistic
particles in the Universe. They form Dark matter,
matter that cannot be observed since it does not
radiate. The original proposal of the Dark matter
existence was due to difference between the observed
dynamics of stars inside galaxies and Newton theory
of gravity. Nowadays we know that Dark matter is
needed to explain a large number of independent
observations such as the dynamics of the galaxies
in galaxy cluster, the correspondence between the
fluctuations in the cosmic microwave background
and baryonic matter distribution, the gravitational
lensing of galaxies and many others. It is possible
that we have already detected two of the Dark matter
particles in a very recent CDMSII experiment [4].
Due to the property of supersymmetry called R par-
ity one can immediately get the massive stable and
weakly interacting candidate for the Dark matter, if
this parity is conserved.
(ii) Electroweak Symmetry Breaking
In the Standard Model the Higgs potential has to
be of the form VH = m2

H |H |2 + λ |H |4 . VH has
to contain a negative value term m2

H in order to get
a non-zero VEV for field H . The negativity of
m2

H in VH is put "by hand" in the Standard Model.
However in supersymmetry the negative term in
the Higgs potential can be naturally derived from
the renormalization group equation solution and
uniformity of the scalar mass.
(iii) Gauge Coupling Unification
In the Standard Model there are running coupling
constants due to renormalization. In the Stan-
dard Model the three gauge coupling constants
for SU (3)C ⊗ SU (2)L ⊗U (1)Y run from their
measured values at low energy to high energies and
never meet. On the contrary, in supersymmetry these
three curves meet at energies around 3x1016 GeV .
If not for other reason there is at least an argument
of beauty in favor of the unification at very high
energies. Because of the magical unification in

supersymmetry many physicists believe that su-
persymmetry is the right extension of the Standard
Model.

Despite the preceding nice feature of supersym-
metry there are also some disadvantages that could
spoil the explanation of the Standard Model prob-
lems. There have been several objections against
supersymmetry. Let us mention just few of them.
The first objection is that supersymmetry requires
an introduction of a large number of completly new
particles. It can be shown that no two particles
from the Standard Model form a supersymmetric
multiplet. We have to propose a new fermionic
superpartner for each Standard Model boson and a
new bosonic superpartner for each SM fermion. The
new particles are called by the SM name followed
by a suffix ino for supersymmetric bosons or use
a prefix s for supersymmetric fermions. In the
same way as we have SM particles arranged in
gauge multiplets there are also gauge multiplets
in supersymmetry consisting of the SM multiplets
and their supersymmetric partners. These bigger
multiplets are called supermultiplets. It can be shown
that a supersymmetric extension of the SM multiplet
has the same gauge quantum numbers 3 and the
same number of fermionic and bosonic degrees of
freedom. Unfortunately, observations have gone
up to energies of 100GeV and no supersymmetric
particles have been observed. This leads us to other
problem of supersymmetry. As we mentioned earlier
all SUSY4 particles have to have masses that are
greater than 100GeV . There is a simple argument
why in the exact SUSY 5 the masses of the SUSY
particles must be the same as the masses of the
SM partners. If we extend the Standard Model by
supersymmetry in order to get rid of the hierarchy
problem the observations will tell us that such
a symmetry has to be broken. There have been
suggestions to obtain spontaneous supersymmetry

3The proof is based on the fact that generators of supersym-
metry rotations Q+ and Q commute with the generators of inter-
nal symmetries. Supersymmetry is a spacetime symmetry. As the
translation will not change e.g. the color of a quark neither the
SUSY rotation will do so. The commutation of Qs with gauge
group generators is also the reason why SUSY particles trans-
form according to the same representation of the gauge group as
their SM partners.

4 SUSY is an abbreviation for supersymmetric
5Exact means that the SUSY lagrangian did not contain su-

persymmetry breaking terms

274 L. Poláček



breaking in the hidden sector. In our visible sector
the induced supersymmetry breaking terms arise as
terms explicitly breaking SUSY. They have to be
choosen carefully in order not to generate quadratic
divergences in the Higgs mass corrections. SUSY
breaking remains a mystery and is only parametrised
as will be explained later.
There are other problems with supersymmetry
such as the smalness of the CP violating phases, µ
problem, flavor universality of soft masses and A
terms. We will not discuss them further in this short
introduction.
Supersymmetry represents only a framework. There
are many different models implementing supersym-
metry idea. The models differ by new terms in
the SUSY lagrangian. By a particular selection of
the new terms we get an exact SUSY theory. Our
interest is the extension of the SM - thus all SUSY
theories should include the Standard Model. We will
be working with the model called the Minimal Su-
persymmetric Standard Model ( MSSM ). The name
of the model tells us that it contains the minimal set
of terms we have to add to the SM lagrangian to
get a consistent theory. Technically we add SUSY
partners to the theory and take into account that there
are two Higgs doublets in the model.
We note that SUSY transformations in the MSSM
are global transformations. There are also theories
with local SUSY transformations. The local SUSY
theories naturally contain a spin 3

2 particle gravitino
and its partner spin 2 graviton as a particle.
Despite the initial technical problems at LHC there
is hope that the accelerator will eventually work as
designed, and maybe even better with later technical
upgrades. Under these circumstances in a few years
time there could be much more Z0 bosons produced
at LHC than at LEP6. With so many Z0 bosons
which are easily detected in their leptonic decay
channels new constraints on LFV will be placed. The
present experimental limit obtained at LEP for the
LFV Z0 → µ+ τ− decay is

Br (Z0 → µ+ τ− ) = 1.2 × 10−5 (1)

see [6]. Or, even better, chances are these LFV sig-
nals may be observed and be among the first sig-
nals of physics beyond Standard Model. Let us note
that lepton flavor violation is forbidden in the Stan-
dard Model with massless neutrinos. In the Standard

6There were few million Z0 bosons recorded at LEP in years
1989 − 2000

Model with neutrino masses included the branching
ratio for the Z0 → µ+ τ− decay is extremly small
Br (Z0 → µ+ τ− ) = 4 × 10−60 and way out of ex-
perimental reach at the LHC and even further experi-
ments. From this point of view this work is extremely
important and shows how new models can be tested
once we have ATLAS or CMS data on lepton flavor
violation in Z0 decays.
What are possible sources of the Lepton Flavor Vi-
olation (LFV) in Z0 decays? It cannot be the small
masses of left-handed neutrinos derived from the ob-
served neutrino oscilations. There is an exciting pos-
sibility that an observable LFV source exists in the
mass matrix of left-handed sleptons. Its origin could
be traced back to the right-handed neutrinos below
the unification scale 3 × 1016 GeV . The renormal-
ization group equation (RGE) solution would induce
LFV from the right-handed neutrino masses MR. The
MR scale is of order 1014 GeV and gives rise to the
small neutrino masses via the see-saw mechanism.
As a result probing LFV in Z0 decays tests simulta-
neously the SUSY sector of the MSSM and see-saw
mechanism.

Z0 → µ+ τ− in MSSM

Let us very briefly sumarize the MSSM. After con-
sidering all possible chiral and gauge SUSY invari-
ant interactions and writing out soft SUSY break-
ing lagrangian we end up with the lagrangian of the
MSSM. It can be written in sixs blocks, for more de-
tails see [5]

LMSSM = Lkinetic − VY − VF −VD − Vλ̃ ψ φ̃ + L��SOFT

(2)
Lkinetic is a kinetic term for scalars and spin 1

2
fermions. Because covariant derivatives are included
in the kinetic term, it contains gauge interactions. VY

terms are Yukawa interactions and are obtained via
superpotential7 WMSSM. VF is an F term originat-
ing in auxilliary F fields and by their classical equa-
tion of motion we are left with VF = ∑

i
| ∂ WMSSM (φ )

∂ φi
|2 .

The VD term has a similar origin, it was derived
via the classical equation of motion for auxilliary
fields in the gauge lagrangian. The VD poten-

7We mean superpotential in the sense of text [7]. WMSSM =
ũc Yu Q̃Hu − d̃c Yd Q̃Hd − ẽc Ye L̃Hd + µ Hu Hd
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tial is8 VD = 1
2 ∑

Gi j a
g2

G (φ ∗i T a φi )(φ ∗j T a φ j ). The

Vλ̃ ψ φ̃ is defined as Vλ̃ ψ φ̃ = g
√

2(φ ∗T a ψ )λ a +

g
√

2λ †a (ψ† T a φ ) and the last term in (2) is defined
as:

L��SOFT =− 1
2

(
Mg̃ g̃a g̃a +MW̃ W̃ i W̃ i +MB̃ B̃ B̃

)
+h.c.+

+
(
− ũc Zu Q̃Hu +dc Zd Q̃Hd + ẽc Ze L̃Hd

)
+h.c.−

−
(

Q̃† m2
Q Q̃+ L̃† m2

L L̃+ ũc∗m2
uc ũc + d̃c∗m2

dc d̃c + ẽc∗m2
ec ẽc
)
−

−m2
Hu H∗u Hu−m2

Hd
H∗d Hd−bHu Hd +h.c.

(3)
We note that the lagrangian in (2) is written in the
interaction basis while the physical states are mass
eigenstates. We should, therefore, rewrite the la-
grangian in terms of the mass eigenstates and only
after this basis change, perform the calculation of the
Z0 flavor violating decay at one loop via Feynman
rules.
The Z0 → µ+ τ− is a decay of a neutral massive
boson into two leptons µ+ and τ−. This process
obviously breaks individual lepton number. We can
assign muonic lepton flavor Lµ = −1 to µ+ and
tauonic flavor Lτ = 1 to τ . The Z0 boson has no
flavor thus we can see that Z0 → µ+ τ− breaks in-
dividual lepton flavor. In the Standard Model there
is no vertex which could be responsible for a Z0 fla-
vor violating decay at tree level. Neither is there such
vertex in the MSSM. On the other hand, there can be
contributions to the Z0 → µ+ τ− at one loop level,
originating in the loop with SUSY particles. There-
fore we have to look for SUSY fields that can be
involved in the loop that breaks lepton flavor in the
process Z0 → µ+ τ−. After some consideration we
can find out that only four diagrams exist at one loop
level in the MSSM for the Z0 → µ+ τ− decay. They
are9: I. chargino-chargino-sneutrino loop, see figure
(1), II. sneutrino-sneutrino-chargino loop, see figure
(2), III. neutralino-neutralino-selectron loop and IV.
selectron-selectron-neutralino loop.
The two last loops III. and IV. have very similar
Lorentz structure as the I. and II., respectively. Loops

8Where G means a sum over the gauge group, index a means
a sum over all generators of the gauge group and indexes i, j
mean a sum over supermultiplets.

9We note that the fields in Feynman diagrams are the mass
eigenstates. It means that for example charginos are an mixture
of interaction states: charged higgsinos h̃+u and h̃−d with winos
W̃+ and W̃−. We note that this mixing is given by the diagonal-
ization of corresponding mass matrices. There can be mixture
just between states with equal color or electrical charge.

I. and III. involve two fermions and one scalar10 and
loops II. and IV. involve two scalars and one fermion
in the loop11. Therefore it is enough to compute
only two diagrams I. and II., see pictures (1) and (2).
The remaining diagrams are obtained by appropriate
changes of fields and vertex factors.
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Figure 1: Chargino - chargino - sneutrino loop
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Figure 2: Sneutrino - sneutrino - chargino loop

Z0 → µ+ τ− decay and effective la-
grangian

We can directly compute diagrams (1) and (2), then
by the appropriate changes get the remaining ampli-
tudes and then obtain the branching ratio for Z0 →
µ+ τ− decay . However, we will not do it in this
way. The calculation of the branching ratio in this
case is easier when we first consider a calculation of
the LFV Z0 → µ+ τ− decay in suitably parametrized
lagrangian L e f f

Z0→µ τ . After that we compute the un-

known parameters of L e f f
Z0→µ τ (the formfactors) from

a complete MSSM calculation. The L e f f
Z0→µ τ is taken

10In the case of the loop I. charginos χ̃± are fermion fields and
sneutrino να is scalar field. In the case of III. loop neutralinos
χ̃0 are fermions and selectron ẽα is scalar.

11In the case of the loop II. there are scalar fields - sneutri-
nos and fermion field-chargino and in the case of the loop IV.
selectrons are scalars and neutralino is fermion.
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from [2] and has a form12

L e f f
Z0→µ τ = gZ [m2

Z (FZ
L ψ̄µ γε PL ψτ + FZ

R ψ̄µ γε PR ψτ )Zε−
−mτ (DZ

L ψ̄µ σ εν PR ψτ + DZ
R ψ̄µ σ εν PL ψτ )∂ν Zε ]

+h.c.
(4)

The invariant amplitude M f i for Z0 → µ+ τ− in ef-
fective theory (4) reads

iM f i = ελ ε (q) ūs1
τ (pτ)gz [ im2

Z (A1 γε + A2 γεγ5 )−
− qξ mτ (B1 σ ε ξ + B2 σ ε ξ γ5)]vs2

µ (pµ)
(5)

Constants A1 , A2 , B1 ,B2 are defined as follows

A1 = 1
2 (FZ

L
∗
+ FZ

R
∗
), A2 = 1

2 (FZ
R
∗ − FZ

L
∗
)

B1 = 1
2 (DZ

L
∗
+ DZ

R
∗
), B2 = 1

2 (DZ
R
∗ − DZ

L
∗
).

(6)
The branching ratio

Br (Z0 → µ+ τ− ) = cm4
Z0

[
|FZ

L |2 + |FZ
R |2+

+ 1
2

∣∣∣ mτ
mZ0

DZ
L

∣∣∣
2
+1

2

∣∣∣ mτ
mZ0

DZ
R

∣∣∣
2
]

Br (Z0 → ē e)

(7)
where constant c = ( 1

4 − s2
W + 2s4

W )−1 and
Br (Z0 → ē e) ≈ 3.4%.

Coefficients FZ
L , FZ

R , DZ
L and DZ

R in the
MSSM

We compute four MSSM loops I., II., III. and IV. rel-
evant for Z0 → µ+ τ− . We get the invariant am-
plitudes for each loop diagram. Invariant amplitude
can be compared with the amplitude (5) from the
parametrized lagrangian. The “γ structure” of the
MSSM amplitudes have to be the same as in (5).
Hence we can obtain exact expressions for coeffi-
cients A1, A2, B1 and B2 and using (6) we get FZ

L ,
FZ

R , DZ
L and DZ

R in the MSSM. The calculations are
not short and neither are the resulting expressions
for the coefficients. Below, we present the chargino-

12Where gZ =
√

g2
1 + g2

2, PR and PL are right and left projec-

tion operators and FZ
L , FZ

R , DZ
L and DZ

R are parameters that have
to be computed at one loop level in the MSSM.

chargino-sneutrino loop (1) expressions13:

A1 = i
(4π )2 gZ m2

Z
∑

ABα

∫ 1

0
dx
∫ 1−x

0
dy

{
Q1
3 ln | x(M2

χ̃ A−M2
ν̃ α )+y(M2

χ̃ B−M2
ν̃ α )+M2

ν̃ α −xym2
Z |+

+
−xym2

Z Q1 +(1−x−y)Q3 mτ Mχ̃ B−Q7 Mχ̃ A Mχ̃ B

x(M2
χ̃ A−M2

ν̃ α )+y(M2
χ̃ B−M2

ν̃ α )+M2
ν̃ α −xym2

Z

}

A2 = i
(4π )2 gZ m2

Z
∑

ABα

∫ 1

0
dx
∫ 1−x

0
dy

{
Q2
3 ln | x(M2

χ̃ A−M2
ν̃ α )+y(M2

χ̃ B−M2
ν̃ α )+M2

ν̃ α −xym2
Z |+

+
−xym2

Z Q2 +(1−x−y)Q4 mτ Mχ̃ B−Q8 Mχ̃ A Mχ̃ B

x(M2
χ̃ A−M2

ν̃ α )+y(M2
χ̃ B−M2

ν̃ α )+M2
ν̃ α −xym2

Z

}

B1 = − i
(4π )2 gZ mτ

∑
ABα

∫ 1

0
dx
∫ 1−x

0
dy

−xzmτ Q1−xQ5 Mχ̃ A +yQ3 Mχ̃ B

x(M2
χ̃ A−M2

ν̃ α )+y(M2
χ̃ B−M2

ν̃ α )+M2
ν̃ α −xym2

Z

B2 = − i
(4π )2 gZ mτ

∑
ABα

∫ 1

0
dx
∫ 1−x

0
dy

−xzmτ Q2−xQ6 Mχ̃ A +yQ4 Mχ̃ B

x(M2
χ̃ A−M2

ν̃ α )+y(M2
χ̃ B−M2

ν̃ α )+M2
ν̃ α −xym2

Z

(8)

Similiar expressions are obtained for the remaining
loops. Using relation (6) then we get FZ

L , FZ
R , DZ

L and
DZ

R for each loop. The coefficients that will be used
in branching ratio (7) are given by the sum of the rel-
evant terms, for example FZ

L = FZ
L I.

+ FZ
L II.

+ FZ
L III.

+
FZ

L IV.
and similarly for the remaining coefficients.

Numerical analysis of the Z0 → µ+ τ−
decay

We have obtained explicit relations for coefficients
A1, A2 and B1 and B2 from the parametrized la-
grangian (4) and (6) in terms of the SUSY param-
eters14. The parameters of the MSSM soft SUSY
breaking lagrangian are not known and we have to
choose some to obtain prediction for the Z0 → µ+ τ−
decay. However our choice will not be fully arbi-
trary and there are some constraints on the MSSM
parameters, see [1]. We also note that our work on
the Z0 → µ+ τ− decay has the same goal. In the long
run there will be much more Z0 bosons at LHC than
at LEP. If this decay is found it will mean a tremen-
dous discovery. If not found, it will further constrain

13Mχ̃ A, Mχ̃ B are chargino masses, Mν̃ α are sneutrino masses.
The Qs in (8) are expressions involving the MSSM parameters.
Their definition is too dificult to write it out in this short paper.
We omit their definition completely.

14In the calculation at one loop level.
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the SUSY parameter space.
Because of the huge number of the MSSM soft SUSY
lagrangian parameters there is also indeterminacy in
settings of our Z0 decay parameters. We therefore
consider some simplifications. First simplification is
in the source of the lepton flavor violation (LFV) at
100GeV range. We consider that the only source of
the LFV in our process is in the matrix m2

L, see (3).
It means that the (3, 2) and (2, 3) are the only non-
zero off-diagonal elements of m2

L violating lepton fla-
vor. For simplicity we consider m2

ec to be diagonal.
The numbers in matrices m2

L and m2
ec must be chosen

in the way that the masses of supersymmetric parti-
cles are above the 100GeV range. We also have to
remember that to avoid the fine tunning15 the SUSY
particles can not be arbitrarily massive. The upper
range is ∼ 1TeV . The consequence is that the off-
diagonal elements in these mass matrices are also in
this range or less. We choose m2

L and m2
ec as follows:

m2
L =




36 0 0
0 36 1
0 1 25


 × 104 GeV 2

m2
ec =




36 0 0
0 36 0
0 0 16


 × 104 GeV 2

(9)

We set the other SUSY parameters as follows: µ =
120GeV and the parameter tan(β ) = vu

vd
= 50 and

vu = 173.965GeV and vd = 3.490GeV . We note
that we can work in basis in which the Ye matrices in
potential WMSSM are diagonal:

vd Ye =




me 0 0
0 mµ 0
0 0 mτ


 (10)

Where me ≈ 0.511 × 10−3 GeV , mµ ≈ 105.658 ×
10−3 GeV and mτ ≈ 1.776GeV are the masses of
electron, muon and tau lepton respectively. The Ze

matrix from soft SUSY breaking lagrangian (3) is
chosen as follows:

vd Ze =




0 0 0
0 0 0
0 0 100


 GeV 2 (11)

The last parameters we have to choose are the masses
of binos and winos. However there is relation be-
tween the binos and winos masses 2MB̃ ≈ MW̃ . If we

15We note that this is one of the reasons why was the super-
symmetry introduced. Therefore we would not like to spoil this
feature.

set MB̃ = 300GeV we obtain MW̃ = 600GeV . We
also list parameters that are known from the Standard
Model: v = 174GeV , sW = 0.48 and cW = 0.88.
Using the described set of parameters we can com-
pute the branching ratio for the Z0 → µ+ τ− decay.
Detailed analysis of lepton flavor violating processes
(LFV) is given in [2]. The numerical analysis in [2]
contains also the Z0 → µ+ τ− decay. However the
Z0 → µ+ τ− branching ratio numerical values are
given only for small tan(β ) = 3. The results for
large tan(β ) are missing. We have an intention to fill
this gap. The Z0 → µ+ τ− is well detectable process.
Therefore in the case of a large Z0 production at LHC
the Z0 → µ+ τ− decay is a very promissing channel
to see a signal beyond the Standard Model. Large
tan(β ) regime is very well motivated by unified the-
ories. By the set of parameters described above we
choose just one point in parameter space, but a com-
putation studying larger parameter space is a simple
extension and may be the subject of our later work.
Our calculations were programmed in the C++ lan-
guage, using the Dev-C++ compiler and GNU Scien-
tific Library. The result for our set of parameters is

Br (Z0 → µ+ τ− ) = 1.0048 × 10−10 (12)

The result (12) is of the same order as a typical range
for LFV processes computed in [2]. Our prediction
for the branching ratio is five order lower than the
experimental bound (1). It is possible that the LHC
will reach this level and can see such a decay. Since
it is not possible to explian such observations within
the SM, it would be clear signal of new physics and
very strong argument for supersymmetry.
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The absolute neutrino mass scale is still a puzzle.
Effects of finite neutrino mass appear in the elec-
tron energy spectra of single β -decays of tritium and
rhenium near the end point. They will be measured
in planned KATRIN [Weinheimer, 2007] and MARE
[Andreotti and et al., 2007] experiments.

By taking the advantage of the Elementary
Particle Treatment (EPT) of Kim and Primakoff
[Kim and Primakoff, 1966] a relativistic description
of the tritium β -decay is presented. The nuclear re-
coil, which lower the maximal energy of electrons by
3.4 eV, is taken into account. Within the EPT ap-
proach the relativistic Kurie function takes the form:

K(y,mν) = BT

(√
y(y+2mν)(y+mν)

)1/2

BT =
GFVud√

2π3

√
g2

V +3g2
A. (1)

Here, y = E0−Ee−mν . Numerically, it was found
that close to the endpoint this Kurie function agrees
well with the commonly used Kurie function ob-
tained by neglecting the effect of nuclear recoil.

Decay rate of the first unique forbidden β -decay
of 187Re with ∆Jπ = 2− (∆L = 1, ∆S = 1) is de-
rived. The outgoing electrons are in the s1/2 or p3/2
wave states. It is found that emission of p3/2 electrons
clearly dominates in an agreement with experimental
observation [Arnaboldi and et al., 2006].

By neglecting the contribution of s1/2-wave elec-
trons to decay rate for the strength of the rhenium
β -decay we find

BRe =
GFVud√

2π3

gA√
6

√
R2 p2

e

3
F1(Z,Ee)

F0(Z,Ee)
×

|< 0−1/2||
√

4π
3 ∑

n
τ+

n
rn

R
{σn

1 ⊗Y n
1 }2||0+5/2 > |. (2)

We note that BRe depends only weakly on the energy
of electron due to a small energy release of the pro-
cess.
∗dvornicky@dnp.fmph.uniba.sk
†simkovic@fmph.uniba.sk

Thus, the Kurie function for rhenium β -decay has
a form of Kurie function for allowed β -transitions.
The only difference with the Kurie function of tri-
tium β -decay is a normalization factor. In Fig. (1)
properly normalized Kurie functions of tritium and
rhenium β -decays for different mass of neutrino are
displayed. We conclude that Kurie functions for two
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Figure 1: The Kurie functions of the β -decays
of 3H, 187Re normalized by factors BT , BRe,
respectively for various neutrino masses mν =
0.0,0.2,0.4,0.6 and 0.8 eV .

different nuclear β -decays, first classified as allowed
and the second as forbidden β -transition, depend to a
good accuracy in the same way on mass of neutrino
and the energy of electron close to the endpoint.
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Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava

In order to understand the basic nature of the Uni-
verse in which we live, we must to understand and ob-
serve relic neutrinos, which evade direct detection so
far. For number density of relic neutrinos per flavour
<η >= 56 cm−3 [Giunti and Kim, 2007] a direct de-
tection of relic neutrinos is not possible with the cur-
rent experimental techniques.

In this contribution we investigate the possibil-
ity to detect cosmological relic neutrinos with neu-
trino capture on β -decaying (3H - KATRIN experi-
ment [Osipowitz and et al., 2001], 187Re - MARE ex-
periment [Andreotti and et al., 2007]) and double β -
decaying (100Mo - MOON experiment [Ejiri, 2007])
nuclei.

i) Neutrino capture on tritium
For the relic neutrino capture rate we find

Γν(3H) =
1
π

G2
β F0(2, p) p p0

(
|MF |2 +g2

A |MGT |2
)

× ην

< ην >
< ην > . (1)

Here, Gβ = GFVud and F0(Z, p) is the relativistic
coulombic factor. |MF |2 and |MGT |2 are the squared
Fermi and Gamow-Teller nuclear matrix elements.

The KATRIN experiment will use about 50 µg of
tritium corresponding to 5× 1018 T2 molecules. For
number Nν

capt(KAT RIN) of neutrino capture events
we get ≈ 4.2×10−6 y−1 (without considering gravi-
tational clustering).

Even by assuming an effect of clustering
of relic neutrinos (ην/< ην > ' 103 − 104

[Lazauskas et al., 2008]) the impact of the relic
neutrino capture on KATRIN experiment is negligi-
ble.

ii) Neutrino capture on 187Re
For the capture rate we derive

Γν(187Re) =
1
π

Gβ F1(76, p)
1
3
(p R)2 B p p0

× ην

< ην >
< ην >, (2)

∗hodak.rastik@gmail.com
†simkovic@teller.dnp.fmph.uniba.sk

where R is the radius of the rhenium nucleus,
B is the β -strength, which is adopted from
[Dvornický and Šimkovic, 2009].

The MARE project will investigate the β -decay of
187Re with absorbers of metal Re and AgReO4. It
foresees a 760 grams bolometer. For this amount of
rhenium, the number Nν

capt(MARE) of neutrino cap-
ture events we have ' 7.6× 10−8 y−1. The MARE
detector technology can be scaled up. In the case of
clustering of relic neutrinos there is a chance for a
reasonable relic neutrino capture rate with 2-4 orders
of magnitude heavier detector.

iii) Single relic neutrino capture on 100Mo
For the capture rate we have

Γνββ ν̄ ' 1
2π5 G4

β g4
A

∣∣M2ν
GT

∣∣2 Iνν̄ ην

< ην >
< ην > . (3)

Here, M2ν
GT is the matrix element of the two-neutrino

double β -decay, Iνν̄ is the phase space integral. Let
us consider an example of a detector with 1 ton of
100Mo (MOON experiment). For the number Nνν̄

capt
of single relic neutrino capture events we have '
8.8× 10−20 y−1 (without considering gravitational
clustering), which is very small for being observed
in a realistic experiment.
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In this paper we study the physics of underdoped
cuprates. The parameters of these materials depend
on the doping level as one can see in Fig. 1, where
the doping dependence of the dimensionless mag-
netic field Hc1 is shown. These data were obtained
from experiments on YBaCuO samples and using the
following prediction of the conventional Ginzburg-
Landau (GL) theory for the lower critical field:

Hc1 =
φ0

4πµ0λ 2 Hc1; Hc1 =
1
2
+ lnκ. (1)

The GL parameter κ is believed to be only weakly
temperature and doping dependent. It is therefore
clear that the experimental dependence of Hc1 does
not agree with Eq. 1.

In order to explain this inconsistency, we modified
the GL theory by considering the following free en-
ergy density [Horvath and Hlubina, 2010]:

δF =
1

2µ0
(∇×A)2 +µ0H2

c [− f 2 +
1
2

f 4

+ξ 2(∇ f )2 +ξ 2
⊥ f 2(∇θ +

2π
φ0

A)2],

where we have represented the macroscopic wave
function in terms of its phase and amplitude as
ψ(r) = ψ∞ f (r)eiθ(r). Contrary to the conventional
theory we have introduced two coherence lengths:
the amplitude length ξ and the phase length ξ⊥. We
assume that ξ⊥ is much smaller than ξ which means
that the amplitude fluctuations are more expensive in
energy than the phase fluctuations. In what follows,
we will use the dimensionless parameter s = ξ⊥/ξ ,
which equals unity in the conventional GL theory.

Within the modified GL theory we have numeri-
cally calculated the lower critical field and the result
can be in a wide range of parameters approximated
by

Hc1 =
1

s(1+ s2)
+ lnκ. (2)

The experimental dependence of Hc1 can be ex-
plained if we assume that the parameter s depends
∗frantisek.horvath@fmph.uniba.sk
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Figure 1: Doping dependence of the dimensionless
lower critical field Hc1. We parametrize the doping
level x by the corresponding transition temperature
Tc(x). The inset shows the doping dependence of
the parameter s determined from the data in the main
panel using Eq. 2 and assuming lnκ = 2.9. The line
is a linear fit to the data for Tc ≤ 10 K.

on doping. By fitting the data in Fig. 1 by the for-
mula Eq. 2 we found s ∝ Tc for samples with Tc .
12 K and s ≈ 1 for samples with Tc & 12 K. In un-
derdoped cuprates there exist two natural coherence
scales associated with two energy scales ∆ and Tc.
This might agree with our modified GL theory if we
take ξ⊥ ∼ h̄vF/∆ and ξ ∼ h̄vF/Tc. Since ∆� Tc this
leads to s� 1, as we expected. Moreover, this inter-
pretation is consistent with the linear dependence of
s on Tc found for Tc . 12 K in the inset in Fig. 1.

Our modified GL theory makes specific predic-
tions for the scaling of various quantities such as
Hc1, Hc2 and the condensation energy with the doping
level. In addition, we predict a sharp peak of the mag-
netic field in the vicinity of the vortex core. These
predictions can be tested experimentally.
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The solar motion is studied. The reference frame
is given by the nearest stars. We develope a new
method for determining the solar motion taking ac-
count all parameters of stars, their proper motions
and the radial velocities. The results are compared
with other solutions given by approximation meth-
ods, where some of the observational parameters are
neglected. The direct method is the best method in
determining the solar motion. Relevance of the so-
lar motion, in direction perpendicular to the galactic
equator, for evolution of the orbits of the comets of
the Oort cloud is pointed out.

We identify series of N stars with the heliocentric
distances less than 100,40,15 pc and then determine
the velocity of the Sun relative to the mean velocity
of these stars. ”The mean motion of all stars in the
volume element cosidered is clearly the physically
most meaningful when considered in the framework
of the Galaxy. A point possessing this motion defines
what is known as the Local Standard of Rest (LSR)”
[Mihalas, 1968].

Proper motions, radial velocities, calculated from
redshift, and heliocentric distances, calculated from
parallax are observational data and can be used to de-
scribe the solar motion. There are a few ways to cal-
culate the solar motion in respect of the LSR. If we
have all parameters of stars in our set, we can find the
solar motion using direct calculation. On the other
hand, if some of parameters are unknown, we can ap-
proximate the solution using the least square method.
For the least square method we define general unit
vector. We selected stars from the database SIMBAD
[SIM, 2010]. At first, we chose stars with the helio-
centric distance less than 100pc, but only stars with
complete observational data (radial velocities, proper
motion, parallax). The number of stars to that dis-
tance was 24 167. Then we selected stars with the
best quality index (A) in parallax, proper motions and
radial velocities. This selection reduced the number
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of stars to 769. These stars are used in our calcula-
tions of the solar motion. The results are presented in
Table 1.

Distance XS YS ZS |~VS| Number
[pc] [km/s] [km/s] [km/s] [km/s] of stars
10 12.57 15.36 6.14 20.77 44
20 12.10 17.51 6.98 22.41 165
30 8.18 17.41 7.28 20.57 273
40 7.08 18.53 7.70 21.28 360
50 9.34 18.38 7.59 21.97 445
60 9.11 18.03 7.61 21.59 532
70 8.53 18.09 7.44 21.34 603
80 7.91 17.52 7.64 20.69 669
90 7.57 16.99 7.43 20.04 725

100 7.63 16.65 7.43 19.77 769

Table 1: The solar motion calculated by direct
method for different distances.

The knowledge of the solar motion, especially ZS
component, allows us to calculate the solar oscilla-
tions in direction perpendicular to the galactic equa-
tor. The found values of ZS lead to various values
of maximal distance between the Sun and the galac-
tic equatorial plane. The result suggests that ZS may
play an important role in orbital evolution of comets
of the Oort cloud. As a consequence, our knowledge
of the mass of the Oort cloud may be incorrect. The
standard model of the Oort cloud considers that the
Sun is situated in the galactic equatorial plane and
ZS ≡ 0. The standard model yields 6 returns of the
comet into the inner part of the Solar System during
the existence of the Solar System. Using the physical
model by [Klačka, 2009] we obtain 9− 12 returns.
Thus, the mass of the Oort cloud of comets is 1.33-
times or, even more times smaller when the greater
number of returns occurs.
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Abstract: Widespread approach to representation
of planning problems is to use the concept of domain-
specific fluents to describe all of its time and ac-
tion dependant components. By introducing novel
fluent-free planning formalism IK-STRIPS we have
solved potential problems resulting from occasional
need to separate the definition of actions from other
parts of the planning problem. Despite being inspired
by obsolete STRIPS formalism from 1970s, it can
be effectively used in complex domains with incom-
plete knowledge using stable model semantics of an-
swer set programming. After the formal definition
of IK-STRIPS planning language and its semantics,
we have not only proven that its expressive power
is greater than that of its predecessors, but also pre-
sented an experimental implementation of a planner
using it. Comparison of our IK-STRIPS planner to
its commonly used alternative DLV K has shown that
the average computation time of increasingly com-
plex planning tasks is significantly lower using the
IK-STRIPS planner, making it more suitable for use
in complex real-world domains.

Keywords: planning language, knowledge represen-
tation, answer set programming, planner

1 Introduction

In this paper, we will introduce a novel logic-based
planning and action representation formalism called
IK-STRIPS and present the implementation of a fast
planner using it. We will emphasize its differences to
classical STRIPS representation (which is unusable
for planning in real-world domains with incomplete
knowledge) and newer, commonly used alternatives,
such as K language.

1.1 Background

IK-STRIPS formalism and planner aim to be used
by autonomous intelligent agents existing in complex

∗certicky@fmph.uniba.sk
†sefranek@ii.fmph.uniba.sk

real-world domains. Most real world domains dif-
fer from the micro-worlds traditionally used in A.I. in
that they have an incomplete factual database which
changes over time [16]. To deal with such incom-
plete knowledge about our domain, we have chosen
the stable model semantics of Answer Set Program-
ming (ASP) [7][12]. Subrahmanian and Zaniolo [20]
came with this idea of reducing a planning problem
to the problem of satisfying an answer set (also called
“stable model”) of a logic program already in 1995.
According to Vladimir Lifschitz [11], “the advantage
of this answer set programming approach to plan-
ning is, that the representation of properties of ac-
tions is easier when logic programs are used instead
of axiomatizations in classical logic, in view of non-
monotonic negation as failure”. This choice of an-
swer set semantics over classical logic allows us to
use both explicit negation and nonmonotonic nega-
tion as failure, thus enhancing the expressive power
available for dealing with incompleteness of knowl-
edge at our disposal.

There are currently several alternative planning
formalisms and planners, such as commonly used K

language and its planner DLV K [3], that are capable
of successful reasoning with incomplete knowledge.
In their case, all the actions are defined using the con-
cept of so called “fluents”.

1.2 Problem

Fluents in typical planning languages describe all the
time and action dependant predicates [14]. It is im-
portant to understand, that those fluents are insepara-
ble part of the definition of one certain planning prob-
lem. In other words, domain-specific fluents are used
to describe all the dynamics in a given planning do-
main, including preconditions and effects of actions,
thus making action representation dependant on cur-
rent planning problem (figure 1). This fact can in
some cases be considered a slight drawback.

There are situations, where we would like our ac-
tions to be separated from other kinds of knowledge
about the planning domain. We have encountered
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Figure 1: Representation of actions using the concept
of fluents in case of K language.

such situations during our experiments with learning
agents, when we were trying to create new actions by
composing sequences of already known ones without
modifying the rest of agents knowledge base.

Another problematic situation arises, when we
want to add completely new actions on the run, which
are supposed to affect the parts of the world repre-
sented by non-fluent predicates. In typical case, we
don’t have the possibility and/or time to revise the
whole knowledge base each time an agent learns a
new action.

1.3 Solution

To solve the problems mentioned above, we needed
some kind of planning formalism with representa-
tion of actions separated from the rest of the prob-
lem without using the concept of domain-specific
fluents. Example of such formalism was STRIPS
[5][1] introduced in 1971, and its later modifica-
tions. In STRIPS-based formalisms, action opera-
tors didn’t operate on states of some transition sys-
tem [6] (like in case of fluent-based formalisms),
but directly affected world models. What is more
important is, that action representation in STRIPS-
based formalisms (figure 2) was completely sepa-
rated, domain-independent, and encapsulated by de-
fault.

As its name suggests, our IK-STRIPS forma-
lism drew inspiration from classical STRIPS. Nat-
urally, numerous modifications and improvements
were needed in order for it to be usable with incom-
plete knowledge and answer set semantics.

Planning problem

Background
knowledge

Initial state

Goal state

A1

A2

An

A3

Figure 2: Representation of actions in case of IK-
STRIPS and other STRIPS-based formalisms.

1.4 Additional motivation

First piece of additional motivation for introducing a
novel formalism (and for reading the rest of this pa-
per) is of practical nature. Implementation of most
commonly used planner DLV K is well fit for theoret-
ical experiments, or even practical planning on lim-
ited simplistic domains, but its usability with agents
existing in complex environments is questionable for
following two reasons. DLV K always needs to have
expected plan length submitted by user and can only
produce plans of that given length. Naturally, artifi-
cial agents have no way of knowing the length of the
plan leading to their goal. IK-STRIPS planner (sec-
tion 5) always tries to find the shortest possible plan,
using optimized A∗ algorithm. Second problem of
DLV K planner is its poor performance when comput-
ing longer plans, which is often a necessity. In this
article we will show, that IK-STRIPS planner is sig-
nificantly faster than DLV K when computing plans of
length l > 10.

Naturally, improving classical STRIPS with an-
swer set semantics is not enough for truly intuitive
and easy to understand action representation. Our
goal was to get closer to a way humans understand
actions. After all, action languages are, according
to Gelfond and Lifschitz [6], supposed to be a for-
mal models of parts of the natural language that are
used for talking about the effects of actions. In or-
der to achieve intuitiveness and similarity to natural
language, each IK-STRIPS action has a set of effects,
which are applied (or not applied) depending on cur-
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rent world model. This can also lower the number of
actions an agent needs, thus also lowering the compu-
tational complexity of planning tasks. As an example
let’s consider a hunter agent with action shoot(D),
where variable D denotes direction. Such action is
commonly understood to be applicable if an agent
has some ammunition, and it is meant to have two
effects: a) ammunition is decreased by 1, and b) if
there is something in direction D, it will be hit. How-
ever, such conditional model-dependant effect cannot
be represented in classical STRIPS. We would need
to have two actions shoot i f direction f ree(D) and
shoot i f direction obstructed(D).

1.5 Outline

In the rest of the article, after some preliminaries con-
cerning answer set semantics and classical STRIPS,
we will give formal specification of IK-STRIPS for-
malism by defining actions with their effect descrip-
tors and effect instances, goals and plans, and de-
scribing the process of world model modification.
After that we will show that expressive power of IK-
STRIPS is greater than that of classical STRIPS rep-
resentation, and present the performance results of
our IK-STRIPS planner implementation in compar-
ison with DLV K . We will also provide short descrip-
tion of used heuristics and ideas for alternative ap-
proaches, and finally outline a direction for possible
further improvement and development.

2 Preliminaries

2.1 Answer Set Semantics

IK-STRIPS formalism is based on a paradigm of
logic programming, and all the knowledge used in the
planning process is represented by Extended Logic
Programs (ELP) without function symbols. ELP is
basically any finite set of rules of a form

c← a1, . . . ,an,not b1, . . . ,not bm

where ai,b j and c are literals, i.e., either propositional
atoms, or such atoms preceded by explicit negation
sign “¬”. The “not” symbol denotes negation by fail-
ure (default negation) [2]. Part of the rule before “←”
sign is called head and part after it is body. Rule
with empty body (n = m = 0) is called a fact and rule
without head is an integrity constraint. Facts can be
written in abbreviated form without the implication

symbol (“←”). If r is a rule of the form described
above, then c is denoted by head(r) and {a1, . . . ,an,
not b1, . . . ,not bn} by body(r). We will also denote
the default negation free part of body(r) consisting of
a set {a1 . . .an} by body+(r).

As we can see, extended logic programs provide
two kinds of negation operators. Explicit negation of
an atom a (¬a) is used, when we have explicit infor-
mation (e.g. observation) of given atom a being false.
Default negation of an atom a (not a) means that we
are unable to resolve a from our current knowledge.
In other words it means, that we don’t know about a
being true.

Representing knowledge with two kinds of nega-
tion (explicit and default negation) is useful for rea-
soning with incomplete knowledge, since it creates
more expressive truth value system - see figure 3.

Figure 3: Truth values in ELP.

Remark 1. For easier understanding of the meaning
of truth values in ELP, imagine yourself waiting at the
railway crossing, and take a look at figure 3. Let’s
say, that an atom a means that there is a train ap-
proaching. Then a means, that we see the train, not a
means that we don’t know about it being there (per-
haps we didn’t even look), and ¬a means that we are
sure that there is no train (we looked and saw that
there isn’t one). Now, that we understand the differ-
ence between those two negation operators, we can
see that if we want to safely cross the railway, we
need to have an information ¬a saying, that we are
sure that there is no train coming.

Understanding of several ASP-related terms is re-
quired before we can introduce the concept of answer
sets and explain the semantics of ASP. In the rest of
this subsection, we will explain those terms, finish-
ing with the concept of inference through answer set
following (|=AS).

First of all, Extended herbrand base is a set of all
literals of a form p(t1, . . . , tn) or ¬p(t1, . . . , tn), where
p is n-ary predicate symbol and each ti is a constant.
Such variable-free literals are called ground literals.

Fluent-free action representation with IK-STRIPS planning formalism 285



Extended herbrand base of a program P is denoted
H(P).

A herbrand interpretation of a logic program P
is any coherent (not containing literals a and ¬a to-
gether) subset I ⊆ H(P) of its extended herbrand
base. We say an interpretation I ∈ S is minimal in
the set of interpretations S if there does not exist an
interpretation J ∈ S such that J ⊂ I.

A herbrand model of a logic program P is a her-
brand interpretation of P such that it satisfies all rules
in P. We say that interpretation I satisfies a rule r iff:

body+(r)⊆ I⇒ head(r) ∈ I

Interpretation satisfies an extended logic program P,
iff it satisfies each rule r ∈ P. We can also say, that
rule r or extended logic program P is satisfied in in-
terpretation I.

For any interpretation I there exists a program
reduct PI which is obtained from P by deleting

• each rule r such that bodynot(r)∩ I 6= /0

• each default literal not a such that a /∈ I,

where bodynot(r) denotes a set of all literals b, such
that not b ∈ body(r).

Each interpretation I of extended logic program P
is then an answer set if and only if I is a minimal
model of program reduct PI . We will denote a set of
all answer sets of program P as AS(P).

Now, that we have a definition of answer sets, we
can finally explain what AS-following means. Ac-
tually, there are two possible types of semantics for
AS-following: cautious and brave following.

In case of cautious following, we say that a lit-
eral l AS-follows from a program P (P |=AS l) iff
∀S ∈ AS(P), l ∈ S. A set of literals X then cautiously
AS-follows from a program P, iff each literal l ∈ X
cautiously AS-follows from P. A rule r cautiously
AS-follows from P iff ∀S∈AS(P) : r is satis f ied in S.
If U is a set of rules then P |=AS U iff ∀r ∈U P |=AS r.

The difference between brave and cautious follow-
ing is, that for a literal l to bravely AS-follow from
program P, it is sufficient to be included only in one
of programs answer sets: ∃S ∈ AS(P), l ∈ S. For AS-
following of sets of literals, rules, and sets of rules,
the difference is similar. A set of literals X bravely
AS-follows from a program P, iff each literal l ∈ X
bravely AS-follows from P. A rule r bravely AS-
follows from P iff ∃S ∈ AS(P) : r is satis f ied in S. If
U is a set of rules then P |=AS U iff ∀r ∈U P |=AS r.

Choice between cautious and brave reasoning is
optional and should be made in accordance with cer-
tain application. Potential advantage of brave reason-
ing is, that when deciding the AS-following of a cer-
tain literal we may (in some cases) not need to gener-
ate all the answer sets of a given ELP. Knowledge ob-
tained by cautious reasoning however tends to model
real situation with higher precision. Implementation
of planner introduced in this article uses cautious rea-
soning by default.

2.2 Classical STRIPS

STRIPS originally stands for Stanford Research In-
stitute Problem Solver [5], which was a pioneer plan-
ning program developed by Fikes and Nilsson around
1970. Even though authors called it a problem solver,
in terminology of modern AI, a term planner is more
precise [17][1] (since the planning is not the only
problem-solving technique). For the purposes of this
article, the program itself is however not important.
Term STRIPS is nowadays used to denote an action
representation language developed originally for the
program of the same name. Due to its power of
representation, the language developed for describ-
ing STRIPS’ actions was since then used, with minor
modifications, in a large number of traditional (but
more advanced planner implementations) [1].

First of all, it is important to understand, that
STRIPS-like planning is an algorithmic process ma-
nipulating so called world models. World models are
simple sets of literals of a given logical language, de-
scribing current state of the world.

Each action in STRIPS is represented on two lev-
els: action operator and action routine. Abstract
operators have their corresponding routines - proce-
dures whose execution causes actual changes in the
world. Significant difference is, that operators are
applied to world models during planning, while ex-
ecution of routines actually affects the world, for ex-
ample by effectors of some robotic agent. Planning
can therefore be understood as an attempt to find a
sequence of operators whose associated routines will
lead to a desired state of the world. Just like routines
have their procedural arguments, operators have their
own corresponding parameters.

Language of routines used for representation of
those actions can be any procedural programming
language. Choice of this language is not important
and can be different for each practical application.
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Abstract and environment/hardware-independent op-
erators however, are significant and basic part of
STRIPS formalism.

Representation of operators in classical STRIPS
language consists of three major components:

1. Name of operator and its parameters,

2. preconditions, and

3. effects.

First component consists merely of name of the op-
erator and its parameters (arity ≥ 0). Those parame-
ters are variables which are in the process of plan-
ning substituted by certain constants. Therefore when
deciding the applicability of an operator, or comput-
ing the world model after its application, all the vari-
ables from preconditions or effects that correspond to
variables in parameters are replaced by the same con-
stants as parameters before doing anything else. We
can see, that one operator can be applicable on world
model with one set of constants as parameters, and
inapplicable with different one. Also one action can
modify the same world model differently, depending
on its parameters.

Second component represents preconditions of op-
erators applicability on given world model. In orig-
inal 1971 STRIPS [5] they were expressed by a
set of well-formed logical formulas. For example:
(∃x,u)[AT (u,x)∧AT R(X)].
In later variants of STRIPS language, they were how-
ever expressed more simply by a conjunction or set of
first-order logic atoms, which say what must be true
(included in a world model) before the operator can
be applied [17].

Third component of STRIPS operator represents
its effects on the world model. They were also orig-
inally expressed by a set of well-formed formulas,
but later planner variants use only first-order logic
atoms. Those atoms are either added to a given
world model, or they are removed from it. Distinc-
tion between those two groups is achieved by divid-
ing effect-describing atoms into two sets: add list and
delete list.

In the following section, we will introduce and de-
fine an alternative planning and action representation
formalism IK-STRIPS, which is based on STRIPS
language.

3 IK-STRIPS Formalism

Now, that we have defined all the required terminol-
ogy related to extended logic programs and answer-
set semantics, and a description of classical STRIPS
planning formalism, we may proceed to definition of
actions, goals and plans in our IK-STRIPS formal-
ism.

3.1 Actions

Representation of actions will be, as mentioned be-
fore, based on the classical representation language
STRIPS. Some modifications are needed to ensure
usability along with ELP-based knowledge represen-
tation, and for reasoning with incomplete knowledge.

IK-STRIPS and classical STRIPS both define its
actions as a double (R,O) consisting of a routine R
and abstract operator O. However, since the form of
actions routine depends on a certain practical appli-
cation and is separated from the rest of the planning
problem, we will ignore the routines and focus solely
on the operators.

Operators of IK-STRIPS have, similarly to their
predecessors, their set of parameters. Those para-
meters are variables that are substituted by constants
during the planning process, along with all their oc-
curences in the rest of operator description. We can
call all those variables, that occur in the set of pa-
rameters, a parametric variables. From now on, we
will talk about applicability and effects of an action/-
operator, but we should bear in mind, that we are al-
ways talking about an operator with all its paramet-
ric variables substituted by certain constants in ad-
vance. The difference here is, as we will see, that
unlike in classical STRIPS, there can also be some
non-parametric variables in operator description.

Formal definition of IK-STRIPS operator (defini-
tion 5.) will be given later in this article. For now, it
is only important to understand its three-component
structure:

1. Name of operator and its parameters,

2. two sets of positive and negative applicability
preconditions,

3. two sets of so-called effect descriptors.

First component of IK-STRIPS operator is identi-
cal to that of its predecessor - name with k ≥ 0 para-
meters. There are no modifications here.
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As for the second component, we will (since
we are working with an incomplete knowledge)
use two sets of ELP facts instead of first-order-
logic atoms: let’s call them preconditions+ and
preconditions−. Slightly similar solution of the
problem with representation of actions preconditions
with incomplete knowledge was proposed in [18],
where preconditions− were called constraints. Op-
erator/action is then applicable on a world model M,
iff each fact from preconditions+ and no fact from
preconditions− AS-follows from M ∪B, where B is
our background knowledge (which typically consists
of ELP rules describing other than directly observ-
able domain-specific knowledge).

Definition 1 (Applicability of operator / executabil-
ity of action). Let B be a set of ELP rules represent-
ing background knowledge. Let P+ and P− be two
sets of ELP facts representing preconditions+ and
preconditions− of operator O (action A). Operator
O (action A) is then applicable on a world model M
iff holds:

∀p ∈ P+ : M∪B |=AS p ∧ @n ∈ P− : M∪B |=AS n

Third component of an action description defines
its effects represented by so-called effect descriptors
(definition 2) which are stored in two sets called (like
in classical STRIPS [5]) add list and delete list. Ef-
fects in classical STRIPS were represented simply by
single atoms and each of them were applied to any
world model (if the whole action was executable).
However, we want each of our effects to have some
kind of applicability conditions saying when (on
which world model) they can be applied. There-
fore we introduced effect descriptors consisting, be-
sides the actual description of effect (called modifier),
also of their own conditions of applicability (called
positive and negative requirements). Another differ-
ence difference between our effect descriptors and ef-
fects of classical STRIPS is, that STRIPS-like effects
could only contain parametric variables, which were
all substituted in advance. That means that there was
no relation between current world model and the way
they modified it (since those variables were substi-
tuted independently on given world model). Our ef-
fect descriptors can contain also non-parametric vari-
ables in both modifier and requirements. They are
substituted by a constants from current world model,
what allows effect descriptors to add/remove literals
with different constants in accordance with current
world model.

Definition 2 (Effect descriptor). Let e be an ELP lit-
eral and R+,R− two coherent sets of ELP literals.
Triple (e,R+,R−) is called an effect descriptor of op-
erator (action). We will call e a modifier and R+,R−

sets of positive and negative requirements of effect
descriptor (e,R+,R−). All literals in effect descrip-
tor can contain variables, but if there is a variable in
modifier, there has to be the same variable also in R+

or R−.

Effect descriptor (e,R+,R−) intuitively says, that
if R+ is true and R− is false, we modify our current
world model by adding or deleting literal e. Classi-
cal STRIPS doesn’t provide such conditions for ap-
plicability of a single effect. Effect descriptors allow
us to represent actions more intuitively: In the intro-
duction of this article we mentioned as an example
the hunter agent with action shoot(D). One of two
effects of such action was conditional and said, that
if something was in direction D, it was hit. Effect
descriptor (hit(Ob j),{direction to(Ob j,D)}, /0) rep-
resenting this could be a part of actions add list. As
we have mentioned before, since classical STRIPS
cannot handle conditional effects, those conditions
would have to be moved to preconditions of an ac-
tion itself, which would result in a need for more
actions (in this case shoot i f direction f ree(D) and
shoot i f direction obstructed(D)).

Those effect descriptors specify how to create a
new world model, using their modifier literals. How-
ever, since there can possibly be some non-parametric
variables in effect descriptors, first thing to do is to
get rid of them by substitution. This can produce sev-
eral instances of one effect descriptor for each world
model, because there can be more than one such pos-
sible substitution.

Definition 3 (Effect instance). Let M and B be two
sets of ELP rules representing a world model and a
background knowledge. Let (e,R+,R−) be an effect
descriptor, possibly containing variables as parame-
ters of some of its literals. Let θ1 . . .θk be all possible
(substitution) functions θi((e,R+,R−))= (ei,R+

i ,R
−
i )

such that each variable of (e,R+,R−) is substituted
by a constant in (ei,R+

i ,R
−
i ) and holds:

• ∀l ∈ R+
i : M∪B |=AS l

• @l ∈ R−i : M∪B |=AS l

Then for each i ∈ {1 . . .k} we call (ei,R+
i ,R

−
i ) an

instance of effect descriptor (e,R+,R−). We say that

288 M. Čertický



an effect descriptor is applicable on a world model M
w.r.t. background knowledge B iff it has at least one
instance w.r.t. B.

In other words, we have some effect descriptors
for each action. Each of those descriptors has a set
(possibly an empty set) of instances for current world
model (w.r.t. BK). We produce those instances by
first substituting its variables for constants and then
checking positive and negative requirements. In each
effect instance those requirements are met, and all the
parameters are constants. Thus we consider them ap-
plicable and we are able to use their modifiers to com-
pute new world models.

Computation of a world model by one effect de-
scriptor depends on whether it is in add list or in
delete list of an action.

Definition 4 (Computing the world models).
Let O be an action operator of action A. Let M1 be
a set of ELP facts representing a world model. Let
LA be a set of all the modifier literals from all the in-
stances (for model M1, w.r.t. BK) of effect descriptors
contained in add list of operator O (action A). Simi-
larly, let LD be a set of all the modifier literals from
all the instances (for model M1, w.r.t. BK) of effect
descriptors contained in delete list of operator O (ac-
tion A). M2 is a world model computed by applying
operator O (or action A) on the world model M1 iff
holds:

M2 = (M1 \LD)∪LA

Notation: M1 �A M2 or M2 �A M1

Now, that we have defined the concepts of effect
descriptors, their instances, and applicability of op-
erator, we can finally give a formal definition of an
“action” in IK-STRIPS.

Definition 5. An action represented by IK-STRIPS is
a double (R,O), where:

1. R is actions routine - procedure whose execution
causes actual changes in the world,

2. and O = (a,P+,P−,LA,LD) is corresponding
actions operator consisting of:

(a) actions name and parameters represented
by an atom a,

(b) preconditions represented by by two sets of
ELP literals (P+ and P−) which define a
conditions of applicability and inapplica-
bility of the operator,

(c) and two sets of effect descriptors - add list
LA and delete list LD.

In the following example we will see an action
move(B,L) of an artificial planning domain called
Blocks World. The simplicity and clarity of this prob-
lem is the reason, why it became by far most fre-
quently used example in planning-related literature
and lessons. John Slaney and Sylvie Thiébaux de-
scribe this domain in [19]:

The Blocks World consists of a finite number of
blocks stacked into towers on a table large enough
to hold them all. The positioning of the towers on the
table is irrelevant. The Blocks World planning prob-
lem is to turn an initial state of the blocks into a goal
state, by moving one block at a time from the top of a
tower onto another tower or to the table (fig. 4).
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G
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E

B

D

C

F

G

Initial state Goal state

1. Move A to a table 2. Move B to a table 3. Move D to C
4. Move E to B 5. Move A to E 6. Move F to D

Figure 4: Blocks World planning problem and opti-
mal plan according to [19].

In case of Blocks World domain, action move(B,L)
is the only action we need to have, in order to achieve
any valid goal state. Following self-explanatory code
depicts a definition of this actions operator in simple
syntax processed by our IK-STRIPS planner:
a c t i o n move (B , L ) {

d e f p r e c o n d i t i o n s + {
b l o c k (B ) .
l o c a t i o n ( L ) .

}

d e f p r e c o n d i t i o n s− {
o c c u p i e d ( L ) .
b l o c k e d (B ) .
e q u a l (B , L ) .
on (B , L ) .

}

d e f a d d l i s t {
e f f e c t d e s c r i p t o r on (B , L ) {

r e q + {}
req− {}

}

}

d e f d e l e t e l i s t {
e f f e c t d e s c r i p t o r on (B , F l ) {

r e q + {
on (B , F l ) .

}
req− {

Fluent-free action representation with IK-STRIPS planning formalism 289



e q u a l ( L , F l ) .
}

}

}
}

Notice, that we have variables B and L as para-
meters of our operator (B stands for Block and L
for Location). However, we will only try to apply
an operator with B and L variables substituted by
constants. Let’s say that we want to move block
a to the table. We will replace each B in P+,
P−, add list, and delete list by constant “a”. The
same goes for L and constant “table”. Then we
will check the applicability by making sure that both
facts block(a) and location(table), and none of the
facts occupied(table), blocked(a), equal(a, table),
and on(a, table) AS-follows from union of current
world model and our background knowledge. After
we found out, that our action is applicable on cur-
rent world model, we can proceed to computation of
a new world model by finding instances of effect de-
scriptors and applying them.

The effect descriptor in delete list with binary lit-
eral on(B,Fl) as its modifier is interesting because
it contains a variable Fl (stands for Former loca-
tion), which isn’t in actions parameters. Therefore
we need to substitute it during the process of gen-
erating effect instances by such a constant, that all
the requirements of this descriptor would be satis-
fied. In other words, we need to find such a con-
stant x, that on(a,x) AS-follows and equal(table,x)
doesn’t AS-follow from the union of current world
model and BK. The number of constants that satisfy
those two requirements equals to number of our ef-
fect instances. For example, if we had a world model
{on(a,b), on(b,c), on(c, table)} and a background
knowledge {equal(X ,Y )← X = Y.}, our effect de-
scriptor would have exactly one instance with Fl sub-
stituted by b, and the fact on(a,b) would be removed
from current world model. This simple example il-
lustrates how effect instances are generated and how
they affect the world model the operator is applied to.
We can see, that effect descriptors from the delete list
are capable of removing facts from models (when we
move block a to the table, it is no longer on block
b). Similarly, descriptors from add list can add some
facts to world models (in this case, we would add a
fact on(a, table), since we have just moved a on the
table).

Next concept that needs to be formally defined for
IK-STRIPS formalism is a goal. Unlike in classical

STRIPS, each goal in IK-STRIPS is represented by
two sets of ELP facts - D+ and D− - together describ-
ing desired state of the world.

We can understand each literal in D+ as one condi-
tion that an agent wants to be met and each literal in
D− as a condition that it wants not to be met. A goal
is reached in any world state modelled by M, where
∀p ∈ D+ : M |=AS p, and @n ∈ D− : M |=AS n.

Definition 6. A goal in IK-STRIPS is a double
(D+,D−), where D+ and D− are two sets of ELP lit-
erals describing desired state of the world by defining
positive and negative conditions respectively.

Goal is an incomplete description of a world state.
In some cases one of the sets D+ and D− contains
only one literal, while other set is empty. A typi-
cal example of such simple goal is a double (D+ =
/0, D− = {energy(low)}). Set D− contains a single
fact, saying that an agent has low energy. Since this
fact is in D−, the goal is reached in any world state,
from whose model this literal doesn’t (w.r.t. BK) AS-
follow. Naturally, a sequence of actions leading an
agent to this goal state would include getting to some
kind of power source and recharging its energy sup-
ply.

3.2 Plans

In classical STRIPS, plan is a sequence of actions
with given constant parameters leading from initial
state of the world to desired goal state. In deter-
ministic domains where we can be sure about each
actions effects, this approach is of course sufficient.
However in real-world nondeterministic domains, we
can never be sure that our actions will be executed
successfully. Failure in execution of one action can
cause the rest of our plan to be invalid. This is why
we usually need some kind strategy for dealing with
discrepancies in plan execution.

In this section we propose slightly more complex
concept of plans for IK-STRIPS formalism, which
could make dealing with discrepancies easier. How-
ever if reader is only interested in using our formal-
ism in deterministic environments, he can skip this
part of the text and understand plans as simple se-
quences of actions.

Instead of simple actions, IK-STRIPS plan can be
understood as a sequence of several stages, each of
which consists of a description of one single action
and intended state of the world after its execution,
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which allows us to check whether an action was ex-
ecuted successfully after each such stage. There are
various heuristic-based approaches to solve the situ-
ation when the state of the world is inconsistent with
intended state, but those are not the topic of this arti-
cle.

Definition 7 (Plan). Let A be an IK-STRIPS action
denoted by an atom of a form a(p1, . . . , pn), where a
is actions name, and p1 . . . pn are ground terms. Let
I+ = {a | a is a modifier of any instance of any effect
descriptor e ∈ add list o f A} and I− = {d | d is a
modifier of any instance of any effect descriptor e ∈
delete list o f A} be a pair of sets describing intended
state of the world after execution of action A.
Triple (A, I+, I−) is then called a plan stage. A plan
is any finite sequence of plan stages.

Definition 8 (Leading). Let Mi be a model of ini-
tial state of the world and Mg a model of desired
(goal) state. Let A1,A2, . . . ,An be actions correspond-
ing to individual stages of a plan P. We say a plan P
leads from initial world state (modelled by Mi) to goal
world state (modelled by Mg) iff:

Mi �A1 M1, M1 �A2 M2, . . . , Mn �An Mg

Definition 9 (Correct plan). We say, that a plan P
consisting of stages S1, . . . ,Sn leading from a world
state modelled by M1 to a world state modelled by
Mn is correct, iff for each subsequent stages Si,Si+1
with corresponding world models Mi,Mi+1 holds:

Mi �Ai Mi+1 and Ai+1 is applicable on Mi+1

where Ai and Ai+1 are actions of stages Si and Si+1
respectively.

Remark 2. IK-STRIPS planner (which will be intro-
duced in section 5) produces correct plans leading
(definitions 9 and 8) from initial state of the world, to
a goal state. Intuitively it means, that from the model
of initial world state, we can compute (definition 4) a
model of goal state by subsequently applying all the
actions of our produced plan.

4 Expressive Power

To show that expressive power of IK-STRIPS is
greater than that of classical STRIPS formalism, we
are going to prove that it can be used to define higher
number of actions. In other words |A| > |B|, where

A and B denote the sets of all actions that can be
described by IK-STRIPS and STRIPS formalism re-
spectively.

1. B⊆ A

Each action that can be described in classical
STRIPS can also be easily expressed in IK-
STRIPS. We can convert it easily in three steps:

(a) copy name of action and its parameters,

(b) put all literals from STRIPS-like precondi-
tions into pre+ and leave pre− empty,

(c) and finally for each literal l in STRIPS-like
add list and delete list create an effect de-
scriptor without any requirements, with l
as its modifier.

Since we can see that each STRIPS-like action
can be converted into IK-STRIPS formalism, we
can say that B is a subset of A. Next thing we
need to show is, that there are some actions that
can be described by IK-STRIPS, but not classi-
cal STRIPS.

2. A\B 66= /0

Existence of IK-STRIPS actions which cannot
be expressed by classical STRIPS can very eas-
ily be proven by an example of such action. The
shoot(D) action, that we mentioned in the first
chapter of this article (named Motivation) is an
example good enough for us.

As another example let’s imagine a trivial real-
world action of drinking a glass of water -
drink(G). To make things simple, it can be un-
derstood as an action with one negative exe-
cutability precondition empty(G) and two ef-
fects: 1.) glass G becomes empty after we
drink it, and 2.) if there was a poison in
it, actor will get sick. First effect descriptor
with modifier empty(G) is obviously without
any additional applicability conditions and can
still be expressed in classical STRIPS. How-
ever, second effect with modifier i am sick has
applicability condition contains poison(G), and
can only be directly expressed in IK-STRIPS.
With classical STRIPS, we would need to have
two separate actions drink safe glass(G) and
drink poisoned glass(G) to express such situa-
tion.

3. B⊆ A∧A\B 66= /0 =⇒ |B| ≤ |A|
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The reason why IK-STRIPS representation can be
used to express greater set of actions is the fact, that it
provides individual requirements for applicability of
each effect of one action and allows effects to modify
different world models differently by using variables
as parameters. This not only makes representation of
actions richer, but also more intuitive and similar to
natural languages.

5 Implementation
and Performance

Another result of our research is an experimental im-
plementation of planner using IK-STRIPS as its for-
malism for representation of actions and planning
problems.

We have chosen the Python as our programming
language because of its usability on multiple plat-
forms and ease of coding itself. Drawback of this
choice in comparison with other alternatives is, that
Python scripts tend to run slower than programs writ-
ten in lower-level languages, such as C or C++. How-
ever, as we will show later in this section (fig. 7),
IK-STRIPS planner runs faster than its common al-
ternative DLV K in typical cases of planning problems
with increasing length of shortest possible plan.

Planning itself was reduced to the problem of
pathfinding on an oriented graph, where each node
represents one world model and edges are actions ex-
ecutable in that world model. Planning problem is
then understood as a problem of finding the short-
est possible path from a node representing an ini-
tial world state to one of the nodes representing goal
states.

From the variety of available pathfinding algo-
rithms, we have chosen an informed algorithm A∗

[9][17], which allows us to optimize the search by
choosing to visit always the most promising node
from currently known part of search-space by eval-
uation using distance-plus-cost heuristic function.
There are numerous possibilities for heuristic deter-
mination of the cost of given node. For our imple-
mentation we have chosen to simply take into account
how many goal conditions are met in a world model
represented by current node. This method works well
in typical cases with goals described by numerous lit-
erals. Alternative heuristics could for example favour
actions with some of goal conditions among the mod-
ifiers of their effect descriptors, favour world mod-

els with greater set of executable actions, or simply
try to compute the sketch of plan in advance by us-
ing monotonic classical STRIPS-like planning and
try actions contained in it first.

Since the most time consuming part of planning
was computation of answer sets of individual world
models (which we need to have in order to be able
to determine which actions are executable and which
effects are applicable), our next optimization was on-
the-run reorganization of our graph, so that we never
compute answer sets of two identical nodes.

For the generation of answer sets itself, our planner
can use one of the following external ASP solvers:
Smodels [13], Cmodels [8], or DLV [14]. Those three
are the most commonly used tools in answer set pro-
gramming. Even though each of them has its own ad-
vantages and disadvantages, in case of planning prob-
lems we have tested, their performance was very sim-
ilar. When comparing our planner against DLV K we
used DLV solver, since it is also used by DLV K plan-
ner.
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Figure 5: Example of Blocks World instance used in
our comparison.

For the comparison, we generated six different in-
stances of Blocks World problem with varying length
of shortest possible plan. Figure 5 depicts one of
Blocks World instances we used. There are ten blocks
in this example, and the length of shortest possible
plan leading from initial to goal state is 13.

Each instance was computed five times and result-
ing times were averaged. In order to achieve as ex-
act measurement as possible, we used Unix program
time. Exact times in seconds can be found in figure 6.

Naturally, more difficult planning problems have
longer computation times. We can however see, that
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DLV^K
Min. Plan Length 1st 2nd 3rd 4th 5th Average

9 1.704 1.720 1.724 2.371 1.717 1.847

10 2.176 2.227 2.244 2.250 2.219 2.223

11 3.468 3.550 3.585 3.585 3.579 3.553

12 15.327 15.496 15.395 15.351 15.457 15.405

13 20.138 20.116 20.177 20.149 20.139 20.144

14 518.56
0
510.34

9
510.75

4
515.05

5
521.08

1
515.160

IK-STRIPS
Min. Plan Length 1st 2nd 3rd 4th 5th Average

9 0.874 0.892 0.943 0.896 0.886 0.898

10 1.409 1.503 1.446 1.474 1.495 1.465

11 2.265 2.272 2.227 2.378 2.285 2.285

12 2.528 2.576 2.521 2.619 2.598 2.568

13 4.646 4.564 4.273 4.287 4.152 4.384

14 5.393 5.817 5.970 6.014 6.025 5.844

Figure 6: Computation times of individual instances
of Blocks World problem by both DLV K and IK-
STRIPS planner.

the time needed for our planning task grows much
faster when using DLV K planner, and that it becomes
practically unusable for computation of plans longer
than 13 (since computation time exceeds 500 sec-
onds). Better performance of IK-STRIPS planner is
perhaps more obviously depicted in figure 7. It de-
picts the average computation times of both planners
in relation to minimum plan length.
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Figure 7: Average computation times of Blocks
World problem instances using either DLV K or IK-
STRIPS planner.

Taking into consideration heuristic function used
in IK-STRIPS planner, it is naturally also possible
to design a special cases of planning problems, that
would cause it to perform worse than other alterna-
tive planners. This is not surprising, since it is a com-
mon drawback of all heuristic algorithms (including

the A∗ algorithm, which was chosen as the basis for
implementation of our IK-STRIPS planner).

6 Conclusion

Widespread approach to representation of planning
problems is to use the concept of domain-specific flu-
ents to describe all of its action and time dependant
parts. The introduction of IK-STRIPS planning for-
malism solves potential problems resulting from oc-
casional need to separate action definitions from the
rest of the planning problem. Despite being inspired
by obsolete STRIPS formalism from 1970s, it can be
effectively used in complex domains with incomplete
knowledge using answer set semantics.

After the formal definition of individual concepts
of IK-STRIPS formalism, we have shown that its ex-
pressive power is greater than that of its predecessor.

Implementation of an experimental planner using
this formalism is included in the section 5 of this
paper along with the comparison to commonly used
planning engine DLV K , which uses alternative plan-
ning language K. We have shown, that the aver-
age computation time of increasingly complex plan-
ning tasks is significantly lower using the IK-STRIPS
planner.

The goal of further development concerning this
topic will be aimed to speeding up the process of
planning in complex domains even more by finding
more effective heuristics, paralelization of used algo-
rithms, and studying the possibilities of partial gener-
ation of answer sets.

References
[1] Cocosco, C. A. 1998. A Review of “STRIPS: A New

Approach to the Application of Theorem Proving to
Problem Solving by R.E. Fikes, N.J. Nillson, 1971”.

[2] Dix, J. - Brewka, G. 1996. Knowledge Representation
with Logic Programs. Dept. of CS of the University of
Koblenz-Landau: 1996.

[3] Eiter, T. - Faber, W. - Leone, N. - Pfeifer, G. - Polleres,
A. 2000. Planning under Incomplete Knowledge. Lec-
ture Notes in Computer Science 2000. Springer Berlin
/ Heidelberg: 2000.

[4] Eiter, T. - Erdem, E. - Faber, W. 2004. Diagnosing
Plan Execution Discrepancies in a Logic-based Ac-
tion Framework. INFSYS Research Report 2004.

[5] Fikes, R. E. - Nilsson, N. J. STRIPS: A new approach
to the application of theorem proving to problem solv-
ing. Artificial Intelligence 2: 1971.

Fluent-free action representation with IK-STRIPS planning formalism 293



[6] Gelfond, M. - Lifschitz, V. 1998. Action Languages.
Electron. Trans. Artif. Intell. 2. 1998.

[7] Gelfond, M. - Lifschitz, V. Classical Negation in
Logic Programs and Disjunctive Databases. New
Generation Computing: 1991.

[8] Giunchiglia, E. - Lierler, Y. - Maratea, M. 2004.
Cmodels-2: SAT-Based Answer Set Programming,
Proceedings of AAAI. 2004.

[9] Hart, P. E. - Nilsson, N. J. - Raphael, B. 1972. Correc-
tion to ”A Formal Basis for the Heuristic Determina-
tion of Minimum Cost Paths”. SIGART Newsletter 37:
28–29. 1972.

[10] Hendler, J. - Kitano, H. - Nebel, B. 2008. Handbook
of Knowledge Representation. Elsevier: 2008.

[11] Lifschitz, V. 2002. Answer Set Programming and
Plan Generation. Artificial Intelligence vol. 138:
2002.

[12] Minker, J. - Ruiz, C. Semantics for disjunctive logic
programs with explicit and default negation. Funda-
menta Informaticae: 1994.

[13] Niemela, I. - Simons, P. - Syrjanen, T. Smodels:
a system for answer set programming. Proceedings
of the 8th International Workshop on Non-Monotonic
Reasoning. 2000.

[14] Polleres, A. 2001. The DLVK System for Planning
with Incomplete Knowledge. Masters thesis, Vienna
University of Technology, Austria. 2001.

[15] Rao, A. S. - George, M. P. 1992. An Abstract Archi-
tecture for Rational Agents. Knowledge Representa-
tion and Reasoning. 1992.

[16] Rosenberg, S. 1978. Understanding in Incomplete
Worlds. MIT Artificiel intelligence Laboratory: 1978.

[17] Russell, J. - Norvig, P. 1995. Artificial Intelligence:
A Modern Approach. Englewood Cliffs: 1995.

[18] Simari, G. R. - Garcia, A. J. - Capobianco, M. 2004.
Actions, Planning and Defeasible Reasoning. 10th In-
ternational Workshop on Non-Monotonic Reasoning.
2004.
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Semi-automatic creation of a stemming dictionary of an inflecting
language using grammatical induction

Michal Malý∗
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Comenius University, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Abstract: We propose a novel, language-
independent method for stemming. Our method
uses grammar induction to create a regular grammar
(equivalent to a minimal deterministic final automa-
ton) from the list of words, using Myhill-Nerode
equivalence (which, up to our knowledge, has not
been used for this purpose). The nonterminals in
this grammar represent sets of suffixes. We assume
that the most used sets of suffixes are those used to
create inflections. The words which differ only in
an „inflectional” suffix are supposed to be different
variants of the same word and can be grouped
together according to the same stem.

This method can be used for any inflecting lan-
guage. We present the result of this method on Slovak
language.

Keywords: stemming, grammatical induction, Slovak
language, Myhill-Nerode equivalence

1 Introduction

Stemming is the process of identifying the stem of
the word. For example, a word „mesto” („a city” in
Slovak language) becomes „mesta” in genitive case –
„(without) a city” – and „meste” in prepositional case
– „(about) a city”. That part of the word, to which
affixes are attached in order to form a grammatical
variant of the word, is called the stem, e. g. „mest-”
and usually does not change across different grammar
variants.

1.1 Stemming and its use

When a user wants to read an article which mentions
the word „city”, she can use a search engine to find
such articles. However if the article is written in an
inflecting language, e.g. in Slovak, searching the text
for occurrences of string mesto yields only articles
which mentions „a city” only in the nominative case,
what is unsatisfying.

∗maly@ii.fmph.uniba.sk

An advanced search engine can therefore search
not only for occurrences of mesto but also for oc-
currences of mesta, meste and also other inflection
variants.

To accomplish this, the search engine has to have a
dictionary of variants for every possible word.

2 Previous work

Several methods for automatic stemming
were proposed. Some methods are directly
based on rules specific to the language,
e.g. English ([Lovins, 1968],[Porter, 1997],),
Bulgarian ([Nakov, 2003]) and other lan-
guages; or require an external rule set
([Paice, 1990],[Paice and Oakes, 1999]).

Existing language-independent ap-
proaches are based on n-gram analysis
([Järvelin et al., 2007],[Mcnamee and Mayfield, 2007])
and stochastic learning from training examples
([Goldsmith et al., 2000]).

3 Grammatical induction

Grammatical induction (also called grammar infer-
ence) is the process of creating a formal grammar
which produces a given (formal) language.

3.1 Formal grammar

A formal grammar is a set of rules which describe
how to form strings in a formal language. Usually
a formal definition is given, which consist of: a fi-
nite set of non-terminal symbols, a finite set of ter-
minal symbols (alphabet), a finite set of production
rules, and a starting symbol; in the formal notation
a quadruple (N,T,P,S). This formalization is often
called a rewriting system.

3.1.1 Regular grammar

Regular grammar is a formal grammar where rules
have the form A→ b, A→ bC or A→ ε , where A,C
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are non-terminal symbols, b is a terminal symbol.
The ε means empty string.

In the Chomsky hierarchy of grammars, regular
grammars are in a lowest position. They are strictly
weaker than classes of grammars higher in this posi-
tion.

4 Method

We propose a method to create a regular grammar
from a list of the words belonging to a given nat-
ural language. For each non-terminal in this gram-
mar we count the number of its uses when generat-
ing words. The terminals with a high count represent
suffixes which are often used to form variations for
many different stems. One may therefore assume that
the suffixes common for many stems are those which
characterize the inflection system of the language.
Those words which derivation is different only in us-
ing those non-terminal symbols can be grouped to-
gether because they have a common stem.

4.1 Myhill-Nerode theorem

Myhill-Nerode theorem[Nerode, 1958] states that the
relation R defined by

u R v ⇐⇒de f ∀x ∈ Σ∗(ux ∈ L⇔ vx ∈ L)

is a relation of equivalence. The consequence is that
the language L is regular if and only if the relation R is
finite, and the states of a minimal deterministic final
automaton (DFA) for language L can be constructed
according to equivalence classes in R.

The use of Myhill-Nerode theorem for stemming
purpose is not known to us. It is surprising, because
this method is simple and relatively straightforward.

4.2 Algorithm

We consider the given list of words to be a finite (and
therefore regular) language L. Then, the algorithm
to implementing the relation from the Myhill-Nerode
theorem and creating the grammar is quite straight-
forward.

The numeric threshold for the count is entered by
hand. Then we can mark nonterminals beyond the
threshold and group the words which derivations dif-
fer only by marked nonterminals. The algorithm is as
follows:

1. Create a list of all prefixes of all words.

2. For each prefix, create a set of suffixes that can
be attached to it so we get a word in the dictio-
nary.

3. Prefixes with the same set of suffixes belong to
the same equivalence class.

4. For each equivalence class, assign a nontermi-
nal, for each equivalence class and a suffix as-
sign a grammatical rule.

5. Each nonterminal, which contains only one rule,
can be reduced in every its occurrence by this
rule. This will reduce chains of nonterminals to
fewer, more readable, string-like rules.

6. Count the number of uses of each nonterminal.

7. Mark the nonterminals with the count greater or
equal to the given threshold.

8. Generate the words from the grammar using re-
cursion. If you reach a marked terminal, create
a new group and add there all words from all
children calls.

9. Output the groups.

An implementation in C++ language is available
under the GPL3 license from [Malý, 2010].

5 Results for the Slovak language

The Slovak language belongs to the family of Slavic
languages. Similarly to other Slavic languages, it
has a rich inflection: endings mark gender, number,
case in declension of nouns, adjectives, pronouns and
numerals; endings also mark person, number, tense,
mood, and aspect in conjugation of verbs.

5.1 Preparation of the dictionary

We have obtained a raw dictionary of all
words from the Slovak National Corpus
[Jazykovedný ústav L’. Štúra SAV, 2009]. This
dictionary lists each word together with the fre-
quency distribution, automatically obtained from
texts in corpus. The dictionary is not manually
checked, contains misspellings, slang words, words
from other languages and other artifacts like „www”.

296 M. Malý



It also does not have to contain every possible form
of a word.

We have decided to consider only the words with
the frequency greater or equal then 1000. We also
filtered out tokens which contained a symbol which
is not a letter (e.g. „2x”).

5.2 Sample of created grammar

We present an excerpt of resulting grammar related to
the words beginning with „mest”, see Table 1. Num-
bers denote nonterminals, each nonterminal (except
the starting nonterminal, 0) is assigned a count of
uses. We present also a visualisation of this part of
the minimal automaton, see Figure 1.

Figure 1: Part of the minimal automaton

5.3 Sample of the stemming dictionary

We present a sample of the stemming dictionary ob-
tained by entering a threshold of 2.

• mestach mestami mestam mesta

• meste

• mestecka mestecko mestecku

• mestom mesto

• mestska mestskeho mestskej mestske mestski
mestskom mestskou mestsku mestskych mest-
skym mestsky

5.4 Summary of the results for Slovak lan-
guage

Results are of course not perfect. This is partly be-
cause inflection suffixes mix here with derivational
suffixes: The words „mesto” („a city”), „mestecko”
( „little city”) and „mestsky” („related to city”) have
a slightly different meaning; and each of them occurs
in several of its grammatical forms.

Let’s consider an interpretation of the linguistic
term „stem” so that one has to distinguish between
the derivational and the inflection suffixes (so called
light stemming). In this interpretation, the ideal situ-
ation would be to create three stem groups:

• mestach mestami mestam mesta meste mestom
mesto

• mestecka mestecko mestecku

• mestska mestskeho mestskej mestske mestski
mestskom mestskou mestsku mestskych mest-
skym mestsky

The first group represents different forms of the
word „mesto”, the second is for „mestecko” ( „lit-
tle city”) and the third represents „mestsky” („related
to city”).

Our method failed to identify the first group and
broke it up into three subgroups. It correctly identi-
fied the second and the third group.

5.5 Estimating the error rate

We have manually estimated the error rate accord-
ing to the methodology described in [Paice, 1996].
This comprises the understemming index (UI) and
the overstemming index (OI).

We have manually processed the first 100 lines
from the resulting dictionary. Each line consists of
words with the same stem. In the ideal case, one line
represents corresponds with one real stem – all words
having this particular stem belong in one group. In
the understemming case, several lines have to be
merged into one group. In the overstemming case,
the line has to be split into several stem groups.

The formulas for UI and OI1 are motivated by
looking at every (unordered) pair of words in a group.
Each two words can be evaluated as having the same
stem, or as not having the same stem. We then evalu-
ate the number of pairs missed (for UI), or incorrectly

1OI(L) in Paice’s notation
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Table 1: Excerpt of resulting grammar

rules for the nonterminal #uses
0 → . . . | mesta 56 | meste | mesteck 61 | mesto 48 | mestsk 455 | mestu | . . . (start)
3 → i | ε 111
15 → ho | j | ε 179
48 → m | ε 101
49 → ch | m | ε 111
56 → ch | m 3 | ε 121
61 → a | o | u 7
83 → m | u 35
455 → a | e 15 | i | o 83 | u | y 49 2

assigned (for OI) by the algorithm in each group, and
sum these numbers for all groups. We also calculate
the number of pairs in correct (manual) stemming.

UI =
∑

stem group g
∑

line l in group g
0.5nl ∗ (Ng−nl)

∑
stem group g

0.5Ng(Ng−1)

where g represents a correct group, consisting of
some line(s), Ng is the number of words in this group,
and nl is the number of words in the line l. The outer
sums run for each stemming group, and inner sum
runs for each line which belongs to one group. Only
groups consisting of more than one word are consid-
ered.

OI =
∑

line l
∑

stem s in line l
0.5ns ∗ (Nl−ns)

∑
line l

0.5Nl(Nl−1)

where l represents a line from the dictionary, consist-
ing of (one or multiple) real stems, Ns is the number
of words in this line, and ns is the number of words
for the stem s. The outer sums run for each line, and
inner sum runs for each stem, which is present in that
particular line. Only lines consisting of more than
one word are considered.

5.5.1 Understemming

The UI for our method is 0.57. This is bigger com-
pared to Paice’s results for English stemmers (0.11–
0.37 for three different stemmers and three different
word sources2).

2for the light stemming level, in [Paice, 1996] so called „tight
groupings”

5.5.2 Overstemming

In the sample considered, we have seen only one case
of overstemming. Therefore the OI is very close to
zero (0.007), which is lower than in Paice’s results
(0.07–0.37).

5.6 Discussion

Our method is usable for light stemming. The un-
derstemming ratio is relatively high, the overstem-
ming is almost non-existent. Our method is unable
to join cases, where the stem itself changes in differ-
ent grammatical forms, e.g. mesto (a city) – miest
((without) cities).

It is also worh noting that the Slovak language is
much more complicated than English, and also that
our method does not use any specific language rules
(contrary to the stemmers used in Paice’s test).

6 Expanding the method to prefixes
and suffixes

Because our method is based on a regular grammar, it
is impossible to use it directly for isolating the mor-
phological root of the word (the part of the word
which are prefixes and suffixes attached to). How-
ever, it is possible to reverse the direction in which
the method reads and processes words. Then only
prefixes (instead of suffixes) will be processed. It is
also possible to join this information with the infor-
mation obtained in a direct (non-reversed) run.3

3I wish to thank Andrej Lúčny for this idea.
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6.1 Prefix (reverse) run

This can be done easily by reversing each word in
the original dictionary, running the unmodified algo-
rithm, and reversing each word in the resulting dic-
tionary.

This run produces group of words having a com-
mon morphological stem and having the same gram-
matical ending (because the words were grouped only
disregarding prefixes). It should be noted that in
Slovak language, adding a prefix can substantially
change the semantics of the word4. Although the
words could be still considered having a common
morphological root, this is sometimes undesirable in
practical applications.

Another interesting case is the negation, which is
created by adding the prefix ne-. This run success-
fully joined the positive and negative forms.

6.2 Joining the information from direct and
reverse run

We can use the information contained in the dictio-
naries created separately in the direct and in the re-
verse run. The words in first dictionary are grouped
disregarding their inflectional suffixes; the words in
the second dictionary are grouped according to one
grammatical variation of a common morphological
root.

Now we can create a graph, each word being a
node. We add an edge between those words, which
occur in the same group (at the same line) in either of
the dictionaries. The connected components in this
graph are the resulting stemming groups. One com-
ponent contains words which share the common mor-
phological root, without regard to the attached pre-
fixes or suffixes.

During this join, the errors from both runs are ac-
cumulated: if the direct run failed to merge differ-
ent grammatical variations, these will remain sepa-
rate also in the merged dictionary. A similar argu-
ment holds also for overstemming.

6.3 Results for bi-directional approach

A good example of the resulting components could
be the groups containing the forms with the morpho-
logical roots môž-, which is common for the words

4e.g. tvrdenie (a claim) – potvrdenie (an acknowledgment),
činný (active) – účinný (effective), držat’ (to hold) – vydržat’ (to
endure) – zadržat’ (to detain).

môže-nemôže (can-cannot), the root možn- for words
možné, nemožné, možnost’, možno (possible, impos-
sible, possibility, (it is) possible).

• nemôže nemôžeme môžeme môžem môžete
nemôžete môžeš nemôžeš môže nemôžem
nemôžu

• nemožné možné možného nemožnost’ možnost’
možnostiach možnostiam možnosti možností
možnost’ami možnost’ou nemožno možno

We have not separately estimated the error rate for
this bi-directional run; mainly because it is a labori-
ous task. It is dependent on the error rate of sepa-
rate runs in both directions, which is relatively high.
The bi-directional run is shown only as an illustra-
tion for further possibilities – an improvement of one-
directional run will result also in improvement of the
bi-directional method.

7 Further work

It should be possible to extend our approach us-
ing a context-free grammar induction, instead of
simple Myhill-Nerode equivalence. An algorithm
for context-free grammars is described e.g. in
[Crespi-ReghizziStefano, 1971]. Context-free gram-
mar should perform better in identifying morpholog-
ical roots and also in separating multiple suffixes or
prefixes.

The stem-changes are a problematic issue. As-
suming that there are regularities in the language
in stem-changes, it should be possible to detect
them and incorporate this information into the gram-
mar. However, we hypothesize that (at least in
Slovak language) it would be necessary to use an
context-sensitive grammar, because the rules for
stem-changes are mostly context sensitive (deleting
or changing a part of the stem depends usually on the
part itself, on the grammatical case and the paradigm,
and on the preceding and the following characters)5.

8 Conclusion

Our method is able to create a stemming dictionary
using a regular grammar. It can isolate frequent suf-
fixes in an inflecting language and create stemming

5See, for example, rules for genitive case of plural nouns at
page 103 in [Dvonč et al., 1966]
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groups accordingly. However it requires a correct and
complete dictionary, because every form of a word is
taken into account with equal weight (frequencies are
not used). When the derivation and the inflection suf-
fixes mix together, our method tends to distinguish
between derivation and inflection.

It is also possible to use our method in a reverse
manner, for identifying morphological prefixes, and
subsequently it is possible to join both directions
to obtain morphological (heavy) stemming. This
method is only preliminar and is influenced by the
errors from the one-directional runs.

The resulting dictionary has to be manually
checked. The estimated understemming index for
light stemming is approximately 0.57 and the over-
stemming index is approximately 0.007.
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   Štúdium sieťových modelov je užitočné 
z teoretického aj praktického hľadiska. V súčasnosti 
je horúcim problémom modelovanie takých sietí, 
ktorých finálna štruktúra je bezškálová a zároveň 
hierarchická. Ak má byť sieť bezškálová, musí rásť 
pomocou preferenčného prepájania uzlov. 
Hierarchiu zasa ovplyvňujú lokálne dynamické 
zákony, teda, či sa hrany nového uzla pripájajú do 
susedstva starého uzla. Vzhľadom k tomu, že toto 
poznáme, rozhodli sme sa overiť úlohu lokálnosti 
procesov pre vznik hierarchickej sieťovej štruktúry. 
   Pod pojmom klasterizácia, rozumieme to, ako 
dobre je prepojené okolie vybraného uzla. 
Klasterizáciu meriame pomocou klasterizačného 
koeficientu xC  









=

2
x

x
x

k

e
C                             (1.1) 

 
   Pre zisťovanie bezškálovosti na slúži vzorec kde 
platí, že 

( ) γ−∝ kkP                              (1.2) 
 
   Exponent γ  sa nazýva škálovacím exponentom 
distribúcie stupňa uzlov. Sieť s distribúciou stupňa 
uzlov typu (1.2)  nazývame bezškálovou. Ak sa 
hodnota γ  pohybuje zhruba medzi 2 až 3,5. 
   Znakom hierarchického usporiadania je zasa 
mocninná distribúcia priemerných klasterizačných 
koeficientov uzlov majúcich stupeň k  

                                                                              

( ) δ−∝ kkC                                 (1.3) 

kde δ  je nový škálovací exponent. 
   V pokuse sme nasimulovali siete o veľkosti 
100000 uzlov, kde každý vrchol priniesol dve nové 
hrany. Tri typy sietí boli generované klasickým 
spôsobom s rôznou funkciou pre pripojenie prvej 
hrany nového uzla. T.j. prvá hrana sa pripojila 
podľa funkcie niekam a druhá na jej náhodného 
suseda. Funkcie boli : náhodná (random), náhodná 
preferenčná úmerná stupňu vrcholu(stpref.), 
náhodná preferenčná úmerná klasterizačnému 

koeficientu vrcholu (kkpref). V druhej sade sa hrana 
pripájala na suseda ktorý bol susedom vrcholu 
vybratého funkciou. 
   Z nameraných hodnôt vyplynulo (1.4) ,že také 
malé porušenie lokality má všeobecne príliš malý 
vplyv na zmenu γ  a  δ .  

 
sada random stpref. kkpref. 

1γ  -3,3623 -2,7434 -3,5346 

2γ  -2,7063 -2,795 -3,0699 

1 δ  -0,9384 -0,9408 -0,9141 

2 δ  -0,9390 -0,9418 -0,9168 

(1.4) tabuľka priemerných nameraných hodnôt γ aδ  

 
Táto práca je pilotný článok ku skúmaniu vplyvu 
lokality na dané vlastnosti.  Ďalšími krokmi bude 
ich skúmanie so zväčšovaním cesty z prvého 
pripojeného vrcholu a rovnako sa bližšie pozrieme 
na rozdiel medzi 1γ  kkpref. a  2γ  kkpref. 
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Pri interpretácii a spracovaní informácie u človeka 
neprebieha obsahovo-nezávislá deduktívna 
inferencia založená výlučne na syntaktickej forme, 
ale do úvahy sa berú aj premisy indukované buď na 
základe predchádzajúcich skúseností, alebo na 
základe zaradenia vstupnej informácie do jednej z 
familiárnych tried situácií. Takúto formu 
spracovania informácie nazývame pragmatickou 
inferenciou. Experimenty vykonané pod vedením 
D. Cumminsovej [Cummins et al., 1991], 
[Cummins, 1995] boli zamerané na výskum vplyvu 
syntaktickej formy a obsahu na proces 
podmieneného usudzovania a interpretácie 
kauzálnych vzťahov typu „ak <príčina>, tak 
<efekt>“. Konkrétne skúmané úlohy relevantné pre 
tento príspevok spadali do troch kategórií a úlohou 
v každej z nich bolo vyvodenie korektného záveru 
na základe použitia jedného zo základných pravidiel 
výrokovej logiky – modus ponens.  

Prvá kategória mala za cieľ preskúmať 
usudzovanie o kauzálnych vzťahoch bez pridanej 
informácie. Zadané boli dve vety v tvare klasických 
premís potrebných pre vyvodenie záveru pomocou 
pravidla modus ponens (A→B, A): 
a. Ak musí Mária písať prácu do školy, ostane 
pracovať dlho v knižnici. 
b. Mária musí písať prácu do školy. 

Zhruba 90% opýtaných usúdi, že Mária ostane 
pracovať dlho v knižnici. V druhej kategórii bola 
súčasťou zadania ďalšia doplňujúca premisa 
(pričom prvé dve vety zostali nezmenené): 
Ak je knižnica otvorená, ostane pracovať dlho v 
knižnici. 

Tento typ pridanej informácie (C→B, pričom C 
obsahovo súvisí s B) bol autormi nazvaný 
additional cause a mal nepriaznivý vplyv na 
úspešnosť vyvodenia záveru. Záver, že Mária 
ostane pracovať dlho v knižnici prijalo zhruba iba 
60% opýtaných. Tretím typom skúmanej pridanej 
informácie bola iná premisa, nazvaná autormi 
alternative cause:  
Ak musí čítať knihu, ostane pracovať dlho v 
knižnici. 

Syntaktická forma tejto premisy je rovnaká ako 
v predchádzajúcom prípade: D→B. Rozdiel je však 

v obsahu vety D – obsahovo nesúvisí s vetou B. V 
tomto prípade však záver, že Mária ostane pracovať 
dlho v knižnici, prijme až 95% opýtaných. 

Pôvodné experimenty sme z dôvodu priblíženia 
sa reálnemu usudzovaniu modifikovali vložením do 
uceleného detektívneho príbehu. Experiment bol 
realizovaný formou kvízu na sociálnej sieti 
Facebook, pričom úlohy boli zadané v slovenskom 
jazyku. V priebehu krátkej doby cca. 2 týždňov sa 
experimentu zúčastnilo 39 účastníkov. 

   

Úloha Vyvodenie korektného záveru 

Modus Ponens 97,44% 

Alternative Cause I 82,05% 

Alternative Cause II 92,31% 

Additional Cause I 41,03% 

Additional Cause II 48,72% 
 
Ukázalo sa, že chybovosť interpretácie 

informácie a usudzovania pod vplyvom obsahu je 
ešte výraznejšia ako v pôvodných experimentoch. 
Cumminsovej výsledky sme teda potvrdili. 
Novinkou bola realizácia experimentu na sociálnej 
sieti Facebook, ktorá mala zvýšiť počet účastníkov 
experimentu a potvrdiť tak výsledky aj 
kvantitatívnou formou. Napriek maskovaniu 
experimentu populárnou formou kvízu sa nám 
nepodarilo získať dostatočné množstvo riešiteľov z 
tejto sociálnej siete. Je teda potrebné opäť 
prehodnotiť formu experimentu a zvážiť ďalšie 
modifikácie. Na zváženie je samozrejme aj samotná 
použitá platforma (Facebook), je totiž možné, že 
experiment „na papieri“ by priniesol rozdielne 
výsledky.   
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BitTorrent je populárny sieťový P2P protokol, ktorý 

slúži na efektívny prenos veľkého objemu dát cez 

Internet. V rámci mojej bakalárskej práce som 

vytvoril niekoľko animačných znázornení 

(vytvorených pomocou programu Adobe Flash), 

ktoré lepšie približujú princíp fungovania protokolu. 

Všetky 3 animácie je možné nájsť na adrese 

http://horansky.php5.cz/bakalarka.php 

1 Animácia č.1:  Život torrentu 
Táto animácia znázorňuje všetky procesy, ktoré  s 

.torrent súborom (ďalej len torrent) prebiehajú. 

Vytvorenie torrentu, spustenie trackera, jeho upload 

cez HTTP na Web, komunikáciu medzi trackerom a 

jednotlivými klientami, re-announce správy.  

Príkladom je BitTorrent komunikácia medzi Alicou, 

Bobom a Charliem.  

2 Animácia č.2:  BitTorrent a 
sieťové vrstvy TCP/IP modelu 
Na tejto animácii je podľa TCP/IP modelu 

znázornený proces zabaľovania a vybaľovania dát 

prenášaných sieťou BitTorrent. Na aplikačnej vrstve 

operuje protokol BitTorrent, na transportnej TCP, na 

internetovej je IP a na linkovej rôzne protokoly ako 

ARP, či DSL. Jedná sa o komunikáciu medzi dvoma 

počítačmi v LAN sieti.  

3 Animácia č.3:  Komunikačné 
správy BitTorrentu  
Komunikácia medzi jednotlivými klientami (tzv. 

peerami) prebieha pomocou správ definovaných v 

špecifikácií protokolu v časti Peer-To-Peer protokol. 

V mojej animácií sú ukázané všetky možné typy 

správ, ktoré si môžu peerovia navzájom posielať. Sú 

to napr. handshake, bitfield, request, cancel, 

interested.  

Tiež v animácii možno vidieť nastavenie dvoch 

ukazovateľov (tzv. flagy) pri každom peerovi – 

choked a interested, ktoré určujú vzťahy medzi 

jednotlivými peermi.  

 

Zdroje:  
[Maryanovsky Alexander, 2006] - 
Maryanovsky Alexander.  BitTorrent, peer-to-
peer file transfer protocol 
[Adobe Creative Team,2009] Adobe Creative 
Team. Adobe Flash CS4 Professional - 
Oficiální výukový kurz  
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Hl’adanie (predikcia) génov v DNA sekvenciách
je jedným zo základných problémov bioinformatiky.
DNA sa nachádza v bunkách živých organizmov a je
nosičom genetickej informácie. Gén je súvislý úsek
DNA. Zložitým molekulárnym aparátom sa z génu
tvorí jeden alebo viacero proteínov – molekúl nevy-
hnutných pre život organizmu. Gény pozostávajú z
častí nazývaných exóny, intóny, signály atd’. Pre in-

A TC GTC CG T AA AC G TGG GG TG G TGCAAT A AC A CA TCG TGG G

CG G TGAC AG AG CT

Obrázok 1: Zjednodušený príklad štruktúry génov a
zarovnania EST. Biela - medzigénový úsek, čierna -
exón, sivá - intrón, tmavosivá - EST.

formatikov je DNA sekvencia ret’azcom nad abece-
dou {A,C,G,T} a hl’adanie génov znamená označe-
nie (anotáciu) každého písmena prvkom z množiny
G = {exón, intrón, medzigénový úsek, ...}. Problém
sa často rieši Viterbiho algoritmom na skrytých Mar-
kovovských modeloch (HMM).

Okrem DNA sa pri hl’adaní génov využívajú aj tzv.
externé dáta - EST sekvencie, proteínové sekvencie,
zarovnania viacerých DNA sekvencií atd’. EST (ex-
pressed sequence tag) je krátky úsek DNA získaný
sekvenovaním exprimovaných génov - to znamená,
že už neobsahuje intróny a medzigénové úseky. Za-
rovnaním EST k DNA vieme určit’ približnú polohu
exónov a intrónov v DNA sekvencii (obr. 1).

Program ExonHunter (EH) [Brejová et al., 2005]
okrem HMM obsahuje aj mechanizmus na spracova-
nie EST dát. Pôvodná implementácia pomocou prog-
ramu sim4 [Florea et al., 1998] nevyhovovala kvôli
celkovému času, potrebnému na predikciu. Preto sme
sa vymenili sim4 za program BLAT [Kent, 2002],
ktorý zarovnania nájde rýchlejšie.

Testovali sme predikciu na sekvencii mušky Dro-
sophila melanogaster. Testovacia DNA mala 16 MB
(1796 génov, 8626 exónov), EST sekvencie 62 MB.
∗kovac.peter@fotopriestor.sk
†brejova@dcs.fmph.uniba.sk

Tabul’ka 1: Senzitivita a špecificita EST zarovnaní
sim4 BLAT

Exón Sn. 84.49% 86.46%
Exón Sp. 22.19% 58.96%

Tabul’ka 2: Senzitivita a špecificita predikcie
EH EH+sim4 EH+BLAT

Gén Sn. 41.98% 54.34% 51.95%
Gén Sp. 47.63% 50.28% 49.29%
Exón Sn. 72.03% 77.22% 77.37%
Exón Sp. 72.48% 73.30% 73.11%
Čas 120 min 282 mim 147 min

Tabul’ka 3: Iné programy: A - Augustus, A+EST -
Augustus s EST, GI - GeneID, GM - GeneMark.

A A+EST GI GM
Gén Sn. 49.50% 63.86% 32.32% 46.71%
Gén Sp. 51.99% 65.45% 32.86% 37.60%
Exón Sn. 69.12% 82.52% 65.58% 71.72%
Exón Sp. 79.81% 82.64% 66.08% 64.23%
Čas 52 min 1707 min 3 min 82 min

Hoci výstup nového programu vykazuje lepšie vý-
sledky (tab. 1), celková úspešnost’ predikcie sa mier-
ne zhoršila (tab. 2). Časová úspora je však výraz-
ná, preto sa v budúcnosti bude používat’ rýchlejšia
verzia. Porovnali sme EH s inými programami (tab.
3). Za rozdiely v presnosti môžu odlišné HMM a
optimálnost’ natrénovaných parametrov. Časy sú len
orientačné, namerané na počítačoch s 2 až 2.27 GHz
CPU, 16 GB RAM.

Referencie
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Vinař, T. (2005). Exonhunter: a comprehensive appro-
ach to gene finding. Bioinformatics, 21:i57–i65.
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ram for aligning a cdna sequence with a genomic dna
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1 Úvod 
Pre automatickú rekonštrukciu 3D modelu reálnej 
scény je možné použiť viacero techník. 

Jedným z prístupov je snímanie scény pri 
osvetlení známymi vzorovými obrazmi [1].  

SMISS využíva kombináciu projektora a kamery 
na zosnímanie scény osvetlenej známymi vzormi, 
uľahčujúcimi určiť bodovú korešpondenciu 
a pomocou stereometrie zrekonštruovať 3D Model. 

2 Princíp 
Pri snímaní projektor vyšle na scénu sériu známych 
vzorov. Obrazy sú následne rozpoznávané pomocou 
kamery. Pre snímanie statickej scény možno využiť 
sériu n vzorových obrazov vytvorených pomocou 
Grayovho zrkadlového kódu. 

2.1 Grayove zrkadlové vzory 

Nech n =  k2log , kde k je horizontálne, resp. 

vertikálne rozlíšenie projektora. 
i-ty Grayov zrkadlový vzor pozostáva zo série k 

bielych, alebo čiernych pruhov šírky 1 pixla, 
križujúcich obraz projektora vo vertikálnom, resp. 
horizontálnom smere. Pričom j-ty pruh je biely 
práve vtedy, ak je i-ty bit čísla j v Grayovom 
zrkadlovom kóde číslo 1. Inak je pruh čierny. 

 

2.2 Snímanie 

Scénu osvetlíme vzormi s horizontálnymi, alebo 
vertikálnymi pruhmi (prípadne oboma pre vyššiu 
presnosť). Predpokladajme že sme zvolili vzory 
s vertikálnymi pruhmi. 

Kamera nasníma obrazy osvetlenej scény 
s jednotlivými vzormi. Následne pre každý 

nezatienený obrazový bod zistí, či v danom snímku 
bol bod scény osvetlený projektorom (bit danej 
úrovne bude 1), alebo nie (bit danej úrovne bude 0). 
Takto získame pre každý obrazový bod kamery 
n-bitový binárny vektor. Z neho potom vieme zistiť 
x-ovú súradnicu pruhu, ktorým bol daný bod 
osvetlený. Tým získame korešpondenciu medzi 
bodmi kamery a pruhmi projektora. 

3 Rekonštrukcia scény 
Aby sme však z korešpondencie vedeli určiť 
súradnice snímaných bodov v priestore, 
potrebujeme poznať parametre kamery a projektora, 
ako je skreslenie šošovky, zorný uhol, súradnice 
optickej osi, ako aj rotačnú maticu a maticu 
posunutia medzi súradnicovým priestorom kamery 
a projektora. Tieto parametre získame z kalibrácie 
pomocou rozpoznávania šachovnicového vzoru so 
známou veľkosťou, pričom hľadáme pozície 
vnútorných bodov šachovnicového vzoru v obraze 
kamery a pomocou Grayových zrkadlových vzorov 
vieme zistiť pozície daných bodov aj z pohľadu 
projektora. 

Pomocou kalibračných parametrov zariadení 
a korešpondencie medzi bodom kamerového obrazu 
a pruhom projektora vieme skonštruovať 
polpriamku so stredom v ohnisku kamery, ktorá 
pretína prislúchajúci bod scény a polrovinu 
obsahujúcu ohnisko projektora a všetky body 
osvetlené pruhmi projektora s rovnakou x-ovou 
súradnicou.  

Prienikom jednotlivých polpriamok a polrovín 
získame súradnice bodov v scéne a skonštruujeme 
hĺbkovú mapu, prípadne 3D model pomocou 
triangulácie nasnímaného mračna bodov. 

Referencie 
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Proteins are encoded in DNA by segments called
genes. A gene generally consists of two types of seg-
ments: exons and introns. Introns are non-coding
parts of genes that need to be removed before the
process of translation to protein can start. Co-
ding segments, that are left after the removal of in-
trons, are called exons. The problem of gene fin-
ding is to identify exons and introns in a DNA se-
quence. Most of the research in gene finding con-
centrates on genes in nuclear genomes and there
are many programs that address this problem e.g.
Conrad[DeCaprio et al., 2007]. In this paper we
present a software tool for automated computational
prediction of protein coding genes in yeast mitochon-
drial genomes which is a much less studied prob-
lem. Yeast mitochondrial genes lack the clear exon
boundary rules typical for nuclear genes. This makes
identifying precise exon boundaries much harder. On
the other hand, mitochondrial genomes are short and
contain only a small set of well-conserved genes
which allows us to use strategies that are more dif-
ficult to apply on nuclear genes.

Our tool is based on conditional radnom fields
(CRFs)[DeCaprio et al., 2007]. Given observation X
and a set of hidden states Y , CRFs model the con-
ditional probability of P(Y |X). A CRF assigns a
probability to the hidden states Y by normalizing a
weighted exponential sum of feature functions Fj:
P(Y |X) = 1

Zw(X)exp(∑ f eatures j w jFj(Y,X)) where w j

denotes the weight of feature function Fj and Zw(X)
is the normalizing constant. Each feature models one
specific kind of information. CRFs allow us to incor-
porate information from many information sources,
even if it does not have a probabilistic interpretation.
This would be problematic in a more traditional hid-
den Markov model approach. Feature weights can be
effectively trained to maximize log-likelihood of the
training data.

∗juro@bonet.sk
†brejova@dcs.fmph.uniba.sk

To produce accurate annotation, our tool com-
bines information from several different sources. We
use Exonerate [Slater and Birney, 2005] to align refe-
rence proteins extracted from model organisms to the
genome being annotated. Genes coding these pro-
teins are very well conserved across the studied or-
ganisms so the resulting alignment gives a very good
approximation of exon and intron positions. We also
use RNAWeasel [Lang et al., 2007] to predict the po-
sitions of introns based on their characteristic struc-
tural motifs. Finally, we use multiple alignment of
mitochondrial genomic sequences from several yeast
species to look for evolutionary signatures typical for
protein-coding regions. These three sources of in-
formation as well as the studied nucleotide sequence
form a set of observations (variable X) used in our
CRF model to predict positions of exons and introns
(variable Y).

We have tested our tool on genes from 33 mito-
chondrial genomes. Currently, we predict 77% of
genes and 68% of exons perfectly. We are working to
further improve prediction accuracy of our tool and to
make it available and easy to use for the life science
community.
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Hidden Markov models (HMM) are an important
tool for modeling biological sequences and their an-
notations. By annotating sequences we mean assign-
ment labels for each symbol according to its function.
For example, in gene finding we want to distinguish
between regions of DNA that encodes proteins from
non-coding sequence. Hidden Markov model defines
a probability distribution over all annotations of se-
quence X .

Commonly used algorithm for HMM decoding
is the Viterbi algorithm. Viterbi algorithm finds
the most probable annotation for subset of HMMs.
In general, the sequence annotation is NP-hard
[Brejova et al., 2007] and Viterbi algorithm is used
as heuristic algorithm. Recently it has been shown
that other decoding methods have better result than
Viterbi in specific applications [Gross et al., 2007].
We propose new decoding method that allows uncer-
tainty in region boundaries.

Our method is based on a framework of
maximum expected boundary accuracy decoding
[Gross et al., 2007]. Boundary is the change of a la-
bel in annotation sequence at particular place. We de-
fine our objective function R in terminology of gain
functions [Hamada et al., 2009]. In particular, let A
be an annotation and A′ be the correct annotation. Ev-
ery boundary at position i in A will get reward +1 if in
A′ is the same boundary at position j and |i− j|<W .
Otherwise, that boundary will get reward −γ .

Our goal is to find the annotation maximizing the
expected reward. Expected reward of annotation A
of sequence X is ∑A′ R(A,A′) · P(A′|X). We call
our method the Highest Expected Reward Decoding
(HERD). The time complexity of HERD algorithm
is O(nWC|E|+ nC2W 2) where n is the length of se-
quence, C is number of different labels and W is pa-
rameter from gain function.

We evaluate this approach on the problem of de-
tecting viral recombination in HIV genome and com-
pare it with existing tool called jumping HMM which

∗mic@ksp.sk
†brejova@dcs.fmph.uniba.sk

uses the Viterbi algorithm [Schultz et al., 2009]. We
created 350 artificial recombinants with recombina-
tion every 300 symbols and use same model as jump-
ing HMM. The tests were done with sequences with
average length 1200 symbols. Parameters were set to
W = 10 and γ = 1. As we can see in the table bel-
low, HERD has slightly better performance in terms
of correctly labeled symbols, and also is significantly
better with respect to feature specificity and sensitiv-
ity. On the other hand, the HERD is worse in finding
the exact boundaries than the Viterbi algorithm. The
feature is block of label of same color and it is cor-
rectly predicted if its boundaries are misplaced by at
most 10 symbols.

Algorithm % labels Feature Feature Avg.
correct sp. sn. dist.

Sequences with inter-subtype recombination
HERD 95.7% 63.1% 58.9% 2.4
Viterbi 95.4% 53.4% 47.9% 1.8
Sequences with intra-subtype recombination
HERD 91.6% 46.5% 41.9% 2.7
Viterbi 88.0% 32.8% 26.1% 2.7
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Abstrakt
Cieľom  tejto  práce  bolo  vytvorenie  online 
vzdelávacej  hry  pre  použitie  v  muzeálnom 
prostredí.

Kľúčové slová: serious games, ajax, web 2.0, web 
aplikácia

1 Charakteristika hry
Hru  sme chceli urobiť  tak,  aby  bola  prístupná 
širokému  okruhu  návštevníkov  múzea.  Preto  sme 
zvolili formu  online  hry.  Takáto  hra  môže  byť 
ľahko prístupná cez webovú stránku múzea alebo na 
informačnom pulte priamo v múzeu.

Ďalšou  dôležitou  podmienkou  bolo  urobiť  hru 
dostupnú a ľahko pochopiteľnú pre širokú vekovú 
skupinu, ktorú tvoria návštevníci múzeí.

Poslednou  a  najdôležitejšou  požiadavkou  bola 
úplna  nezávislosť  od  prezentovaných  dát,  keďže 
jednotlivé  múzeá  sa  od  seba  líšia  hlavne 
poskytovaným obsahom.

2 Riešenie
Hernú  aplikáciu  tvoria  tri  hlavné  časti. 
Administrácia slúži  na  pridávanie herného obsahu 
úpravu herných nastavení a pridávanie záznamov do 
muzeopédie.  Muzeopédia tvorí  vzdelávaciu  časť 
hry.  Hráč  tam  môže  nájsť  všetky  potrebné 
informácie  o  múzeu  a  exponátoch.  Poslednou 
časťou je samotná hra. Hru tvorí desať úloh rôznej 
obtiažnosti.

2.1 Platforma

Na  hranie  hry  postačí  iba  bežný  internetový 
prehliadač s podporou javasriptu.  

Nepoužili  sme žiadne aplety alebo Flash práve 
kvôli zachovaniu prístupnosti hry. Ajaxom[1] sa dá 
nahradiť  veľa  efektov ktoré  poskytuje  flash alebo 
rôzne aplety.

Na strane servera hra vyžaduje webserver (napr. 
Apache), PHP a MySQL databázu. Všetky potrebné 

programy  sú  open  source  projekty  dostupné  cez 
licenciu bez poplatku.

2.2 Nezávislosť od vstupných dát

Hrá má tri  základné typy úloh – kvíz,   zoradenie 
udalostí  a  obrázkové  puzzle.  Tieto  typy  úloh  sú 
všeobecne dobre známe a dajú sa z nich vytvoriť 
úlohy na väčšinu dát prezentovaných v múzeách.

Hra nieje samozrejme obmedzená iba na tieto tri 
úlohy.  Na vytvorenie  novej  úlohy postačí  napísať 
jednu PHP triedu ktorá bude obsluhovať vytváranie, 
úpravu,  zobrazenie  a  overenie  úlohy.  Dôležité  je 
aby daná trieda bola odvodená z triedy  Question a 
implementovala  rozhranie  iQuestion.  Takto 
vytvorená  úloha  bude  automaticky  začlenená  do 
administrácie a aj samotnej hry.

2.3 Prispôsobenie hry

Vzhľad  hry  sa  dá  ľahko  prispôsobiť  pomocou 
XHTML šablón a CSS. Celá aplikácia je napísaná 
v kódovaní UTF-8 a tým pádom nie je obmedzená 
na  znakovú sadu jedného jazyka. 

2.4 Muzeopédia

Muzeopédia  obsahuje  abecedný  register  a  texty 
k jednotlivým  exponátom  múzea.  Ku  textom  je 
možné pridať obrázky, zvuky, videá a samozrejme 
aj ďalšie zdroje na internete.

2.5 Ďalšie rozšírenie

Do budúcna plánujeme dorobiť podporu pre viacero 
jazykov,  refaktorovať  administráciu  a  doplniť 
ďalšie typy úloh podľa požiadaviek z múzeí.

Referencie
[1]  Jesse  James  Garret,  (2005). Ajax:  A  New 

Approach  to  Web  Applications, 
http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archi
ves/000385.php 
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Abstrakt 
V tomto článku predstavujeme prototyp vlastného 
prezentačného programu vytvoreného pre účely 
virtuálneho múzea filmu. Jeho implementáciu sme 
prispôsobili publikovaniu na internete.  
Na použitie tohto projektu sme vytvorili 

virtuálne múzeum ilustrované na hranom filme Ako 
divé husi režiséra Martina Ťapáka.  
Vnútorná štruktúra projektu je založená na 

úrovni detailu príbehu filmu, čo sa dosiahlo 
kombináciou umeleckých fotografií Mateja 
Zemana, ktoré vytvoril počas nakrúcania filmu, so 
scenárom filmu. 
Užívateľské prostredie sme vytvorili 

v programovacom jazyku Java, jednotlivé dáta 
potrebné k vytvoreniu príbehovej línie a ich 
vzájomné priradenie je uložené v MySQL databáze  
a je implementované na webovej stránke. 
 

Kľúčové slová: virtuálne múzeum, applet, úroveň 
detailu, on-line databáza 

1 Úvod  
V súčasnej dobe sa vo filmovom archívnictve, na 
školách filmového umenia ani v komerčnom 
prostredí nepoužíva software, ktorý by pomocou 
spojenia statického obrazu a textu umožňoval 
skrátenú prezentáciu filmového diela bez straty 
informačnej hodnoty samotnej dejovej línie: napriek 
zníženému počtu obrazov užívateľ nepríde 
o príbehovú osnovu diela. 
 
Naším cieľom bolo naštudovať všeobecnú 

problematiku virtuálneho múzea filmu, navrhnúť 
prototyp vlastného prezentačného programu a jeho 
implementáciu prispôsobenú publikovaniu na 
internete. Pre tento účel sme vytvorili virtuálne 
múzeum pre film Ako divé husi (Martin Ťapák, 
2000) s použitím fotografií z filmu Mateja Zemana 
v kombinácii s textom zo scenára filmu.  Prostredie 
sme vytvorili v programovacom jazyku Java, údaje 
vložili do databázového systému MySQL a  
implementovali na webovej stránke. 
 

Zvyšok dokumentu pokračuje podľa 
nasledujúcej schémy. V časti 2 sa budeme zaoberať 
prezentáciou, súčasným stavom rôznych typov 
virtuálnych múzeí a ich tvorbou. 
 
V nasledujúcej časti predstavíme koncept 

virtuálneho múzea filmu, jeho cieľové skupiny 
používateľov, všeobecné a konkrétne požiadavky na 
naše dielo. Tak isto tu navrhneme a špecifikujeme 
technológie, ktoré budeme používať na vytvorenie 
projektu a jemu prislúchajúcej webovej stránke. 
 
Štvrtá kapitola sa bude zaoberať konkrétnou 

implementáciou projektu, popisom algoritmov 
riešení problematiky a na záver zhodnotíme 
dokončenie programu a jeho prínos. 

2 Prehľad problematiky 

2.1 Virtuálne múzeum 

ICOM – International Council of Museums 
(Medzinárodná rada múzeí) definuje múzeum ako 
neziskovú, permanentnú inštitúciu v službách 
spoločnosti a jej rozvoja, otvorenú verejnosti, ktorá 
získava, konzervuje, skúma, komunikuje 
a vystavuje hmotné aj nehmotné dedičstvo ľudstva 
a jeho prostredia za účelom vzdelávania, štúdia 
a potešenia [ICM]. 
 
Virtuálne múzeum sa podľa Forteho definuje 

ako multimediálna zbierka digitálnych dát, ktoré sú 
telematicky dostupné [...] kognitívny priestor 
s nekonečnou kapacitou pre rozšírenie, kombináciu, 
kompozíciu, rekompozíciu [Qvortrup, 2002]. 
 
Virtuálne múzeum je múzeum, ktoré obsahuje 

zbierky v digitálnej forme a vystavuje ich na 
internete. Súčasťou virtuálnych múzeí sú aj múzeá 
umenia vytvoreného digitálne, ako napríklad Net 
art, Fun art, Digital art atď. Väčšina virtuálnych 
múzeí sú súčasťou fyzických múzeí, ktoré vlastnia 
ozajstné zbierky a využívajú možností internetu na 
ich digitálnu prezentáciu [NWE].  
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2.2 Charakteristiky virtuálneho múzea  

• Zbierky -  Zbierka môže pozostávať zo 
statických ako aj pohyblivých obrázkov,  
zvukových súborov, videa, 3D modelov, 
textových dokumentov, alebo z ich kombinácie. 
Vystavujú sa prostredia, ľudia aj veci.  

 
• Zjednotenie a interakcia – Vystavené dielo 
môže byť pomocou hyperlinku prepojené k iným 
relevantným zdrojom informácií, ako informácie 
o jeho vzniku, autorov životopis, iné diela od 
toho istého autora a linka na zbierky  v iných 
múzeách. 

 
• Celosvetová návštevnosť – Virtuálne múzeá 
nemajú fyzické limity – zbierky si môže 
prezerať neobmedzené množstvo návštevníkov 
z celého sveta. Aj malé múzeum nachádzajúce 
sa vo vzdialenej oblasti môže ponúknuť svoje 
služby a zbierky celosvetovému publiku. 
Navyše, jednotlivý umelec si môže zriadiť svoje 
vlastné virtuálne mini-múzeum, aby sa 
predstavil širšej verejnosti.  Jedným z prvých 
takýchto umelcov bol Lin Hsin Hsin, ktorý už 
v roku 1994 založil virtuálne múzeum Lin Hsin 
Hsin Art Museum [LHHAM].  

 
• Náklady – Založenie múzea po fyzickej stránke 
vyžaduje veľké množstvo finančných 
prostriedkov, kvôli čomu je otvorenie nového 
múzea jednotlivcom, prípadne inštitúciou alebo 
komunitou, často takmer nemožné. Vytvorenie 
virtuálneho múzea je však možné z oveľa 
menšími výdavkami. 

 
• Prístupnosť – Virtuálne múzeum je väčšinou 
otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 
Nedostupné môže byť hlavne z dôvodu 
nedostupnosti servera, alebo z dôvodu údržby či 
úpravy dát. 

 
• Ochrana – Jednou z najdôležitejších zložiek 
múzea je bezpečnosť a starostlivosť o zbierky.  
Vhodná teplota, vlhkosť, osvetlenie a zákaz 
fyzického kontaktu návštevníkov, virtuálne 
múzeum je od starosti o toto všetko oslobodené 
[NWE]. 

2.3 Príklady virtuálnych múzeí 

Virtual Museum of Canada (VMC) – Virtuálne 
kanadské múzeum je národným štátnym múzeom. 
Zastrešuje takmer 3000 kanadských múzeí 
nezávisle na ich veľkosti či geografickej lokácii.  
VMC v sebe zahŕňa vyše 500 virtuálnych 
prehliadok, vzdelávací materiál, edukačné on-line 
hry a vyše 680.000 obrazov zo zbierok.  Zdroje sú 
bilingválne – dostupné v anglickom aj francúzskom 

jazyku [VMC]. Podľa Fiony Cameron [Cameron 
and Kenderdine, 2007] je VMC najlepším 
virtuálnym múzeom sveta. 
 
Museum of Computer Art (MOCA) – jedno 

z najúspešnejších a najobsažnejších virtuálnych 
múzeí digitálneho umenia. Založením v roku 1993 
sa stalo prvým virtuálnym múzeom svojho typu.  
V roku 2002 bolo Asociáciou riadenia múzejných 
domén (Museum Domain Management Association 
– MuseDoma [MD]) odmenené získaním  domény 
najvyššej úrovne  .museum [MCA]. 
 
Louvre – multimediálna zbierka prezentuje 

umelecké diela v obrazovej alebo v 3D 
zrekonštruovanom stave, panorámy sál, mini 
webové stránky  sprevádzajúce jednotlivé výstavy 
a udalosti múzea a louvre.fr magazín informujúci 
o najnovších informáciách o múzeu [MdL]. 
 
Virtuálne srdce strednej Európy – účelom 

projektu je zrekonštruovať najcennejšie veže, 
studne a rarity Prahy, Grazu, Mariboru a Bratislavy, 
následne ich prezentovať ako 3D modely a k nim 
náležité digitálne rozprávanie príbehov, a tým 
umožniť Európanom byť hrdým na svoj príspevok 
ku Svetovému kultúrnemu dedičstvu [VHCE, 
2004]. V tomto projekte sa prvý raz objavuje 
koncepcia level of details (úroveň detailu), a to 
krátke, stredné a dlhé verzie príbehov. 

2.4 Tvorba virtuálneho múzea 

Algoritmus tvorby virtuálneho múzea sa dá rozdeliť 
do 7 krokov [Ferko, 1997]:    
 
1. Identifikácia miery zaujímavosti a 

rozhodnutie o tvorbe virtuálneho múzea ako 
virtualizácie svetovo unikátneho súboru dát. 

 
2. Zber primárnych dát. 

 
3. Spracovanie dát, selekcia a vytvorenie 

sekundárnych dát na prezentáciu  
 

4. Návrh a implementácia hardverového a 
softverového riešenia pre projektované 
virtuálne múzeum a jeho internetovú 
prezentáciu.  

 
5. Organizácia digitálneho obsahu na 

prezentáciu.  
 

6. Integrácia, verifikácia a testovanie 
virtuálneho múzea.  

 
7. Inštalácia, promócia, publikovanie, 

distribúcia a medializácia hotového riešenia. 
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2.5 Možnosti prezentácie filmu 

V súčasnej dobe sú dve možnosti on-line 
prezentácie filmového diela: 
 
Filmové databázy – možnosť prečítať si 

základné informácie o deji filmu a jeho autoroch 
(overview),  kvalite filmu (review) a hercoch (cast). 
Väčšinou je pripojená ilustračná fotografia, alebo 
plagát filmu. 
 
On-line pozretie – možnosť pozrieť si celý, 

alebo čiastočný film na internete, často s napísanou 
krátkou synopsou. Na tomto princípe fungujú 
televízne archívy jednotlivých televízií, archívy 
filmov a seriálov. 
 
Naším zámerom je vytvoriť tretí typ  možnosti 

prezentácie videa, akýsi kompromis medzi prvým 
a druhým typom.  K možnosti prečítať si dej filmu 
pridáme aj obrazovú dokumentáciu jednotlivých 
scén, ktoré nám dokreslia atmosféru, ukážu v deji 
nepopísané detaily rozloženia scén, odprezentujú 
herecké výkony a celkovo dodajú prezentácii nový 
rozmer. 
 
Prvým podobným projektom je stručné 

predvedenie filmu vo virtuálnom múzeu vo forme 
online prezentácie v projekte Považské múzeum 
Žilina [PMZ, 2007]. Celkové trvanie prezentácie je 
približne 8 minút, za ktoré sa za sprievodu hudby 
odprezentuje 58 fotografií v kombinácií so 
sprievodným textom. Tento projekt nadväzuje aj na 
viaceré dĺžky príbehov [VHCE, 2004]. 

3 Špecifikácia projektu 
Virtuálne múzeum pre filmové dielo Ako divé husi 
bude internetová stránka, ktorej hlavnou časťou 
bude prezentácia filmu v používateľom 
nastaviteľnom rozsahu a rýchlosti. Film bude 
prezentovaný vo forme fotografií v kombinácii 
s textami zo scenára. Podobný princíp sa už roky 
využíva vo filmovom obore v podobe krátkych 
príbehov zostavených iba z očíslovaných fotografií, 
zvaný fotopríbeh. Príbeh je prerozprávaný pomocou 
vhodne veľkých záberov, kompozície a hlavne 
výrazovými prostriedkami herca. V našom prípade 
bude k fotografii pridaný aj súvisiaci text, takže aj 
v prípade nejednoznačne pôsobiaceho obrazu, bude 
divák uvedený na pravú mieru. 

3.1 Cieľové skupiny 

Cieľovú skupinu užívateľov projektu sme 
rozdelili na dve časti: na používateľov a na 
prevádzkovateľov aplikácie. Za hlavnú cieľovú 
skupinu používateľov považujeme ľudí 
zaujímajúcich sa o filmové umenie, či už z pohľadu 
zábavy alebo kultúrneho dedičstva, odborníkov 

skúmajúcich danú problematiku – študentov 
filmových fakúlt, filmových kritikov, recenzentov 
ai. 
  
Do cieľovej skupiny prevádzkovateľov sme 

zaradili rôzne pamäťové a kultúrne inštitúcie ako 
filmové archívy, múzeá kinematografie, alebo 
filmové databázy, i samotných filmových tvorcov, 
ktorí môžu takýmto spôsobom predstaviť svoje 
dielo širšej verejnosti. 

3.2 Spracovanie aplikácie 

Aplikácia bude z vizuálnej stránky rozdelená na tri 
časti (obrázok 3.1): 
 
Prvú z nich bude tvoriť prezentačná časť – 

miesto, kde sa budú vykresľovať obrázky. Jej 
veľkosť bude závisieť od  rozmerov fotografií už 
upravených na veľkosť, v ktorej budú prezentované. 
Obrázky v nej budú vycentrované či už na výšku 
alebo na šírku a zvyšné pozadie bude zafarbené na 
čierno, aby farebnosťou používateľa 
nerozptyľovalo. 
 
Druhou časťou bude priestor na vypísanie 

textov, v ktorom sa vždy zobrazí text relatívny 
k obrázku. Farba písma bude biela na čiernom 
pozadí, tak aby čítanie textu neunavovalo oči. 
 
V tretej časti sa budú nachádzať tlačidlá, 

pomocou ktorých sa bude ovládať celková 
prezentácia, ako aj možnosti nastavenia jej rýchlosti 
a obsiahlosť príbehu v percentách.  
 

Obrázok 3.1: Návrh grafického rozloženia 
aplikácie 

 
Prepojenie jednotlivých obrázkov a scén zo 

scenára nám uľahčia originálne názvy fotografií, 
ktoré sa dajú priradiť ku konkrétnym scénam. 
V tomto okamihu začneme priradzovať jednotlivým 
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scénam dôležitosť, ktorá sa prejaví v používateľom 
nastavenej dĺžke príbehu. 
 
Vo chvíli, keď sme popriradzovali jednotlivým 

scénam príslušný obrázok bolo treba rozhodnúť, 
ktoré scény budú patriť do jednotlivých úrovní 
používateľom nastaveného rozsahu. Jednotlivé 
scény sme indexami rozdelili do 6 vrstvového 
stromu, podľa navzájom nadradených skupín 
závisiacich od počtu percent (obrázok 3.2). 

Obrázok 3.2: Schéma rozdelenia 20 scén podľa 
dôležitosti 

3.3    Princíp fungovania aplikácie 

Program načíta zo súboru zoznam jednotlivých scén 
podľa používateľom nastaveného percentuálneho 
množstva rozsiahlosti príbehu a začne po stlačení 
tlačidla pre prehratie s jeho automatickou 
prezentáciou postupne v rámci deja a v rýchlosti 
nastavenej používateľom.  
 
Ak nebude nastavená žiadna rýchlosť, aplikácia 

bude čakať na stlačenie tlačidla, ktoré posunie 
príbeh ďalej, späť, na začiatok, prípadne na jeho 
koniec. Tieto tlačidlá bude možné stlačiť aj počas 
automatickej prezentácie, pokiaľ sa chce používateľ 
vrátiť k nejakej scéne, alebo sa chce posunúť v čase 
rýchlejšie. 
 
Nastavenie rýchlosti prezentácie bude možné 

zmeniť aj počas prehrávania,  tak isto bude možné 
ho pozastaviť, alebo ukončiť. 

4 Implementácia 
Pretože by malo byť virtuálne múzeum 
prezentované ako súčasť webovej stránky na 
internete, mali sme niekoľko možností jeho vývoja.  
Pre čo najväčšiu nezávislosť by mala byť aplikácia 
viacplatformová a vývojové prostredie slobodne 
šíriteľný software (Open Source). Hlavnými dvoma 
kandidátmi pre vývojovú platformu boli Flash 
a Java. Napriek tomu, že sú aplikácie vytvorené 
Flashom menšie a rýchlejšie načítané, Flash je ako 
Adobe Flash komerčným produktom firmy Adobe 
Systems inc.[AF], a rôzne doplnky vývojového 
prostredia sú platené. Open Source verzie Flashu 
nie sú takmer vôbec kompatibilné s operačným 

systémom Mac OS, alebo multimediálnymi 
prehrávačmi iPod. Preto sme sa rozhodli vyvíjať 
aplikáciu na platforme Java,  ktorá spĺňa podmienky 
aj pre viacplatformovosť, aj pre slobodnú 
šíriteľnosť. 

4.1 Dáta: 

Od umeleckého fotografa Mateja Zemana sa 
nám podarilo získať 678 dokumentačných 
farebných fotografií z filmu na 12 CD nosičoch vo 
formáte TIFF. Pán Andrej Ferko nám dal 
k dispozícií originálny scenár filmu vo forme 
šiestich jednotlivých dokumentov formátu DOC.  
 
Fotografie sme zmenšili na 25 percent ich 

pôvodnej veľkosti a prekonvertovali sme ich na 
formát JPEG. Keďže pôvodne nemali originálne 
fotografie filmu slúžiť pre podobný typ prezentácie, 
nachádzajú sa medzi nimi aj fotografie na výšku. 
Z tohto dôvodu sme program prispôsobili aj pre 
tento typ vstupu, napriek tomu je pre budúcnosť 
odporúčané tomuto formátu sa vyhnúť, najmä pre  
rušivý efekt pri striedaní rozmerov. Súčasné 
veľkosti obrázkov sú minimálne 422*273 a 
maximálne 438*285 pixlov pre fotografie na šírku, 
a minimálne 273*420 a maximálne 281*437 pixlov 
pre fotografie na výšku.  
  
Najväčšou výzvou projektu bolo vhodne priradiť 

jednotlivé texty ku konkrétnym obrázkom. Pri 
samotnom priradzovaní nám originálne popisné 
názvy fotografií, ktoré súviseli so scénami, uľahčili 
tento proces, avšak pri vkladaní údajov do databázy 
začali byť dlhé a podobné názvy priveľmi mätúce. 
Aby sme sa vyhli ľudskej chybe a nesprávnemu 
priradeniu pri konečnom vkladaní údajov do 
databázy, zmenili sme názov fotografií na menej 
komplikované názvy: v poradí, v akom nasledujú, 
majú názov od 001.jpg po 678.jpg.  
 
Týmto krokom sme stratili časť informácie 

v podobe názvu fotografie, avšak jej zaradenie 
v rámci deja môže byť v nevyhnutnom prípade 
obnovené pomocou dát z priradenej časti textu. 

Obrázok 4.1: Ukážka zjednodušeného systému 
priradenia po zmene názvu fotografií v rámci jednej 

scény. 
 

text 1 + 2-27 V kuchyni 4.jpg 
text 2 + 2-27 V kuchyni 5.jpg 
text 3 + 2-27 V kuchyni - Johana.jpg 
text 4 + 2-27 V kuchyni - Johana 1.jpg 
text 5 + 2-27 V kuchyni - Johana 2.jpg 
text 6 + 2-27 V kuchyni - Johana 3.jpg 
text 7 + 2-27 V kuchyni - Johana detail.jpg 
text 8 + 2-27 V kuchyni - Johana detail 1.jpg 

→ 317.jpg 
→ 318.jpg 
→ 319.jpg 
→ 320.jpg 
→ 321.jpg 
→ 322.jpg 
→ 323.jpg 
→ 324.jpg 
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Pretože sme nemali ku každej scéne v scenári 
fotografiu stávalo sa, že z niektorých dôležitých 
scén nebola fotografia ani jediná. Problém so 
scénami, kde bolo málo fotografií sme vyriešili tým, 
že sa fotografie opakujú, pre celé scény bez obrazu 
sme vytvorili alternatívny obraz, aby nevznikol 
dojem nefunkčnosti programu. (obrázok 4.2). 
 

 

Obrázok 4.2: Obrázok nahrádzajúci chýbajúce 
scény 

 
Jednotlivé scény rozdelené podľa dôležitosti, ich 

poradie, priradenú fotografiu a text sme uložili do 
MySQL databázy wild_geese, do tabuľky s údajmi 
poradie, priorita, obrázok, text. 

4.2 Java applet 

Základ appletu tvorí trieda NewMain, ktorá je 
odvodená od triedy java.applet.Applet 
a implementuje rozhranie Runnable, ktoré 
umožňuje spustenie vlákna (thread). V triede 
NewMain sme definovali tieto metódy: 
 
public void init() - metóda, ktorá sa volá 

prehliadačom pri inicializácií apletu, určujeme v nej 
rozloženie komponentov tak ako budú po celý čas 
a nastavíme ich vlastnosti. Načítame v nej do 
zoznamu poradie scén pre 10% obsahu príbehu 
a vykreslíme úvodný obrázok.   
 
public void paint(Graphics g) - metóda sa volá 

vždy keď je treba niečo vykresliť - zistí rozmery 
aktuálneho obrázka a podľa toho ho vycentruje na 
plátno.  
 
public boolean action(Event evt, Object arg) - 

metóda, ktorá definuje udalosti na jednotlivých 
komponentoch:   
 first – nastaví nasledujúci obrázok na prvý 

v poradí a vykreslí ho. 
 last – nastaví nasledujúci obrázok na posledný 

v poradí, vykreslí ho a zastaví vlákno. 

 previous – nastaví nasledujúci obrázok na 
predchádzajúci a vykreslí ho. 
 next – okamžite vykreslí nasledujúci a ak je 

tento posledný, zastaví vlákno.   
 play/pause – ak je play, spustí štart vlákna 

a premenuje sa na pause. Ak je pause, zastaví beh 
vlákna a premenuje sa na play. 
 percent – zastaví vlákno, načíta zo súboru dáta 

v rozmedzí nastaveného množstva a vykreslí prvé 
z nich. 
 speed – nastaví veľkosť spomalenia vlákna 

(Thread.sleep) na používateľom stanovenú rýchlosť, 
ak je nastavené na „-“ tak zastaví vlákno 
a znemožní použitie tlačidla play. To umožní až vo 
chvíli, keď sa nastaví na konkrétnu časovú hodnotu. 
 
public void run() – metóda načíta nasledujúci 

obrázok v zozname a vykreslí ho spolu s textom 
a potom sa následne uspí na dobu, akú jej nastavil 
používateľ. 
 
public void stop() – metóda, ktorá je volaná 

v momente ako je stránka appletu zatvorená. Vtedy 
zastavujeme vlákno. 
 
public void ReadMe() – metóda, pomocou ktorej 

načítavame jednotlivé fotografie do pamäti za 
účelom ich neskoršieho vykreslenia. 
 
public void resetBuffer() a public void 

paintBuffer(Graphics g) – dve metódy, pomocou 
ktorých si zabezpečujeme doublebuffering – 
techniku, pri ktorej si v pamäti vopred pripravíme 
dva nasledujúce stavy vykreslených obrázkov. Tým 
získame možnosť vykresliť ich rýchlejšie a zabrániť 
blikaniu appletu.  
 
Pod tlačidlami sa nachádzajú dva komponenty 

ComboBox (Choice) umožňujúce výber z viacerých 
možností a k nim dva popisy (Label). Jedným z nich 
je nastavenie množstva prehliadaného príbehu – 
Percent, ktorého možnosti výberu sú: 1%, 10%, 
30%, 50%, 75% a 100% a je vopred nastavený na 
10%. Druhým komponentom je Speed, pomocou 
ktorého si používateľ nastaví vyhovujúcu rýchlosť 
prezentácie. Má možnosť vybrať si z: 3, 5, 8, 10, 
15, 20, 30, a 50 sekundových intervalov, alebo si 
môže zvoliť možnosť „-“, čiže možnosť riadiť si 
rýchlosť manuálne pomocou tlačidiel previous 
a next. 

4.3 Webová stránka 

Jednotlivé stránky sme štrukturovali rovnakým 
spôsobom (obrázok 4.3), líšili sa iba v obsiahnutých 
informáciách. 
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Obrázok 4.3: Štruktúra jednotlivých webových 
stránok 

 
Celkovo sme vytvorili tri navzájom prepojené 

stránky:  
• O projekte (projekt.htm)– na tejto stránke 
predstavujeme svoj projekt,  

• O filme (film.htm) –informácie o štábe, 
hercoch, stručná história filmu 

• Virtuálne múzeum (VMuseum.htm) – stránka 
s aplikáciou virtuálnej prezentácie filmu 
 

Obrázok 4.3: Logo webovej stránky vytvorené 
skombinovaním fotografií Mateja Zemana 

5 Výsledky a diskusia 
Naším cieľom bolo naštudovať všeobecnú 
problematiku virtuálneho múzea filmu, navrhnúť 
prototyp vlastného prezentačného programu a 
nasledovne ho implementovať pre publikáciu na 
internete. Podarilo sa nám vytvoriť akýsi komix, 
alebo virtuálnu novelu nikdy nedokončeného diela 
Ako divé husi, a pomocou zmeny úrovne detailu pri 
pohľade na dielo sme dosiahli niekoľko variácií 
vizuálno-emočného zážitku. 
 
Riešenie projektu sme predložili niekoľkým 

autorom amatérskeho filmu, ako aj odbornej 
verejnosti – pedagogičke fakulty Filmovej 
a televíznej réžie,  vysokej školy  múzických umení, 
Mgr. Eve Filovej. Amatérskych tvorcov zaujala 
myšlienka tvorby podobných projektov formou  

slobodnej tvorby, kedy by mohol ktokoľvek 
vytvoriť podobné dielo z ľubovoľného filmu 
a publikovať ho. (Podobný spôsob ako napísanie 
synopsy filmu). Pani Filová mala podobný prístup, 
ale upozornila na riziko odradenia divákov od 
samotného filmového diela, pokiaľ by projekt nebol 
urobený dostatočne kvalitne. Navrhla, že podobné 
projekty by mali prejsť cez akúsi odbornú  
schvaľovaciu komisiu, ktorá by rozhodla 
o zverejnení diela na internete.  
 
Takisto navrhla možnosť nutnej registrácie 

užívateľa a zaplatenie poplatku, pokiaľ by išlo 
o prezentácie s vysokým levelom detailu, tj. 
užívateľ by si mohol pozrieť detailne takmer celú 
dejovú líniu. Tento prípad by sa však týkal iba 
filmov z novšej distribúcie. 
 
Výsledné dielo bude zaradené do projektu 

Považské múzeum 3D on-line na www.pmza.sk. 
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Abstract 

We present an overview of the current technologies 
in the area of 3D web and propose a new 3D 
webpage model. This model is based on declarative 
geometry, which is integrated into the DOM tree of 
a webpage. Our model ties up to the XHTML, CSS 
and JavaScript model, trying to reuse as much logic 
from this concept as possible. We hope this 
approach will enable an easy switch-over from the 
current 2D web model to 3D. A key aspect in our 
approach, is the introduction of “websurfaces”. 
These enable simple integration of today’s 
webpages into 3D. Thus, our approach doesn’t 
separate 3D from 2D and enables backward 
compatibility. Any existing webpage can be 
extended to 3D without changing its original code. 
Our model not only separates raw geometry, “3D 
style”, scripting and interaction, but also provides a 
way for “effect” separation, with the use of 
“systems”. We look at shadows, physics, even the 
camera model as abstract elements, separated from 
the scene, but yet influencing it. 
 

Keywords: 3D Webpages, 3D Interfaces, Human 
Computer Interaction, Virtual Reality 

1 Introduction and Motivation 

Over the last years, internet and technologies 
associated, have overcome a major evolution. We 
started with static HTML pages. Then, with the use 
of CSS, we separated form from content. 
Interaction, was added with the DHTML model and 
JavaScript. With the use of AJAX, webpages 
became dynamic. New technologies, like Flash and 
Shockwave, became common. But despite all the 
progress in the last decades, webpages still remain a 
2D domain. Many, mostly proprietary, technologies 
focused on 3D web were introduced, but not a 
single one became widely used. 

Even as network broadband and rendering 
performance no longer present a barrier for 3D web 
content, most of today’s webpages don’t deliver any 
3D content at all, nor they are made purely in 3D. 
Although some of them would benefit greatly from 
3D output. Not only internet shops could deliver a 

virtual reality experience but also pages focused on 
cultural heritage, data visualization and 
entertainment would profit from 3D output, which 
is more close to our perception of the surrounding. 
And as it is a common goal to bring computer 
output closer to its human user, we must start 
thinking of extending the current model to its future 
needs. 

This step into the „next dimension“ is, however, 
a subject to both hardware and software 
improvements. These improvements are mostly 
visible in the computer game entertainment 
industry, as new virtual reality hardware is 
supported by entertainment applications and 
becomes available for the end user. Despite the 
game industry, we don’t see any real, or significant 
advancement in 3D interfaces or even the use of 3D 
on webpages in larger scale.  

All current 3D web solutions are built on 
knowledge expensive (proprietary) technologies and 
are the domain of few professionals. Not only there 
is no one to develop 3D web content, also many 
technologies lack on end-user runtime support. So, 
from our point of view, we see a gap on the way 
from 2D into 3D and this gap is caused by missing 
technology that would enable simple 3D web 
content creation by common users but as the same 
time a technology that would stay robust and 
wouldn’t limit professionals. 

In this paper we first describe todays 
technologies for 3D on the web. The main focus is 
on new technologies like WebGL, Google’s O3D, 
3DMLW, X3DOM but also technologies like X3D, 
Flex - VR and Shockwave as well. The use of 
webpage technologies not primary designed for 
delivering 3D graphics into the web browser like 
Adobe’s Flash, Microsoft’s Silverlight and Java 
applets are described as well. 

Next, we propose our solution which is an 
extension, of the current webpage model (XHTML, 
CSS, JavaScript) into 3D. We introduce 3DMSD 
and 3DCSS and also some function extensions to 
JavaScript. Our proposed model deals with the 
bottlenecks of current technologies, and introduces 
new concepts - like the concept of “websurface” 
and “3D style”. Allowing to create powerful 
interactive 3D content for everyone, even for people 
with a shallow knowledge of 3D, but yet extendable 
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and flexible to provide a powerful tool for people 
skilled in 3D computer graphics programming. 

At this time, no existing web based technology, 
known to us, provides a similar concept. 

2 Technology Overview 

In this chapter we provide an overview of the 
currently available technologies which enable the 
delivery of 3D content into a webpage. A very good 
article on this topic can be found in [BEJZ09]. 

Most of the presented technologies are browser-
plugin based. Sadly, this architecture presents a 
drawback, as problems can emerge from browser 
compatibility, OS compatibility, security and 
performance issues. Moreover, as the vast majority 
of plugins is not pre-installed, the users have to deal 
with plugin installation. Another problem is the 
separation of the plugin from the actual webpage. 
This problem can be described as “creating a 
separate closed world in an open universe”. 
Communication between the webpage, and the 
plugin, if possible, is only allowed through a limited 
communication interface. Therefore, this approach 
hinders the unification of the webpage with the 
technology offered by the plugin. 

Another approach is represented by utilizing the 
available 2D pipeline, resulting in creating “fake 
3D”. This approach however lacks on performance 
as in all cases no full 3D acceleration is available. 
Although some successful projects, mainly based on 
Flash, evolved from this approach, in most cases, 
however, the resulting framework offers poor 
capabilities and is not suited for common use. 

The most promising approach is the model 
where 3D content is directly integrated into the 
webpage along with its 2D content as a native 
browser implementation. This is also the approach 
on which we based our new 3D webpage model 
proposal. As the 3D content needs to be integrated 
into the DOM tree of a webpage and not separated 
in a closed container (plugin). Also to be successful, 
the 3D platform needs to be open-source based and 
natively integrated into the browser, to allow a wide 
end-user runtime support. 

2.1 X3D (Extensible 3D Graphics) 

In 2005, X3D became the ISO open standard for 
3D web content delivery. It combines both 
geometry and runtime behavioral descriptions into a 
single file [Web05]. X3D is the successor of VRML 
2.0 which was finalized and became an ISO 
standard in 1997. Compared to VRML, X3D 
supports a richer set of features including multi-
texturing, NURBS, humanoid animation etc.. 
VRML models, can still be used in a X3D scene.  

Thanks to its XML architecture, X3D can be 
integrated into web services. X3D’s API SAI 

(Scene Access Interface) allows any JavaScript, 
Java or C/C++ based application to communicate 
with X3D through this API. This allows the partial 
integration of X3D into a webpage or an 
application. Extensions are possible by extending 
the original X3D document type definition (DTD). 
Documents can be encoded in different forms: 
binary, VRML compatible or in a XML form. 
Moreover, different profiles are supported to enable 
focus on a particular field: like CAD, model 
exchange or a universal focus with the full profile. 
Not only visual content is supported but audio 
feedback as well. 

As for today, X3D has no native browser support 
and is available only through third-party plugins. 

2.2 Flex – VR 

As proposed in [Wal08]. Flex-VR is an extension to 
the X3D model, which enables easier content 
creation and maintenance by using components 
such as content templates, behavior templates, 
content objects and presentation spaces. This 
approach enables configuring rich 3D web 
applications from independent components, 
allowing this task to be performed by domain 
experts without programming skill or knowledge in 
3D content design. This technology takes a good 
approach into content separation, but is just too 
narrow focused on the field of virtual exhibitions. 

2.3 X3DOM 

Proposed in [BEJZ09], this open-source model tries 
to fulfill the promise of HTML5 which defines X3D 
as a source for declarative 3D content. X3D’s SAI 
(Scene Access Interface) would no longer be 
needed as X3D nodes would be part of the DOM 
tree. Thus, X3D would be fully integrated into the 
webpage - similar to SVG (Scalable Vector 
Graphics). X3D nodes would be declared, inside the 
body element, in a “x3d” namespace, along with 
common XHTML elements. In this case, the X3D 
scene could be easily modified by modifying the 
DOM tree – which can be done by JavaScript. The 
first implementation was available in the form of a 
plugin, however, the latest implementation works 
natively, in any browser with WebGL support. The 
authors hope for a full native browser 
implementation as their model is supported by the 
HTML5 specification.  

For a full integration, however, some 
ambiguities of both the X3D and the HTML5 
specification, need to be clarified, also as some 
minor changes to both specifications are needed. 
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2.4 3DMLW (3D Markup Language for 
Web) 

It is a relatively new open-source XML-based 
technology used for representing 3D and 2D 
interactive content on the World Wide Web. It was 
developed by 3D Technologies R&D and is 
available in the form of a browser plugin. A 
3DMLW document is written in a markup-based 
language similar to XHTML. Scripting for dynamic 
and interactive content is possible with the Lua 
scripting language. 3DMLW also supports simple 
XML based style sheets. Several 3D model file 
formats, including “.3ds“,“.obj“,“.an8“ and “.blend“ 
are supported. 2D and 3D content is separated but 
can be shown on top of each other. Graphics 
pipeline can be programmed with the GLSL 
shading language. 3DMLW supports key-frame 
animation, Bezier-splines, particle systems, physics 
and collisions, all  defined in a declarative manner 
as XML elements. It uses OpenGL for graphics 
rendering and OpenAL for audio processing. 

2.5 Firefox Canvas3D 

This open-source Firefox browser plugin was first 
developed by Vladimir Vukicevic and is the 
predecessor of the WebGL project. It enables access 
to OpenGL ES API functionality, all via JavaScript. 
3D content is rendered hardware accelerated into 
the Canvas3D HTML element. It is tight bound to 
OpenGL ES and doesn’t provide any extra 
functionality. 

C3DL  1.0 is an open-source JavaScript library 
for the Canvas3D plugin. It provides a set of math, 
scene, and 3D object classes to make the Canvas3D 
more accessible for developers that want to develop 
3D content in browser, but don’t want to have to 
deal in depth with the 3D math needed to make it 
work [C3d10]. 

2.6 Opera Canvas3D 

Compared to the Firefox Canvas3D, where the 
OpenGL ES API is mapped in a one to one manner 
to JavaScript, Opera introduced its own new API 
trying to smooth out the transition towards 3D 
programming. Opera’s implementation uses SDL 
3D module layer to wrap around OpenGL and 
DirectX for rendering graphics. This project was 
never included into an official release and is 
available only in the form of an experimental Opera 
browser build. 

2.7 WebGL 

WebGL is a standard for web browsers to use 
OpenGL ES. It was introduced by Khronos - the 
creators of the OpenGL standard. OpenGL ES is a 
subset of OpenGL, meaning that some OpenGL 

functionality is not available in OpenGL ES (no 
display lists, no “glBegin“ or “glEnd“. - vertex 
arrays and vertex buffer objects must be used 
instead). WebGL allows to access OpenGL ES API 
functionality with JavaScript and render the result, 
hardware accelerated, inside a canvas HTML 
element. There is no extra functionality over 
OpenGL ES - it is a straight one to one, JavaScript 
to OpenGL ES implementation. WebGL is intended 
for OpenGL developers who are familiar with 
JavaScript.  

WebGL doesn’t come in the form of a plugin, 
but as a native browser implementation for Gecko 
and WebKit based browsers. It heavily depends on 
the browser’s overall JavaScript performance, 
which is the top priority of browser developers. In 
the past years, it has rapidly increased as new 
technologies like the JIT (Just-In-Time) compiler 
have been introduced. But still the interpreted 
JavaScript language offers much slower 
performance over native languages.  

Although WebGL is still under development, 
several open-source projects which try to ease the 
development of 3D with WebGL already emerged. 
These projects include WebGLU, which provides a 
range of functions simplifying the work with 
WebGL. The WebGLU library for WebGL is 
similar to the GLUT library for OpenGL. C3DL  
2.0 was successfully ported from Canvas3D to 
WebGL and includes some new features. JavaScript 
framework  SceneJS  can be used to build fast and 
flexible scene graphs. Sylvester, a JavaScript library 
provides set of functions, for matrix manipulation. 
Another promising looking project, is the SpiderGL. 
The philosophy behind SpiderGL is to provide 
typical structures and algorithms for real-time 
rendering to developers of 3D graphics web 
application, without forcing them to comply with 
some specific paradigm (i.e. scene graphs) nor 
preventing low level access to the underlying 
WebGL graphics layer [Spi10]. The last mentioned 
project - GLGE, aims to mask the involved nature 
of WebGL from the web developer, who can then 
spend more time creating richer content for the web 
[Glg10]. 

2.8 O3D 

O3D is Google’s open source project, featuring a 
plugin and a JavaScript API for creating interactive 
3D graphics applications that run in a web browser. 
The O3D’s API is intended for developers who 
have some background in 3D graphics and are 
familiar with JavaScript. Unlike immediate-mode 
technologies such as WebGL, O3D doesn’t redraw 
the entire scene every time [Six10] and uses 
OpenGL and DirectX for graphic rendering.  

The systems consists of two layers. The first 
layer – the plugin, provides a shader and geometry 
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abstraction mapped to OpenGL and DirectX. Where 
the higher second layer, provides a JavaScript API 
similar to OpenSG or Java3D [BEJZ09].  Graphics 
pipeline can be programmed through the O3D 
Shading Language which is a variation of the HLSL 
and Cg shading languages. Besides the shading 
language, all scene manipulation is done via 
JavaScript calls to O3D’s API. Also custom 
functionality such as physics, needs to be 
implemented in JavaScript. This can represent a 
performance drawback as the interpreted JavaScript 
language offers slower performance compared to 
native languages. Loading of declarative content 
such as COLLADA models, is only possible by 
transcoding the model into JavaScript calls that 
create the desired tree structure. 

2.9 JavaScript and HTML Canvas 

All native JavaScript implementations capable of 
displaying 3D are based on the utilization of the 2D 
HTML Canvas element. They are very limited in 
functionality and offer no hardware acceleration. 
Most of these implementations serve as simple 
game engines. The first of such projects was the 
“Canvascape 3D Walker”. A walk through a simple 
fake 3D labyrinth. Most advanced projects today 
include a “Wolfenstein 3D” JavaScript game 
engine, Ajax3D and the “JavaScript 3D Renderer 
with textures”. These implementations can find 
their usage in creating simple 3D GUI effects and as 
simple game engines. Besides the many 
disadvantages, just the support of the HTML 
Canvas element is required to run them proper. This 
approach evolved to the Canvas3D project, which 
evolved to the WebGL project. 

2.10 Flash 

Adobe Flash (formerly Macromedia Flash) is a 
multimedia platform for “online” content currently 
maintained by Adobe Systems. It was introduced in 
1996 and as for today, Flash is estimated to be 
installed on 95% of all personal computers. It is 
commonly used as a browser component for 
delivering video, audio and animated 2D content. It 
is spreading its usage from advertisement, animated 
presentations, games, to interactive web based and 
standalone applications. 

Most Flash based solutions for delivering 
3D content are based on utilizing the Flash’s 2D 
vector pipeline. Until version 10, no real 3D support 
was present. Besides the lack of native 3D support 
in earlier versions, many projects emerged, 
promising a real-time, full 3D extension for the 
Flash platform. The most advanced open-source 
Flash based 3D frameworks include: Away3D, 
Papervision3D, Sandy  and Yogurt3D.  

The new version 10 of Flash features limited 
graphic hardware acceleration and includes some 
3D features like 3D transformations and simple 3D 
objects mostly for creating 3D GUI effects. Besides 
the existing projects, which are still supported by 
Flash 10, new projects purely based on Flash 10 are 
in development. Like the PapervisionX, which will 
be the next version of Papervision3D built from the 
scratch based on the new Flash 10 API. 

2.11 Shockwave 

Adobe Shockwave (formerly Macromedia 
Shockwave) is a multimedia platform, originally 
developed for “offline” usage on CD-ROM. Since 
then, this technology became supported for “online” 
use, by a browser plugin which is estimated to be 
installed on 60% of all personal computers. Adobe’s 
Director is the only program that can author 
Shockwave content.  

Shockwave can integrate Flash content. But 
unlike Flash, which was designed with the Web in 
mind, Shockwave lacks on immediate streaming 
support. However, in general, Shockwave is more 
powerful and extensible. Extension can be added 
with the use of Xtras, which are written in C++. 
Moreover Shockwave offers hardware accelerated 
3D. Supports key-frame and skeleton animation as 
well as a scene graph hierarchy model. However, 
only the Blinn and Phong shaders are supported and 
export as Gouraud shading. Today, Shockwave 
offers the most suited platform for real-time 3D web 
applications, such as games. 

2.12 Silverlight 

Silverlight, the successor of WPF (Windows 
Presentation Foundation), is Microsoft’s alternative 
to Adobe’s Flash. Since version 3, Silverlight 
features perspective transformations which, 
however, can only be used for 2D objects. 3D 
content delivery can only be achieved with the use 
of the 2D pipeline. Currently, only a few 3D 
projects for Silverlight are available. The most 
advanced open-source project, is the Kit3D  
graphics engine, written in C# (a JavaScript version 
is also available). This project, however, has been 
abandoned and has no successor. 

2.13 Java and JNLP applets 

Java is a programming language developed by Sun 
Microsystems. The compiled byte code runs on a 
virtual machine and therefore the Java Runtime 
Environment package needs to be installed by the 
user. This package also installs a plugin to the 
browser, which enables the running of Java Applets.  

Java Applets, allow to run restricted Java code 
inside the browser. However, they don’t enable 
access to hardware accelerated graphics by default. 
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Java 3D Runtime needs to be installed to enable use 
of Java3D. This library wraps around OpenGL and 
DirectX providing a scene-graph system that 
incorporates the VRML / X3D design. The 
development of Java3D was however halted and is 
no longer supported by Sun.  

Sun now supports a low level interface called 
JOGL, which provides a direct binding to OpenGL. 
JOGL can’t be used by standard Java applets, but 
can be used by JNPL-applets (Java Network 
Launching Protocol). One of the most advanced 
projects, which makes use of JNPL-applets and 
JOGL, is the Avengina real-time 3D graphics 
engine. Performance, compatibility and security 
issues, however, made both the Java applet and the 
JNPL-applet platform unpopular by both public and 
the developers. 

3 3D Markup Scene Description 
(3DMSD) 

3DMSD is our proposal for a new XML markup 
based scene description language. This language is 
used to define scene geometry, scene graph object 
relations, scene metadata information, script and 
style bindings. Also it is used to define “systems” 
which represent abstract “effects” like: forces, 
emitting of light, shadow casting and even the 
camera model. 3DMSD can be used and declared 
inside a XHTML (Extensible Hypertext Markup 
Language) document.  Also with the use of 
“websurface”, any current webpage can be included 
into 3DMSD. 

3.1 Structure 

Each standard 3DMSD document starts with a 
document type definition, which associates the 
XML document with its Document Type Definition 
(DTD). The head block, which comes next, 
provides optional metadata information like 
keywords, description etc., the title and declares or 
links external JavaScript and 3DCSS. Scene 
“systems” are declared after the head block. The 
scene block, at last, contains the scene objects and 
is an analogy to the “body” block, of an XHTML 
document. 

3.2 Integration Into XHTML 

When we declare a 3DMSD scene in the body of a 
XHTML document, we use  the “xmlns” attribute of 
the “<3dmsd>” element, to define the DTD. The 
number of included 3DMSD scenes is theoretically 
not limited. 

3.3 Systems 

Systems represent abstract elements which 
influence the “look” and “behavior” of a scene. 
Because a system is not a scene member, all 
systems are declared in a separate “systems” block. 
The idea of systems can be best shown on the 
“light” system. In 3DMSD, (emitted) light is not a 
scene member since it is not an object. However, 
light may be represented with an object such as a 
light bulb model which indeed is a scene member. 
But without the connection to a system, this element 
stays an object, without providing any lightning to 
its surrounding. That’s because all shading is done 
by the system, not by the object. Moreover, a 
system doesn’t need a scene avatar - e.g. light, can 
be emitted virtually from nothing. This philosophy 
of separating the effect from the avatar representing 
this effect and separating the effect from the scene 
representation is unique to 3DMSD since other 
declarative languages (like X3D) take a different 
approach.  

The systems include : 

3.3.1 Light  

Since lighting shapes the visual appearance of a 
scene but is abstract in the way that emitted light 
can’t be represented by a scene object. Therefore, 
lighting is represented by a system. It modulates the 
colors of the affected objects according to lighting 
calculations.  

3.3.2 Shadows 

Not only lighting - since shadows shape the 
visual appearance of a scene - the casted shadows 
are also created by a system. The separation of 
lights and shadows, provides a better control of the 
final “look”. 

3.3.3 Camera 

Camera is also a system. A camera system 
processes the geometry and renders it by using 
various scene projections. The camera system is the 
only default system, but more camera systems with 
different properties can be declared. If no declared 
camera is active for an element, the default camera 
is used. Not only processing the geometry, the 
camera system also processes the user feedback and 
accordingly adjusts the camera position and 
parameters. 

3.3.4 Billboard 

Billboard system ensures that the element is 
always oriented towards the viewer (the internal Z-
axis of the object, is oriented towards the active 
camera). 
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3.3.5 Physics 

Physics system delivers a motion feedback based 
on physics. Collision response is calculated based 
on velocity, mass etc. 

3.3.6 Custom 

Custom systems can be created to incorporate 
desired custom effects. These serves as extension 
“plugins” or libraries.  

3.3.7 System attributes 

All systems share a common set of attributes. 
The “exclude” and “include” attributes are used to 
define which objects, should be influenced by the 
system. Their input is a 3DCSS selector, which 
points to the desired element(s). The “style” 
attribute of a system can be understood more like 
“options” than as an actual style. The style values 
are system dependent which means that each system 
has a different set of style values. 3DCSS binding is 
possible with the “class” and “id” attributes. This 
enables better control and code separation. Render–
event and state-event attributes play a key role in 
creating custom systems. When the event is 
triggered, JavaScript code is executed upon the 
desired element(s). Therefor the JavaScript code for 
a custom system, must be provided in the form of a 
function, which takes an element as input. 
 

 
Figure 1: System script calling by event (elements 

marked green, have no system assigned). 

3.4 Scene 

The scene block contains all the objects from which 
a scene is made up. Object’s declaration also 
defines its position in the DOM (Document Object 
Model) tree. The DOM tree can be understood and 
interpreted as a scene graph. With the use of 
appropriate attributes, each object defines its script 
and style binding 

3.4.1 DHTML & Dynamic scenes 

DHTML allows the creation of dynamic webpages 
by use of technologies which allow DOM scripting. 
These technologies in (X)HTML include mostly 
JavaScript and DOM (Document Object Model). 
Using DHTML, animations and interaction can be 
added to a static (X)HTML defined webpage. 

Events can be triggered by user interaction and 
corresponding scripts can be assigned. The used 
scripting language can access, insert, remove any 
element by the use of the DOM. Dynamic scenes 
and scenes in 3DMSD are in the same relation, as 
DHTML to static (X)HTML. Using JavaScript, 
animation and interaction can be added to a scene. 
3DMSD inherits many of (X)HTML element 
attributes which enable script binding based on 
various, system or user, triggered events. These 
script bindings enables the creation of dynamic 
scenes. 

3.4.2 Render event attributes 

Besides the inherited script event binding attributes, 
3DMSD defines two new event attributes that can 
be used with each scene element. These attributes 
include the “pre-render” and “post-render” attribute. 
These two events were introduced, to allow multi-
pass rendering, force and collision calculations etc.. 
3DMSD systems, make a big use of these events, as 
they insert “pre” and “post” render scripts for 
elements. In (X)HTML, when a script inside an 
event attribute returns a false Boolean value then 
the corresponding event is canceled. 

The “pre-render” event is launched when an 
element is going to be processed. When the 
corresponding script returns a false value then the 
event is canceled and neither the element nor his 
children or children’s children are processed. 
Similary the “post-render” event is launched after 
the element has been processed (and sent to 
graphics hardware). Thus, the “post-render” event is 
not launched, when the “pre-render“ event was 
canceled. However, if the “post-render“ event 
returns false, the element is reprocessed and the 
“pre-render“ event is evaluated again. In the case of 
a scene element, the “post-render“ event is equal to 
OpenGL command “glSwapBuffers()”. So when a 
post-render event, of the scene element returns 
false, the scene is not displayed on the users screen. 
 

<group pre-render=’return !outOfSight();’ 

onload=’initShaderVars()’ id=’group1’>... 

 

Code 1: Group element won’t be rendered if a  

user-defined function outOfSight() returns “true”. 

3.5 Grouping elements 

Grouping of objects and parts of the object plays an 
important role in scene and object management. Just 
like a scene can be divided into different groups, the 
parts of the object can be separated into elements, 
which are all grouped in one object. This allows to 
perform operations only on selected object 
elements, objects and groups. The array element is a 
special grouping element, therefore it is described 
later. 
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3.5.1 Group element 

Is used to group objects, models and primitives 
under one parent. This element can contain: any 
3DMSD element including the group element. 

3.5.2 Object element 

Is used to group all object geometry. The 
product is than called an object. Note that an object, 
can contain one or more models and primitives. 
This element can contain: model, primitive, 
element, construct, array, pointer and the vertex 
element. 

3.5.3 Element element 

Is used to group parts of an object. This element can 
contain: model, primitive, construct, array, pointer 
and the vertex element. 

3.6 Geometry Construction elements 

New geometry is defined in an OpenGL-like way. 
First the shape is declared and then the vertices, 
which define the shape. Basically, just two elements 
are needed to define new geometry. The 
“websurface” element is a special construction 
element therefore is described later. 

3.6.1 Construct 

Is used to define the shape, what is going to be 
built. It has two additional attributes: “type” and 
“mode”. The “type” attribute is mandatory. This 
element can contain only the vertex element(s). 

3.6.2 Vertex 

Defines, a new vertex. A vertex has only 
common attributes, there are no “x”, “y”, “z” 
attributes. The vertex position is defined by a style 
rule  instead, which in the case of a vertex is  
mentioned to be declared using the “weak” style, 
but can also be declared inline, internal or external. 
The code: “<vertex />” defines a valid element with 
its position is set by default to [0, 0, 0]. The vertex 
element cannot contain any other element. 

3.7 2D Web elements 

These elements are used to integrate XHTML 
content into 3DMSD. The whole concept of 
websurface is described later. 

3.7.1 Websurface 

This element is used to define shape for a 
“websurface” which is going to be built from vertex 
elements. Moreover, this element defines the URL 
of the webtexture and is required for JavaScript 
variable synchronization. Websurface and 
webtexture are described in more detail later in text. 
This element has three additional attributes: “type”, 

“mode”, “url”. The “type” and “mode” attributes 
are identical to the construct element. The “type” 
attribute is mandatory. This element can contain: 
vertex and the htmlcode element. 

3.7.2 HTMLCode 

This element is used to house XHTML code, 
that is handled as a webtexture. It can only be 
declared inside a websurface element. If the 
websurface parent element defines a “url” attribute, 
then the resource located by the “url” is used 
instead. The “HTMLCode” element has no 
attributes. This element can contain: any XHTML 
element. 

3.8 Pointers and arrays 

Referencing an existing vertex or a structure is 
possible with the pointer element. By using 
pointers, we don’t need to declare geometry which 
repeats itself again. We can create faces which 
share the same vertex (instead of declaring a new 
vertex with identical position). Arrays can be used 
as containers for any scene element. With the use of 
pointers, we can define a multi-parent like relation. 

3.8.1 Pointer 

This element can pointer to any other element, 
including another pointer. However, the element 
pointed to, must be declared before the pointer. The 
target element, is specified in the “to” pointer 
attribute. The value of this attribute is a 3DCSS 
selector which points to the desired element. If 
more elements match the selector inside the “to” 
attribute, just the first matching element in the 
DOM tree (scene graph) is picked by default. We 
can change this default behavior with the optional 
“maxcount” attribute. This defines the maximum 
number of referenced elements. The “to” attribute is 
mandatory. A pointer element doesn’t define any 
script bindings and style bindings attributes. The 
pointer element, cannot contain any other element. 

3.8.2 Array 

Arrays can be used as containers for virtually any 
scene element. However, the content of an array is 
not drawn if not called from “outside” with a 
pointer. The only way to render elements from an 
array is using a pointer. An array element doesn’t 
define any script bindings and style bindings 
attributes. If it contains only vertex elements, the 
array element can also be used to create Vertex 
Buffer Objects (VBO). This element can contain: 
any 3DMSD element including the array element 

3.9 Geometry import elements 

Adding additional geometry to the scene is possible 
with the model and primitive element. 3DMSD 
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takes a unique approach in model import: the model 
is disassembled and its elements become part of the 
DOM tree.  

3.9.1 Primitive 

With the primitive element, we can add simple 3D 
shapes to our scene. The primitive element has a 
mandatory “shape” attribute. Flag attribute values 
can be used to specify the created geometry like the 
number of faces, the diameter, etc. Each primitive 
defines its own flag values and their meaning.  

3.9.2 Model 

External model geometry can be imported with the 
model element, which has a mandatory attribute 
“src”. This attribute specifies the path to the model 
file. The set of supported model formats which can 
be imported is, however, a subject to discussion. 
Once read, the model is translated into 3DMSD 
code and new element nodes are created. These 
become part of the DOM and are children of the 
model element. The form of the disassembly to 
3DMSD can be specified with the template 
attribute. Flag attribute values can be specified to 
assign model format loading settings which vary 
from one model format to another. 

4 Cascade Style Sheet for 3D 
(3DCSS) 

We propose  a new style sheet language based on 
the CSS (Cascade Style Sheet) 2.1 model. The main 
purpose of this language is to provide separation, 
between the visual properties of the objects in the 
scene and their hierarchy and event handling. This 
is an analogy to the HTML, CSS and JavaScript 
model, used by todays webpages, where the visual 
style is separated from the hierarchy declaration and 
scripting. This approach leads not only to better 
readability by humans, but also delivers a more 
versatile, flexible and intuitive way to control the 
appearance of a 3D scene visual output. However, 
style of a 2D HTML block element differs 
significantly, from the style that can be applied to a 
3D object in space. We will discuss our definition 
of a “3D style” later in text. 

4.1 Cascade Style Sheet (CSS) 

Cascading Style Sheet (CSS) is the most 
widespread style sheet language. A style sheet 
language or referred to as style language, is a 
computer language used to describe the presentation 
of structured documents such as (X)HTML, XUL, 
SVG or any other kind of a XML or SGML 
document. An external CSS file and an internal CSS 
definition consists of blocks. Each block contains a 
selector and a corresponding style rule. The selector 

describes “where” and the style rule, which consists 
of one or more styles (properties) with assigned 
values, describes “what”. 

A style rule however doesn’t need to be assigned 
to a selector, when declared inline by the element’s 
style attribute. In that case, the style rule applies 
directly to the element where declared. So style 
rules can be declared in the element’s style 
attribute, or with a selector in an external CSS file, 
or by an internal CSS definition.  

When rendering a webpage, elements are 
matched against selectors and all corresponding 
styles (inline, internal, external) for that particular 
element are merged, collected, and evaluated (this is 
known as a "cascading" of styles). Styles with the 
highest weight are then applied to the element. If 
two styles have the same weight, the style with the 
higher style definition “wins”. If two styles have the 
same weight and have the same style definition, the 
style defined later “wins”. The style weight is 
calculated from the selector in which a style rule 
was declared. Inline style rules always apply and 
overwrite  style rules defined internally, or 
externally.   

CSS allows the separation of style from content 
and functionality which results in improved content 
accessibility. CSS also reduces complexity as 
multiple pages and elements can share the same 
style. With the change of one style attribute, all 
corresponding elements are updated to reflect the 
new style. User can override the page CSS with his 
own if required. Different rendering targets can be 
specified by the developer. These targets include 
styles for printing, embossed or aural version for 
disabled users etc..  

CSS is designed to reflect style description for 
2D elements, like blocks of text, images, 
hyperlinks, headings and paragraphs. Although a z-
index attribute can be specified, it only fills the need 
of a back-to-front index. Where elements with the 
highest z-index are placed above elements with a 
lower index. 

Recently a 3D CSS extension was implemented 
by the developers of  the Webkit and the Gecko 
project. This extension, however, only includes 
rotate and skew transformations for a 2D object and 
is accessible through a vendor-specific style 
property (starting with ‘–‘). A limited 3D feeling 
can be added to a webpage using this extension. It is 
supported only in the latest builds of the Firefox, 
Safari and Chrome browser and possibly other 
minority browsers based on the Gecko and Webkit 
rendering engine. 

As 3DCSS is an extension to the CSS 2.1 model, 
in the next chapters we will only discuss differences 
and extensions between this two models. 
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4.2 Definition extension – “weak” 
inline 

We propose a new definition extension to which we 
will refer as a “weak inline” definition and to a style 
defined in such definition as a “weak” style. The 
need for this style definition emerged from the need 
of importing new content, using the 3DMSD’s 
“model” element (will be discuss later in text). 

Weak style is an inline defined style which 
however can be overwritten by an external, or 
internal 3DCSS, or an inline definition. It main 
purpose is to serve as an initialization style for 
imported content. We introduce “weak” style, so we 
can import new elements to the current document 
structure, without worrying that the new elements 
will contain inline style which can’t be overwritten 
by our externally, or internally defined 3DCSS. 

 
Figure 2: style definition order, by weight by CSS and 

3DCSS. 

 
This isn’t much a problem in today’s webpages 

since this situation rarely occurs. New style can be 
assigned using JavaScript or the imported content 
can contain a class reference to an existing CSS 
definition. However, in our model this can be an 
issue, as new elements are imported automatically 
by the “model” element and we still need to keep 
control over the whole scene from 3DCSS. 
Handling this situation by JavaScript would be 
cumbersome. 

4.3 Selector extension – relative index 
selector 

Selectors specify which elements are to be 
influenced by the style rule. Selectors are the glue 
between the structure of the document  and the 
stylistic rules in the style sheets. In CSS, pattern 
matching rules determine which style rules applies 
to which element in the document tree. These 
patterns are called selectors. If a pattern is evaluated 
as true (for the current element) then the style 
attributes are matched to the element and the style 
of the element changes according to the new style. 

Index attribute selector is our proposal for a new 
selector that has no equivalent in the current CSS 
2.1 or the upcoming CSS 3 model. As it plays an 
important role, we will discussed it in further detail. 

Relative index is an important keyword for 
understanding this selector which matches an 
element or elements, based on its relative index. We 
calculate this relative index as a number of elements 

that match all selectors before the index selector. So 
the first element that matches the selector 
expression (defined before the index selector), has 
an index one. Elements are picked depending on 
their position in the DOM tree. 

  
<a> 
   <b> 
      <d> 
         <x />[1] 
         <x />[2] 
      </d> 
      <x />[3] 
      <x />[4] 
   </b> 
   <c> 
      <x /> 
   </c> 
</a> 

Figure 3: Relative index in “[]” for a “a b x” selector 
 

This selector can not only target a single element 
but also a range of elements, by defining a range 
instead of an index. This approach was chosen 
because it does not depend on knowing the 
maximum possible index of the last matched 
element. Like we can select all matching elements 
starting from 3th. matching element, until the last 
one and we don’t need to care about the last index.  

We can use more index selectors in an 
expression. The evaluation is similar as by using 
only a single index. The element is evaluated and 
indexed by the whole selector expression (possibly 
containing n index selectors) prior to the current 
evaluated index selector. 

Inverse selection is calculated and evaluated the 
same as a normal selection, just with that difference, 
that the elements relative index cannot meet the 
defined index or range (the element, must however 
still match the selector). The inverse selection is 
useful, when we know which element we don’t 
want to include. It is also clear that no element 
satisfies the “/!1-/” selector. 

 
<a> 
   <c> 
      <d> 
         <x /> 
         <x /> 
      </d> 
      <d> 
         <x /> 
      </d> 
      <x />[1](*) 
   </c> 
   <c> 
      <d> 
         <x /> 
      </d> 
      <x />[1](*) 
   </c> 
</a> 

Figure 4: Matched elements marked with “(*)” for a  

“a (c)/1-2/>(x)/1/” selector 

 
This selector could also be used in CSS 2.1 or 

3.0 as there is no alternative to such selector. The 
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“:nth-child(N)” pseudo-class CSS 3.0 selector 
works a bit different than our proposed selector and 
in comparison, the index selector offers more 
flexibility and freedom. However there is no 
practical need for such selector in the current 2D - 
HTML, CSS model. But in our proposed model this 
selector is crucial, as we make a bigger use of 
selectors. 

4.4 Style rules for scene elements 

3D style includes: color, material, texture, 
rendering, avatar, shader, position and 
transformation rules. These are assigned to elements 
in the same manner as CSS style is assigned to 
XHTML elements. With the use of 3DCSS, we 
don’t need to mix transformation and property 
declaration with object declaration (like in X3D). 
We also provide a predefined set of materials like: 
silver, gold, rubber etc.. The user is also free to 
define his own material. Each style property has its 
default value. 

4.5 Style rules for system elements 

Each system uses its own set of styles, as each 
system type can define its own unique style 
properties. In the context of systems, these styles 
can be better understood as “options” or “states”. 
All unknown style properties or properties for 
common scene elements are ignored, when applied 
on a system element. 

Style values defined for the system are global 
and used with each element which has the given 
system assigned. However, they can be changed 
locally. The local change for a system style can be 
done from within a style rule which is assigned to 
the given scene element. The change only applies to 
all sub-tree elements of the element where the 
system style was locally changed (the updated 
system style gets inherited). 

Figure 5: An updated system property  is applied on the 
elements marked in red colour.  

5 Websurface 

The idea of “websurfaces” present a unique 
concept that has no equivalent in any existing 3D 
web technology and is very important to the overall 
concept of 3DMSD. This concept integrates the 

current presentation and interaction capabilities of 
webpage documents into 3DMSD.  

All 2D data can be formatted into the desired 
presentation using todays web technologies. Even 
software like Microsoft Office and OpenOffice uses 
a form of XHTML to format text and data. Vector 
data in web documents can be presented with SVG, 
Flash or Silverlight. MathML can be used to 
express science equations. Video and audio can be 
delivered with Flash, Silverlight or in native format 
as part of the HTML5 specification. There are even 
several projects which rebuild existing applications 
(Microsoft Office, Adobe Photoshop etc.) to web-
technology based online applications. So not only 
presentation but also interaction response can be 
expressed using todays web-technologies. 

Our concept makes use of these successful 
technologies, trying to include them, not only to 
present a separate model for 3D and forcing the 
developer to express everything in ways of 3D. And 
moreover, some data like text, will always be a 
domain of 2D rather than 3D. 

Therefore our proposed model introduces 
websurfaces which represent a way how to present 
and interact with 2D data in 3D space. A webpage 
document or XHTML code is presented in the form 
of a texture (webtexture) applied on 3D geometry 
(websurface). With the word “webtexture” we refer 
more to the actual webpage document or the 
XHTML content declared in “htmlcode” element, 
as to the generated texture itself. And not only 
visual presentation but also interaction is provided 
as user input is linked from 3D space to 2D 
webtexture space. Feedback on the user’s 
interaction with webtexture content can be send 
back to the 3DMSD scene in ways of JavaScript. So 
webtextures not only define a way of 2D data 
presentation in 3D but they also provide a 
communication mechanism between 2D web 
content and a 3D scene. If the 2D web content is 
defined with the “htmlcode” element (instead of an 
URL pointer), the HTML code becomes part of the 
DOM tree and JavaScript communication is not 
needed. 

5.1 Geometry declaration 

A websurface doesn’t even need to be of simple 
shape as a quad or triangle but can consist of 
complicated geometry. A webtexture is mapped the 
same way as a texture so texture coordinates needs 
to be defined per vertex. Websurface is created with 
the websurface element which defines geometry the 
same way as the construct element – by defying the 
shape that is going to be built from his vertex 
elements. 
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5.2 Variable Synchronization 
(Communication) 

A communication model between the 3D scene and 
the webtexture document is needed. AJAX could be 
used for such a purpose, however, it’s use would be 
cumbersome. Therefore we propose a more simple 
and direct model based on JavaScript variable 
synchronization.  

If the webtexture element defines an URL source 
for the webtexture, then this element is required for 
JavaScript variable synchronization. This 
synchronization is done between JavaScript 
3DMSD scene variables and webtexture’s internal 
JavaScript variables (variables, which “lives” in the 
web document defined by the URL attribute value). 
This creates a communication pipeline between the 
scene and the webtexture. Variables are 
synchronized (connected) with the proposed 
“convar” JavaScript function. Disconnection of 
variables is possible with the proposed “disconvar” 
function. 

Such a communication model can also be 
implemented and used with the “iframe” and 
“frame” element of today’s webpages. This would 
make the use of AJAX technologies used for such 
needs unnecessary. 

5.2.1 Communication function 

 

Boolean convar( 

   (var)    3DMSD_VAR, 

   (string) NAME_OF_WEBTEXTURE_VAR 

   (object) WEBSURFACE_ELEMENT 

) 

 
The “convar” function connects two JavaScript 

variables, so their values are synchronized and gets 
updated each time their values change. Two 
connected variables have always the same value - 
the connection is bidirectional. When a variable 
updates its value then the value of the connected 
variable is auto-updated as well. 

The webtexture variable to be connected is 
defined by a string value, indicating its name in the 
webtexture document. 

When values are synchronized, the variable 
represented by the second argument always takes 
the value of the variable represented by the first 
argument. When objects are connected, the second 
object is destroyed and connected with the first one. 
Both connected objects must be identical in 
declaration. Connected variables must be of the 
same type. 
 

 

 
Figure 6: 3D style sheet on the top. XHTML page, with 

an included 3DMSD scene.  
 

 

Figure 7: Corresponding scene to previous figure. 

6 Implementation 

We have implemented the concept of 3DMSD and 
3DCSS as a standalone application. However, 
JavaScript and some minor concept elements are 
not supported in our implementation, therefore we 
can handle only static scenes for now. The 
implementation serves as a sample implementation 
to try out our approach.  
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7 Conclusion and Future Work 

We presented a new model which is based on 
complete integration of 3D content into the DOM 
tree. Moreover, the proposed concept of 
“websurface”, integrates the 2D presentation power 
of current web technologies into a 3D scene. We 
introduced 3DCSS and 3D style as a new way of 
object description and style separation for 3D 
objects. We presented a way how CSS selector 
syntax can be extended and introduced the index 
selector. Our proposed method of pointer elements 
is a unique approach, which allows multi-parent like 
relationship in a markup language. We introduced 
new ideas in the field of 3D geometry import - as 
the model is automatically disassembled and its 
elements become part of the DOM tree.  

For the future, we would like to implement this 
concept into the upcoming major version of the 
open-source Mozilla Firefox browser, as Firefox is 
extendable and will have full WebGL support. 
Moreover the XUL based architecture of this 
browser presents an advantage towards future 3D 
user interface extension of our concept. 2D 
XHTML content could be rendered directly with the 
Gecko renderer. Browser’s CSS and XML parser 
could be reused for parsing 3DCSS and 3DMSD. 
Such an implementation could also profit from the 
upcoming JägerMonkey JavaScript engine which 
should deliver peak performance by combining the 
current TraceMonkey JavaScript engine with 
Apple's JSCore engine. The use of a JavaScript 
would enable the creation of dynamic 3DMSD 
scenes, what would unfold the full potential of our 
model. 
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Abstract 

In our work, we are dealing with problem of 
displaying video content under given restrictions. 
This work is oriented on museums and galleries and 
their exhibitions. The challenge is to enrich the 
video with non-standard interaction elements, to 
make the exhibition more user-friendly and more 
interactive. Therefore, we propose using the 
component called “virtual path” for better 
orientation in museum. We also suggest adding 
some additional information about the scene. 
Keywords: Virtual museum, interactive video, 

extended interaction 

1 Virtual Path 

Virtual path (figure 1) is an element we propose for 
better orientation in the museum and it gives free 
option in creating visitors own tour. The visitor in 
the real museum has information about the museum 
area. We propose to use the ground plan to add this 
information about the museum as a background of 
interactive element. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
The main concept is to divide the ground plan to 
rooms or smaller segments like hallways. For every 
segment there is a separate video. Instead of one 
timeline we will put separate timelines for every 
segment into a corresponding room. These timelines 
are “connected” with each other in certain places 
and visitor may choose how s/he will continue the 
tour. This brings up a non-linear walkthrough where 
the visitor has more choices of direction in the 
exhibition.  

2 Additional Information and 
Extended Interaction 

Beside the virtual path, we suggest to add some 
additional information about the objects in video. In 
work [Sonnet, et al., 2008] authors propose to add 
more information about a picture, and they hide it 
inside the image. We suggest they will be shown 
only on visitor’s demand and for this purpose we 
need an interaction element (figure 2). 

Let’s imagine an object in our video and we know 
more information about it. We get the position of 
the object and also the curve of how it moves. In 
our solution we have a quadratic B-spline [Farin, 
2002] which describes the movement in time. If the 
visitor clicks on the dot, s/he will get the additional 
data. In our solution we have to store just control 
points of the curve and the start time and end time. 

3 Conclusion 

In our work we have connected the art with the 
technology and proposed the solution for the video 
in web page and we extended the standard 
interactions element with two non-standard. 
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Figure 2: Interactive element for additional information 

Figure 1: Virtual Path for interaction. 
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In our approach, we would like to consider ei-
ther flocks or herds of various kinds of animals in
a more complex and general way. We observe a
group as a whole, where participants are equal and
we are not dealing with the animation or behavior of
individuals. Our goal is to create visually attractive
shapes with a right distribution of particles. As inputs
we consider 3D model, simple polygonal shapes, as
iconic representations of real objects and a number
of participants. Afterward positions of participants
for keyframes and middle frames are calculated.

Methodologically, we combine advan-
tages by [Thalmann and Musse, 2007],
[Takahashi et al., 2009] and [Lien et al., 2005].
In [Thalmann and Musse, 2007], forces are used to
define a flow of crowd in the virtual city. We use
forces to distribute participants in a formation as in
[Takahashi et al., 2009] and also for the movement.
Moreover, the movement is constrained in a same
way as in [Lien et al., 2005].

In the first step, initial positions for participants are
found. A position of a participant is the center of the
bounding sphere. We find a position of the first par-
ticle in the center of polygon. We do this by simple
calculating barycentric coordinates of a polygon. Po-
sitions of other particles are calculated with finding
random angle and length in some range. Inner point
property is used to check, if this coordinates are in-
side the polygon, if not, process of finding angle and
length is repeated.

Afterward, repulsive forces are applied and eval-
uated by an iterative process, where one particle is
calculated at the time. One repulsive force between
two particles is defined as:

~f =
(B−A)∗C

d
, (1)

where ~f is final force, B is point, on which are forces
applied, A is a point that affects B, d is distance be-
tween A,B and C is constant. Constant C depends on

∗dadova.jana@gmail.com
†ferko@sccg.sk

an area of polygon, number of particles and it means
in which distance particles affects each other. It is
calculated as follows:

C =

√
a

p∗Π
, (2)

where C is constant, a is area of polygon and p is a
number of particles.

Forces are applied in a recursive order, where re-
cursion stops, when all particles do not move, or
when a number of movements is exceeded. When
recursion stops this is a stable stage. Afterwards,
this stage can be collapsed by moving of vertices in a
polygon and recursion starts again.

Animation of a group is created by morphing of
vertices in a polygon to another polygon with linear
interpolation. To gather meaning of a shapes, ani-
mation itself should stop in a stable stage of final
polygons for certain time. We tested our approach
for 2D shapes in 2D space and also for 3D applica-
tions, where we rendered them in a Blender v2.49.
Answers were from 80 users in age 7 - 32 years. An
accurancy was between 60%-90%.

These results are from our point of view accurate,
because images were shown without any prior knowl-
edge. When formations will be shown in a row it
could bring even better results. We successfully con-
firmed, that people found some kind of meaning in
the formations, it were not only group of participants
distributed in a plane and this was our goal.
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Since its introduction in Xerox Alto
[Cooper, 2007], the desktop metaphor, has not
changed significantly, still using mainly visual feed-
back to deliver information. Nevertheless, utilization
of only one channel (out of 5 possible for humans)
poses restrictions, augmenting the feedback with one
or more channels should thus be a straightforward
solution. But since mapping of auditory, olfactory
and vestibular channels brings various difficulties,
haptics seems to be ideal for enriching the visual
feedback.

Analogy between two dimensional visual feedback
and two dimensional haptic feedback is unambigu-
ous and if the 2D haptic feedback is coupled with
2D input device, it should lead to an improvement in
user’s performance. Similar approach was described
in [Choi and Kim, 2009] where a customized track-
ball was augmented with 2D haptic feedback with
tactile cues used for directional navigation. In our
approach, on the other hand, we use computer mouse
augmented with 2D haptic feedback providing users
with kinesthetic cues used for directional navigation
in an environment of desktop application. According
to [Holbert and Huber, 2008], we have decided to use
the mouse instead of the trackball because the hand
position on the mouse allows to use the mouse’s work
surface to steady movements.

Our first prototype was created from an ordinary
computer mouse adapted with two motors. We con-
trol the motors with a Phidgets Advanced Servo
Controller in order to deliver passive kinesthetic
cues to the user. The passive kinesthetics is per-
ceived by receptors in muscles, determining the di-
rection of movement and the position of user’s hand
[Bowman et al., 2004].

We experiment with the combination of visual and
haptic feedback in a sandbox application created in
JAVA using NASA World Wind and Phidgets SDKs.
We believe that there are two fundamentally different
ways of navigating users in graphical user interfaces:

• driving user’s hand to the target by applying

∗pavol.fabo@fmph.uniba.sk
†dziuban@fmph.uniba.sk

Figure 1: First prototype of haptic mouse

pushing force with the motors

• constraining user’s movement in wrong direc-
tion by applying resistance

in order for the user to create more accurate mental
model of the interface.

We plan a second prototype, adding two more mo-
tors in order to achieve precise movements and user
test it with proper use cases and target users, and fi-
nally measuring the performance using Fitt’s law.
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Metóda „Kernel Density Estimate“ (KDE) je uzná-
vaný koncept na odhad distribučných vlastností dát,
ktorý sa v oblasti matematickej štatistiky používa už
desiatky rokov. V našej práci sa venujeme KDE v
oblasti vizualizácie dát a vizuálneho skúmania dát.
Ked’že konštrukcia 2D KDE je výpočtovo vel’mi ná-
ročná, tak v tejto oblasti to nie je vel’mi používaná
metóda. Na dosiahnutie rýchleho výpočtu 2D KDE
využívame v našej práci metódy GPGPU, kde sme sa
zamerali na nízku triedu grafických kariet v prenos-
ných počítačoch.

Konštrukcia KDE sa dá spravit’ ako krok predspra-
covania dát a teda urýchlenie pomocou GPU sa môže
zdat’ zbytočné, lenže my sme dosiahli urýchlenie z
niekol’kých minút na milisekundy a teda používatel’
môže interaktívne menit’ parametre KDE podl’a po-
treby, ako napríklad zmenu rozlíšenia na vyššie, ak je
potrebný väčší detail.

1 Teória

KDE je spojitý odhad hustoty f̂h(x) pre n prvkov, kde

f̂h(x) =
1

nh

n

∑
i=1

K
(

x− xi

h

)

a K je jadro (kernel) a h je šírka pásma. V našej práci
sa venujeme 2D KDE, kde rozšírený vzorec po všet-
kých úpravách vyzerá následovne

f̂h(x,y) =
1
n

n

∑
i=1

K
(

x− xi

hX

)
·K
(

y− yi

hY

)
.

2 GPU implementácia

Implementácia je dost’ priamočiara. Najskôr predpo-
čítame kernel (v našom prípade Gaussián) do textúry
a potom kreslíme obdĺžniky s kernelom namiesto bo-
dov so zapnutým aditívnym miešaním (blending).

∗martin.florek@fmph.uniba.sk

3 Výsledky a Záver

Našu GPU implementáciu sme porovnali s verziou
rátanou na procesore. V tabul’ke 1 vidiet’, že GPU
verzia je niekol’ko tisíc krát rýchlejšia, kde výsledné
časy sme dokázali zredukovat’ zo sekúnd až minút na
milisekundy. Testovali sme na laptope s procesorom
Intel R© Core 2 Duo 2.1 GHz s grafickou kartou Mobi-
le Intel R© 4500MHD, čo je v súčastnosti najpomalšia
predávaná grafická karta.

dáta cars out5d
rozlíšenie CPU GPU CPU GPU

64x64 683,5 ms 1,5 ms 28,5 s 9,5 ms
128x128 2,8 s 1,6 ms 100,8 s 8,2 ms
256x256 12 s 2,5 ms 406,7 s 8,5 ms
512x512 44,3 s 5 ms 26,2 m 10 ms

Tabul’ka 1: GPU vs. CPU výpočet KDE.

Na porovnanie sme použili dve dátové množiny
a to cars (392 záznamov) a out5d (16384 zázna-
mov) [Ward et al., 2009]. Jedna z najrýchlejších CPU
implementacií je od Morariu a spol. [Morariu et al., ],
ktorá počíta aproximáciu KDE s Gaussiánom, a dosa-
huje časy v rádoch sekúnd až minút pre dáta do 8000
záznamov.

Dobré výsledky dosahujeme s malými aj s vel’-
kými jadrami, pričom s vel’kými jadrami boli pre-
kvapivo dosiahnuté rýchlejšie časy. GPU má menšiu
presnost’ ako CPU, ale výsledné KDE sa vizuálne lí-
šilo len minimálne, čo je podstatné pre vizuálne skú-
manie dát. V budúcnosti porovnáme KDE z CPU a z
GPU aj na základe výslednej energie.
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Tato práca sa zaoberá naštudovaním problematiky 

tvorby interaktívnych internetových stránok 

s použitím technológie Adobe Flex, jej výhodách 

a nevýhodách, návrhu vlastného riešenia 

interaktívnej e-learningovej aplikácie 

a implementácie navrhnutého riešenia.  

Vytvoril som výučbovú aplikáciu zameranú na 

digitálne osvetľovanie, vykresľovanie 

trojrozmerných scén, optiku a fotografiu. Samotná 

aplikácia je rozdelená na dve časti, používateľskú 

a administračnú. Používateľská časť zobrazuje 

dáta uložené v databáze na základe požiadaviek 

vygenerovaných pri interakcii s touto aplikáciou. 

Táto časť umožňuje jednoduchú navigáciu medzi 

článkami, zobrazuje príslušné referencie 

a obrázky k týmto článkom, umožňuje ovládať 

jednotlivé prvky aplikácie a pohodlne vytlačiť 

zvolený článok. 

Administračná časť slúži na správu obsahu v e-

learningu. Administrácia umožňuje pridávať, 

upravovať a mazať články, fotografie, referencie, 

vyhodnocovať anketu a kopírovať súbory na 

internetový server, pričom zaručuje správny 

formát a rozmer dát, pre korektné zobrazenie vo 

výučbovej časti. Aplikácia komunikuje 

z databázou prostredníctvom skriptovacieho 

jazyka PHP a dynamicky generovaných XML 

súborov. 

Spracované materiály som rozdelil do piatich 

tematických kategórií, optika, základy 

osvetľovania, osvetľovanie v 3D prostredí, 

spracovanie vykreslených obrázkov 

v kompozičnom programe a fotografia. Pre každú 

z týchto kategórii som spracoval problematiku do 

samostatných článkov a vypracoval k nim 

vysvetľujúce schémy a obrazové referencie. 

Práca je dostupná na internetovej stránke: 

http://lighting.miesto.net/elearning.html 

Stránka projektu: http://lighting.miesto.net/ 
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Since the development of the first text-based image
search on the internet, the area of image retrieval has
come a long way to sophisticated content based im-
age retrieval systems. On the other hand, the seman-
tic gap causes that it is still not possible to create a
system which can correctly identify any object in the
image. However, this paper proposes a solution for
classifying the one sort of objects - paintings. The
system proposed within the paper requires a photo-
graph of a painting on the input and returns the name
and the author of the painting found on the photo-
graph. The system works in 2 phases. Firstly, it seg-
ments the region consisting of the painting and the
frame from the photograph. In the next step the cor-
responding painting is retrieved in the database of the
”original” paintings.

The segmentation is achieved with 3 different tech-
niques. The first, Gauss gradient [3], convolves the
image with 2-D Gaussian kernel and outputs Gx and
Gy gradient images. Then, the Hough transform is
applied on Gx and Gy to find the borders of the paint-
ing. Consecutively, the painting is segmented from
the image as the smallest quadrilateral created by
the lines found by the Hough transform. The sec-
ond method filters the image with anisotropic diffu-
sion [5] and uses the Sobel edge detector to create
Sx and Sy images. These are processed similarly to
Gx and Gy. The last method, the watershed [4], pre-
processes the image with contrast enhancement tech-
niques and then creates clusters with the watershed
transform. The segmentation of the painting is made
by growing the background from the corners in the
clustered image.

In the retrieval phase, the descriptor of the
segmented painting is created using SIFT [2] or
SURF [1] algorithms and then compared to the
database of the descriptors of the ”original” paint-
ings. SIFT (Scalable Invariant Feature Transform)
method consists of a detector and a descriptor of fea-
tures invariant to translation, rotation, scale, and other
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imaging parameters. In the first step of the method
the interest points (IPs) are identified in the image by
the detector. Then a 128 value descriptor for each IP
is created. All IPs descriptors constitute the descrip-
tor of the painting. SUFT (Speeded Up Robust Fea-
tures) method uses similar steps as SIFT, but with dif-
ferent implementation of the detector and with the 64
value descriptor (For the details see articles [1], [2]).
The matching of the descriptors (in SIFT or SURF) is
realized by the nearest neighbor technique.

The solution proposed in this paper was validated
on two datasets. The first dataset, consists of 15
photographs of ”original” paintings containing the
paintings without a frame or a wall. The second
dataset includes 100 photographs taken in museums
or galleries by tourists with unspecified digital cam-
eras in different resolutions and miscellaneous scales.
The validation step reveal, that the best segmen-
tation technique is anisotropic diffusion with 89%
of correctly segmented paintings. In the validation
of the classification methods both SIFT and SURF
achieved 90% of correctly classified paintigs, but
SURF proved to be more than two times faster.
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V tomto článku prezentujeme novú techniku pre
tvorbu 3D modelu l’udskej hlavy z fotografií s použi-
tím parametrizovaného modelu [Ahlberg, 2001] ak-
tualizovaného pomocou hierarchického stromu tváro-
vých prvkov. Táto technika je súčast’ou komplexné-
ho modelovacieho systému určeného pre automatic-
kú tvorbu 3D modelov l’udských hláv.

Vstupom pre modelovací systém sú fotografie l’ud-
skej hlavy spredu a z profilu. V prvej fáze rekon-
štrukcie je automaticky rozpoznaná l’udská hlava na
vstupných obrázkoch a je určená jej pozícia a pozícia
tvárových prvkov.

V druhej fáze je preddefinovaný parametrizovaný
3D model l’udskej hlavy automaticky upravený po-
mocou hierarchickej štruktúry tvárových prvkov tak,
aby odzrkadl’oval parametre získané zo vstupných
obrázkov vo fáze detekcie.

Každý prvok tváre a jeho rozmery sú prepojené s
geometriou parametrizovaného modelu pomocou váh
vrcholov,regulujúcich intenzitu ich transformácie pri
zmene pozície alebo vel’kosti každého tvárového prv-
ku.

Prvým krokom pri úprave parametrizovaného mo-
delu je škálovanie preddefinovanej hlavy pre dosia-
hnutie rozmerov detegovaných zo vstupných fotogra-
fií. Následne je geometria modelu premiestnená tak,
aby bola špička nosa referenčným bodom súradnico-
vej sústavy a mala súradnice (0,0,0). V d’alšom kro-
ku sú aplikované transformácie tvárových prvkov pre
všetky vrcholy, pričom výsledné súradnice i-teho vr-
cholu sú vypočítané pomocou rovnice 1

Vertexi = (1− p).oldVertexi + p.newVertexi (1)

Pozícia i-teho vrcholu Vertexi je vypočítaná podl’a
rovnice 1 lineárnou interpoláciou súradníc pôvodné-
ho vrcholu oldVertexi v preddefinovanom modeli a
nových súradníc newVertexi vypočítaných aplikova-
ním transformácií daného tvárového prvku. Parame-
ter p predstavuje v rovnici 1 stanovenú váhu vrcholu
∗peterkan@peterkan.com
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pre daný tvárový prvok. Rovnica 1 je aplikovaná na
geometriu pre každý tvárový prvok.

Po úprave geometrie systém automaticky vytvorí
zo vstupných obrázkov farebnú textúru hlavy spoje-
ním oblastí hlavy v obrázku spredu a v profilovom
obrázku, z ktorej následne vypočíta normálovú ma-
pu.

Výsledky merania kvality rekonštrukcie pomocou
subjektívneho hodnotenia respondentmi môžme vi-
diet’ v tabul’ke 1

Metóda Kvalita Čas rekonštrukcie
Morphable Model 89% 50 minút

CyberExtruder 82% 4 sekundy
Naša metóda 57% 4 sekundy

Tabul’ka 1: Výsledky merania kvality a času re-
konštrukcie v porovnaní s technikou morphable mo-
del [Blanz and Vetter, 1999] a programom AvMa-
ker [Ives, ].

Kvalitu rekonštrukcie plánujeme v budúcej práci
zvýšit’ pridaním nových tvárových prvkov do hierar-
chickej štruktúry a taktiež implementovaním techník
použitých v riešení Morphable Model.
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Tento článok sa venuje návrhu a implementácii vir-
tuálneho múzea definovaného v [Qvortrup, 2002] po-
mocou technológie Flash 10 a jazyka ActionScript
3.0, teda sprístupnit’ virtuálnu realitu pomocou inte-
raktivity a simulácie 3D sveta ako 3D scény obsahu-
júcej model chrámu na internete.

Doteraz bolo mnoho elektronických prezentácií
venovaných týmto objektom. Jedná sa hlavne o we-
bovské stránky, ktoré neponúkajú používatel’ovi vir-
tuálnu interaktivitu, napríklad webstránka Drevené
chrámy, ktorá prezentuje tieto pamiatky pomocou
textu a fotogalérie. Taktiež ani jedna neponúka pre-
zentáciu vo forme virtuálneho múzea.

Virtuálne múzeum drevených chrámov sa skladá z
3 vizuálnych častí pre každý chrám: 3D model, pano-
rámy a fotogaléria, a z dvoch všeobecných častí pre
celé múzeum: 3D menu a videotutoriály. Tieto sú
pomocou technológie Flash 10 dostupné na interne-
te. Postup celkovej práce je inšpirovaný postupom od
[Ferko, 2007] a zobrazený v diagrame na obrázku 1.

Obrázok 1: Diagram postupu práce a transformácií vstupných

dát počas tvorby.

Ako prvým krokom pri vytváraní je zber primár-
nych dát, teda vstupných dát pre jednotlivé čas-
ti virtuálneho múzea. Sú to akékol’vek informácie
o chrámoch s rôznym stupňom dôležitosti pre jed-
notlivé časti virtuálneho múzea. Pre modelovanie
∗kolesar.ivan@gmail.com
†ferko@sccg.sk

sú najdôležitejšie pôdorysy a fotografie stien chrá-
mov pre textúry, pre panorámy je potrebné fotit’
sériu fotografií okolia získaných z jedného miesta,
pre fotogalériu sú práve najvhodnejšie fotografie pod
uhlom zameraným na samotný chrám a ako posled-
né dáta sú získané skladby od zboru Chrysostomos
[Chrysostomos, 2004].

Obrázok 2: Drevený chrám v Kalnej Roztoke, obalený do štu-

kovej omietky.

Hlavným zdrojom pre tvorbu najzaujímavejších
častí tejto virtuálnej reality sú teda najmä fotografie,
pôdorysy a videozáznam.

Primárne dáta sa d’alej spracovávajú na sekundár-
ne dáta pre jednotlivé zložky virtuálneho múzea.

Pre prehliadku 3D modelu je potrebné vymodelo-
vat’ model chrámu. Základom k modelovaniu sú pô-
dorysy a fotografie, ktoré zachycujú jeho geometric-
ký tvar. Pomocou týchto vstupov, vyt’ahovacieho po-
stupu modelovania (sweeping), a rozrezávania strán
sa vytvorí korektný model. Ten sa exportne do for-
mátu triedy skriptu ActionScript 3.0. Takýto otextú-
rovaný a exportovaný výsledok je možné zobrazit’ vo
Flash 10-tke. Všetky modely boli vytvorené pomo-
cou programu Blender.

V d’alšom kroku sa priamo spracovávajú fotografie
pre ich využitie v panorámach. Pomocou programu
Hugin 0.7 sa sada fotiek z jedného miesta pospája
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Obrázok 3: Virtuálne múzeum drevených chrámov.

do panorámy. Ďalej sa spracuje kontrast a vel’kost’
fotografií určených pre fotogalériu.

Rovnako sa pre audio zložku projek-
tu upravia skladby od zboru Chrysostomos
[Chrysostomos, 2004] a nahrá sa sada videí ukazujú-
cich ako sa používa virtuálne múzeum.

Tieto sekundárne dáta sú priamymi vstupmi pre ap-
likácie, ktorých výstupom je ich grafické zobrazenie.

Pre naimplementovanie zobrazenia 3D obsahu je
vybraná knižnica Away3D, kvôli jej programátorsky
lepšie zvládnutému načítavaniu modela a l’ahšiemu
definovaniu interakcie s používatel’om. Dôraz pri im-
plementácii sa kladie hlavne na ovládanie pohybu po-
hl’adu kamery okolo chrámu a približovanie pohl’a-
du.

Obrázok 4: 3D interaktívne okno ovládania.

Tento typ aplikácie je kl’účový pre celé múzeum.
V aplikácií je v podstate celá scéna obsiahnutá v trie-
de Scene3D a k nej je doprogramovaná interakcia po-
užívatel’a. Tá je zameraná hlavne pre pohl’ad na exte-
riér chrámu, a preto je ovládanie prispôsobené tak, že
kamera sa len otáča okolo chrámu na základe pohybu
myškou.

Panoráma je naimplementovaná ako pohl’adové
okno riadené maticou. Daná matica kontroluje, kto-

Obrázok 5: Drevený chrám v Ruskom Potoku. Fotografia ur-

čená pre spracovanie do fotogalérie

rú čast’ z obrázka panorámy používatel’ vidí. Matica
sa mení s pohybom myšky používatel’om po ploche
aplikácie.

Podobne ako prehliadač modelov je vytvorené in-
teraktívne menu. To je zobrazené 3D mapkou vý-
chodného Slovenska, na ktorej sú ikonky chrámov,
a na ktoré ked’ používatel’ klikne presmeruje ho na
daný chrám. Oproti prehliadaču modelov, je však tá-
to aplikácia zjednodušená, má zjednodušené použí-
vatel’ské rozhranie, neobsahuje panorámu v pozadí a
okrem interaktivity pohybu po scéne ponúka naviac
funkcionalitu pre presmerovanie stránky.

Obrázok 6: Video tutoriál pre ovládanie pohybu v 3D scéne.

Ked’že webstránka zobrazuje 3D scénu a má po-
kročilejšie postupy interakcie, ktoré sú nezvyklé pre
bežné používanie web stránok, nachádza sa v nej i
paleta video návodov. Pre ňu je naimplementovaný
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vlastný prehrávač videa, ktorý je obaleným rozšíre-
ním videí uložených ako Flash aplikácia. Obalený je
hlavne preto, aby mal vlastný dizajn pre používatel’-
ské rozhranie, podobný dizajnu celej webstránky.

Múzeum je prezentované webaplikáciou, ktorá je
napísaná v PHP. Stránka sa zobrazuje pomocou tech-
nológií XHTML 1, CSS 2.1 a Javascript, taktiež je
napísaná podl’a oficiálnych štandardov a je optima-
lizovaná pre najpoužívanejšie internetové prehliada-
če. Fotogaléria je pridaná miniaplikácia, vytvorená s
Javascript-ovskou knižnicou JQuery, v ktorej sú sú-
stredené upravené fotografie chrámov a vyrenderova-
né obrázky chrámov z ich modelov.

Obrázok 7: Ovládanie pohl’adu panorámy pomocou pohl’a-

dovej matice

Na projekte sa stále pokračuje a v budúcej práci
bude na ňom pridaných ešte mnoho prvkov virtuálnej
reality. A to napríklad animovaný ozvučený avatar
sprievodcu múzeom, panoráma v pozadí chrámu zo
skutočného okolia chrámu, simulácia živej prírody v
okolí chrámu pomocou časticového systému a jedno-
duchých animácií.

Tie si budú vyžadovat’ vyššiu náročnost pre výpo-
čet vykreslenia a preto d’alším krokom v práci je opti-
malizácia doterajšieho riešenia. Jedná sa o optimali-
záciu z pohl’adu modelovania, textúrovania, progra-
movania a vhodnému výberu knižnice pre vykresl’o-
vanie 3D scén v technológií Flash.

Odporúčania pri modelovaní a textúrovaní scény
sú

• žiadne 2 trojuholníky sa nesmú pretínat’

• vyvarovat’ sa duplicitným bodom, hranám a
stranám

• nesmie nastat’ situácia, aby trojuholník bol defi-
novaný trojicou bodov a štvoricou hrán

• nevytvárat’ zbytočne vel’ké textúry s informáci-
ou priehl’adnosti

• jednému objektu priradit’ jeden materiál s jed-
nou textúrou

• statickým objektom informáciu o tieni "na-
piect’"do textúry

Odporúčania pri programovaní sú

• nastavit’ kvalitu StageQuality na LOW

• scénu ukladát’ ako interný objekt triedy Action-
script 3

• projekt kompilovat’ ako verziu vydania (release)

Obrázok 8: Graf porovnaní jednotlivých knižníc. Uvádzajú sa

hodnoty počtu trojuholníkov, ktoré knižnica vykreslila v reálnom

čase. H- priemerná horná hranica, D - priemerná dolná hranica

a S je celkový priemer

Potrebným krokom v optimalizácií je aj nájdenie
najoptimálnejšej Flash knižnice pre vykresl’ovanie
3D scén. Knižnice sa vyhodnocujú na základe tech-
ník počítačovej grafiky, ktoré sprístupňujú a na zá-
klade ich rýchlosti vykreslenia scény s čo najväčším
počtom trojuholníkov.

Z 50-tich porovnaní, pomocou sady apliká-
cií na stránke http://www.divan.tym.cz/flash/
[Kolesár, 2010], vyšlo najavo, že pre účely vir-
tuálneho múzea sa spomedzi porovnávaných
knižníc Away3D, Away3DLite [Away3D, 2010],
Papervision3D [Papervision3D, 2010], San-
dy3D [Sandy3D, 2010], Alternativa3D
[Alternativa3d, 2010] a Infinity3D [Infinity3d, 2010]
najviac hodí knižnica Away3DLite. Tá vykresl’uje
priemerne 5700 trojuholníkov v reálnom čase.

Taktiež vyhodnotením techník sa Away3DLite vy-
brala ako vyhovujúca, pretože podporuje textúry, ani-
mácie i vykresl’ovanie častíc v scéne a navyše ponúka
aj možnost’ celú aplikáciu písat’ v jazyku haXe, ktorý
je rýchlejší ako Actionscript 3.0.

3D vizualizácia drevených kostolíkov 337



Obrázok 9: Tabul’ka orientačného prehl’adu porovnania

funkčnosti jednotlivých knižníc.

Zatial’ sa pre projekt použilo 405 fotografií, 43 mi-
nút videa, 16 nástrojov a programov, 6 technologií a 4
pomocné knižnice. Boli vyšpecifikované a naprogra-
movaných pät’ typov aplikácií, ktoré majú spolu oko-
lo 5000 riadkov kódu.

Výsledkom je kompletné virtuálne múzeum zlo-
žené z 5 modelov, 4 panorám a 86 obráz-
kov do fotogalérie. Všetky tieto časti sú oba-
lené do interaktívnej webaplikácie dostupnej na
http://www.drevenechramy-vm.tym.sk/.

Obrázok 10: Dizajn webstránky Virtuálneho múzea drevených

chrámov

Nakoniec sa analyzovalo 6 knižníc pre 3D grafiku
na internete a pre d’alšie rozšírenie virtuálneho mú-
zea. Tie sa porovnali a na základe porovnania sa vy-
brala tá najvhodnejšia pre vytvorenie rozšíreného vir-
tuálneho múzea.
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In this work we present important decisions in the 
process of 3D reconstruction from different input 
information. With respecting type of input and 
output data we propose decision tree for better 
choice of reconstruction techniques based on 
photogrammetry, range scanning, silhouette 
modelling and procedural methods. Our approach is 
to find the best solution for different reconstruction 
algorithms. We also present possible enhancement 
for the methods, where the output is not 3D model 
but set of images, like object panoramas.  

There is no common automatic method for 3D 

reconstruction. All of the methods need some 

manual preprocessing, postprocessing or some other 

additional information for acquiring the best 

solution as the 3D model or image output.  Firstly, 

we need to classify the reconstruction algorithms 

[Lacko and Ferko, 2009] and identify the problems. 

The main problems with the fully automatic 

algorithms are: 
1. Primary input dataset acquisition 
2. Sorting of input data 
3. Background segmentation 
4. Removing artifacts 
5. Adding synthetic information to the parts 

where the original information is missing 
 

In our work, we define simple system for 

qualified decisions based on these stages of whole 

process: 

1. Object description and choice of 

reconstruction method 

2. Data acquisition and segmentation 

3. Calibration 

4. Feature extraction  

5. Output creation 

 

We can represent first stage as the decision tree, 

where in the nodes are important questions, which 

we need to know for the pass into another stage. In 

some reconstruction methods we do not need every 

stage, e.g. we do not need camera calibration for 

some cases of image based 3D reconstruction, but if 

we have not the appropriate information it is harder 

to measure output data correctly or if we use object 

panorama as the output, we do not need to extract 

features from the input images because output is 

only set of images. 

In each stage of reconstruction process we can 

identify outputs from some image based techniques 

or from techniques based on procedural modelling 

as the Secondary input dataset for other techniques. 

This dataset has in many cases enough information 

for creating 3D output, but sometimes some 

information missing due to overlaps or problems 

with data acquisition in the second reconstruction 

stage.  

Using this decision technique, we can strongly 

optimize the whole reconstruction process and 

acquire optimal data for adequate 3D output. 
In our work, we use real data from real 

applications of 3D reconstruction process. We use 
our system for optimizing strategy of reconstruction 
for virtual museums and urban reconstructions. We 
also compare the visual quality of outputs by using 
various techniques of information entropy.  
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The most common approach to animate models
and determine their shape attributes in computer
graphics is using skeletons. The skeleton and skin-
ning weights can be either assigned manually or com-
puted from an input mesh. This paper proposes the
extraction of a skeleton and skinning weights from a
mesh, describes how to store computed data in Col-
lada 1.5 and use it for an animation.

Firstly, the mesh is contracted using constrained
Laplacian smoothing in few iterations. Vertex posi-
tions are smoothly contracted along their normals.
The Laplacian smoothing operator was introduced
by [3] for surface smoothing. Laplacian smoothing
operator L is n× n square matrix. This operator is
applied on n vertices in vector V as a filter. Term
LV approximates curvature flow normals, so solving
LV

′
= 0 removes normal components of vertices and

contracts the geometry, resulting into a new set of ver-
tices V

′
.

Then, the most important vertices from the con-
tracted mesh are chosen as control points. For this
selection is used greedy algorithm which in every it-
eration selects the pair with the minimum cost. The
cost value is computed as a weighted sum of a sam-
pling cost term and a shape cost term. The sampling
cost term penalizes collapsing which generates long
edges, because in that way we will lose the good map-
ping between the skeleton and the surface. The shape
cost term works in almost the same way as in QEM
simplification method [4] with one change. The error
matrices are computed over the edges [1], because
the contracted mesh has zero area faces, so the origi-
nal volume based approach cannot be used. Also the
multiple edges are removed and in the end of skeleton
extraction we have requested number of bones.

In the next step the skinning weights are computed
according to if we want rigid or soft skinning. Skin-
ning indices are computed by finding a set of closest
control points to each vertex. The geodesic distance
∗martin.madaras@gmail.com
†tomas.agoston@abyss-studios.sk

is used as a distance measure. A distance between
each pair of vertices on the mesh graph from 0th it-
eration is calculated and stored in matrix D. It is cal-
culated using Floyd-Warshall algorithm, before the
mesh graph is contracted. For each control point Ck,
the closest mesh graph vertex is found, for instance
v j. Then, the resulting geodesic distance between
the control point Ck and the mesh vertex vi is com-
puted as a sum of distance between v j and vi on the
mesh graph calculated by Floyd-Warshall algorithm
and the euclidean distance between Ck and v j.

In the postprocessing stage the user can inspect the
skeleton by previewing skinning deformations, make
desired changes and export the skeleton to Collada
1.5 [2]. Transformation matrices used in a hierarchi-
cal skeleton tree are not transformed to joint’s local
transformation frame, so they are immediately com-
patible with majority of animation software and li-
braries. After the Collada file with the mesh, the
skeleton and skinning data is exported, data can be
imported in animation software such as 3D Studio
Max, Blender or Maya and a skinning animation can
be rendered.
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 Figure 1: Best view on object Ottylia with some methods from our paper: geometrical, silhouette, virtual museum creator, gestalt psychology, children and artists 
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In this paper we discuss an overview of different approaches to 

best views with respect to Virtual Museum (VM).  

What´s the best view on some virtual object? Although the phrase 

“best view” is very common in computer graphics, it is very hard to 

define. Some compute the best view following geometrical information 

(sum of length of edges…), image-based (textures…) or mixed 

methods. These methods are used to find the best algorithm for guided 

walk through the virtual environment, to find a best adequate image of 

our object…. 

We encounter a lot of different classification of  methods of finding 

best views. In [Lacko and Maričák, 2009] they divide them into three 

classes and in most of papers I found, they divide them into geometrical 

methods or methods based on mutual information. As long as I like to 

treat with Virtual Museums [Cameron and Kenderdine, 2007] I had to 

find classification adequate for this theme: 

Methods inapt for VM 

Virtual Museum is a multimedial collection of telematic available 

digital data and cognitive space with infinite capacity to enlarging, 

combination, composition and recomposition [Qvortrup, 2001]. It is 

mostly a modeled indoor environment with many objects, textures and 

specific lighting. That is why methods useful for wireframe models or 

strict geometrical methods are inapt. We can obtain a great view in 

geometrical way, but when the object is completely in the shadow from 

this viewpoint or it has a texture on other side this view is senseless. 

Methods adequate for VM 

As we mentioned in the previous capture, in VM we need to 

improve best view finding methods oriented on image-based methods. 

We need to propose to visitor of virtual museum best chance to look 

trough whole museum and let him share as much information as 

possible. 

How does visitor of VM perceive it 

Firstly we took a look on Gestalt psychology (term which means 

"unified whole"). It refers to theories of visual perception. These 
theories attempt to describe how people tend to organize visual 

elements into groups or unified wholes when certain principles are 
applied. According to Gestalt psychology is the best view on part of an 

object when this part is different from the rest or when with this view 

we reach the best view on  nearby object.  

Then we target the most sensitive groups such artists and children 

are. Both of these groups have their own perceiving of the world. To 

understand how they perceive objects we created enquiry. We had a 

sample of 60 respondents (of the same age) and we gave them a set of 

pictures (Platonic solids, solids with changing geometry...), where each 

object was displayed from “best view” according to us and from the 

nearby “best view”. They had to choose, which one is for them better.  

children tetrahedro
n  

icosahedr
on  

cube  infinity  pear  octahedron  toroid  Otyllia  

Our best 
view 15 14 12 15 16 13 12 7 

Best view 
near to ours 11 12 14 11 10 13 14 19 

artists tetrahedro
n  

icosahedr
on  

cube  infinity  pear  octahedron  toroid  Otyllia  

Our best 
view 15 15 13 14 15 16 16 9 

Best view 
near to ours 8 8 10 9 8 7 7 14 

When we want to treat with virtual museums we have to listen to 

the museum creators opinion. In fact they should conform on all 

demand of visitors of the museum. It means that if it is for example the 

toy museum, they should conceive that most of visitors will be children 

and they should subordinate the virtual museum guide to their needs. 

Or they sometimes could take the worst view of an object and let them 

all guess what it could be and this may make this view the best. 

Conclusion 

There is no accomplished and defined method for finding best view 

for virtual museums yet.  We try to detect or approximate it through 

communication and testing with sensitive target groups. But we expect 

that when we connect our work with knowledges of museum creators 

and curators we may get restful achievements.  
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Abstrakt: V článku "E. Loz, M. Mačaj, M. Mil-
ler, J. Šiagiová, J. Širáň, J. Tomanová, Small vertex-
transitive and Cayley graphs of girth six and given de-
gree: An algebraic approach" je popísaná konštruk-
cia malých vrcholovo-tranzitívnych grafov s obvo-
dom 6 a daným stupňom pomocou regulárnych zdvi-
hov vhodných menších grafov. Z dôkazu uvedenom
v článku vyplýva, že namiesto konečného pol’a F
možno v konštrukcii využit l’ubovolnú konečnú gru-
pu (G,◦) a binárnu operáciu definovanú na G, ktorá
spĺňa určitú špeciálnu podmienku. V práci skúmame
existenciu takýchto operácií pre niektoré grupy.

Kl’účové slová: klietka, obvod 6, regulárny zdvih

Úvod

Problém hl’adania klietok, čiže konštruovanie re-
gulárnych grafov s daným stupňom a obvodom s čo
najmenším možným počtom vrcholov od začiatku
prit’ahoval vel’kú pozornost’. Ako prvý sa ním za-
oberal Tutte v r. 1947, ktorý skúmal kubické klietky.

Problém hl’adania klietok nie je v súčasnosti ani
zd’aleka kompletne vyriešený, známe sú len klietky
pre niektoré stupne a obvody. Prehl’ad niektorých do-
teraz známych rekordných klietok a ich konštrukcií
možno nájst’ v článku [2].

U mnohých z doteraz nájdených klietok sa ob-
javuje vysoká miera symetrie, napríklad vrcholová
tranzitívnost’. V práci uvádzame konštrukcie ma-
lých vrcholovo-tranzitívnych grafov s daným stup-
ňom a obvodom 6 z článku [1]. Ukážeme, že tieto
konštrukcie sa dajú zovšeobecnit’, namiesto koneč-
ného pol’a sa dá použit’ l’ubovolná konečná grupa,
sčítanie a násobenie v poli sa dá nahradit’ grupovou
operáciou a binárnou operáciou, ktorá spĺňa určitú
špeciálnu podmienku. Ďalej sa zaoberáme skúmaním
existencie takýchto binárnych operácií pre niektoré
triedy grúp.

∗katarina.skrovinova@gmail.com
†martin.macaj@fmph.uniba.sk

1 Základné pojmy

1.1 Klietky

Uvedieme niektoré základné pojmy, ktoré budeme
v práci používat’:

Definícia 1. (k,g)-graf je regulárny graf stupňa k
s obvodom g.
(k,g)-klietka je regulárny graf stupňa k s obvodom g
a s najmenším možným počtom vrcholov.

Na dolný odhad počtu vrcholov klietky slúži zná-
me Moorovo ohraničenie.

Veta 1.1. (Moorovo ohraničenie)
Minimálny počet vrcholov (k,g)-klietky je:

{
2∑(g−2)/2

i=0 (k−1)i ak g je párne,

1+ k ∑(g−3)/2
i=0 (k−1)i ak g je nepárne.

Doteraz známy (k,g)-graf s najmenším počtom vr-
cholov sa zvykne nazývat’ rekordná klietka, alebo aj
"takmer-klietka".

1.2 Napät’ové priradenia a zdvihy

Definícia 2. Nech Γ je neorientovaný graf, a nech V
je množina jeho vrcholov. Hrany tohto grafu však
budeme považovat’ za dvojice navzájom opačných
šípov. Ak e je šíp z vrcholu vi do vrcholu v j, tak šíp
z vrcholu v j do vrcholu vi označíme e−1. Množinu
všetkých šípov grafu Γ nazveme D.

Nech G je konečná grupa. Zobrazenie α z množiny
všetkých šípov grafu Γ do grupy G sa nazýva
napät’ové priradenie, ak pre všetky šípy e z D platí
α(e−1) = (α(e)−1).

Graf Γ (tzv. základný graf) spolu s napät’ovým
priradením α určuje nový graf Γα , nazývaný zdvih
grafu Γ, definovaný takto:
Označme V α množinu vrcholov grafu Γα a Dα

množinu šípov grafu Γα . Potom

V α =V ×G

Dα = D×G
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(e,x) je šíp z vrcholu (vi,x) do vrcholu (v j,y) práve
vtedy, ked’ e je šíp z vrcholu vi do vrcholu v j

v základnom grafe Γ, a zároveň platí y = xα(e)
(v grupe G).

O zdvihu Γα môžme uvažovat’ ako o neorien-
tovanom grafe, ked’ stotožníme navzájom opačné
šípy (e,x) a (e−1,xα(e)).

Príklad 1. Ako základný graf Γ zoberme graf nazý-
vaný činka:

Obrázok 1: graf činka

Napät’ové priradenie α z množiny šípov grafu Γ
do grupy (Z5,+) zadefinujme takto:

α : D→ Z5

α(e1) = 1

α(e2) = 0

α(e3) = 2

Príslušný zdvih Γα grafu Γ je Petersenov graf.

2 Konštrukcie takmer-klietok obvo-
du 6 pomocou zdvihov

Mnohé doteraz nájdené klietky vykazujú vysokú mie-
ru symetrie. To dáva motiváciu k skúmaniu malých
vrcholovo-tranzitívnych grafov s daným stupňom a
obvodom.

Uvedieme konštrukcie z článku [1], ktoré dávajú
malé vrcholovo-tranzitívne (k,g)-grafy s obvodom 6:

Nech q je mocnina nepárneho prvočísla, a nech
F = GF(q) je Galoisovo pole s q prvkami. Aditívnu
grupu (F,+) pol’a F označíme F+ a multiplikatívnu
grupu (F\{0}, ·) pol’a F označme F×.

Obrázok 2: Petersenov graf

Nech A a B sú neprázdne podmnožiny pol’a F
také, že obe majú rovnaký počet prvkov s. Označme
ΓA,B kompletný bipartitný graf Ks,s, ktorého nezávis-
lé množiny sú tvaru {a0,a ∈ A} a {b1,b ∈ B}. Pre
všetky a ∈ A a b ∈ B bude mat’ hrana a0b1 v grafe
ΓA,B orientáciu z a0 do b1.

V špeciálnom prípade, ked’ B = −A = {−a,a ∈ A},
skonštruujeme dva nové grafy z grafu ΓA,−A. Prvý
z nich označíme ΓA, pričom graf ΓA vznikol z ΓA,−A

odstránením perfektného párovania pozostávajúceho
z hrán a0(−a)1 pre všetky a ∈ A. Druhý graf, ΓA,∞,
vznikne pridaním dvoch nových vrcholov ∞0 a ∞1
ku grafu ΓA, pričom vrchol ∞0 je spojený hranou
so všetkými vrcholmi (−a1) a vrchol ∞1 je spojený
so všetkými vrcholmi a0 pre a ∈ A. Graf ΓA,∞
je izomorfný s grafom Ks+1,s+1 bez perfektného
párovania.

Konštrukcia C+
6

Nech A,B ⊂ F , |A| = |B| = s, pričom 0 < s ≤ q.
Definujeme napät’ové priradenie α z množiny
šípov grafu ΓA,B do aditívnej grupy (F,+) takto:
α(a0b1) = ab pre všetky a ∈ A,b ∈ B. Príslušný
zdvih grafu ΓA,B nazvime Γ+

A,B.
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Konštrukcia C×6

Definujeme napät’ové priradenie β z množín
šípov grafov ΓA a ΓA,∞ do multiplikatívnej grupy
(F,×) takto: β (a0b1) = a+b pre všetky a∈ A,b∈ B,
a β (e) = 1, ak hrana e je incidentná s vrcholom
∞0 alebo vrcholom ∞1. Príslušné zdvihy grafov ΓA

a ΓA,∞ nazvime Γ×A a Γ×A,∞.

Veta 2.1. Zdvihy Γ+
A,B a Γ×A,∞ neobsahujú kružnice

dĺžky menšej, alebo rovnej pät’.

Dôkaz. v článku [1].

Veta 2.1. je špeciálnym prípadom vety 3.2.

3 Výsledky

Ukážeme, že konštrukcie uvedené v predchádza-
júcej kapitole sa dajú zovšeobecnit’. Namiesto
grupy F+ v konštrukcii C+

6 (resp. namiesto grupy F×
v konštrukcii C×6 ) sa dá použit’ l’ubovol’ná konečná
grupa (G,◦) a namiesto násobenia v grupe F×
v konštrukcii C+

6 (resp. namiesto sčitovania v gru-
pe F+ v konštrukcii C×6 ) sa zase dá použit’ binárna
operácia ∗ definovaná na množine G spĺňajúca
určitú špeciálnu podmienku. Takéto zovšeobecne-
nie pôvodnej konštrukcie by teoreticky umožnilo
konštruovanie d’alších nových "takmer-klietok"
s obvodom 6.

Zovšeobecnená konštrukcia

Nech (G,◦) je konečná grupa, a nech ∗ je bi-
nárna operácia definovaná na množine G spĺňajúca
túto podmienku:

(a∗b)◦ (c∗b)−1 = (a∗d)◦ (c∗d)−1⇒

⇒ a = c∨b = d (1)

pre všetky a,b,c,d ∈ G.

Grafy ΓA,B, ΓA a ΓA,∞ sú zadefinované rovnako
ako v predchádzajúcej kapitole, len s jedným rozdie-
lom - namiesto množiny F použijeme množinu G.
Napät’ové priradenie γ z množiny šípov grafu ΓA,B,

(resp. ΓA, ΓA,∞) do grupy (G,◦) určíme takto:
γ(a0b1) = a∗b pre všetky a ∈ A,b ∈ B (resp.b ∈−A,
a γ(e) = 1, ak hrana e je incidentná s vrcholom ∞0
alebo vrcholom ∞1, kde 1 je neutrálny prvok grupy
(G,◦)). Príslušné zdvihy grafov ΓA,B, ΓA a ΓA,∞
označíme Γ◦A,B, Γ◦A a Γ◦A,∞.

Táto zovšeobecnená konštrukcia, takisto ako
aj konštrukcie z predošlej kapitoly, dáva malé
vrcholovo-tranzitívne (k,g)-grafy s obvodom 6.

Veta 3.1. Zdvihy Γ◦A,B a Γ◦A neobsahujú kružnice dĺž-
ky menšej ako šest’. Ak navyše platí podmienka

(a∗b) = (c∗b)⇒ a = c (2)

pre všetky a,b,c∈G, tak zdvih Γ◦A,∞ neobsahuje kruž-
nice dĺžky menšej ako šest’.

Dôkaz. Graf Γ◦A je indukovaný podgraf grafu Γ◦A,∞.
Grafy Γ◦A,B, Γ◦A a Γ◦A,∞ sú bipartitné. Preto stačí doká-
zat’, že grafy Γ◦A,B a Γ◦A,∞ neobsahujú kružnicu dĺžky
4.
Sporom. Nech graf Γ◦A,B alebo graf Γ◦A,∞ obsahuje
kružnicu dĺžky 4.
Množinu vrcholov grafu Γ◦A,B (resp. grafu Γ◦A,∞) mož-
no rozložit’ do dvoch množín V0 a V1, definovaných
takto: V0 = {(a,x)0;a ∈ A,x ∈ G}, V1 = {(b,y)1;b ∈
B,y ∈ G} (resp. V0 = {(a,x)0;a ∈ A ∨ a = ∞,x ∈
G}, V1 = {(b,y)1;b ∈ −A ∨ b = ∞,y ∈ G}). Vr-
chol (a,x)0 ∈ V0 susedí zo všetkými vrcholmi tvaru
(b,x ◦ γ(a0b1))1 = (b,x ◦ (a ∗ b))1. Navzájom opač-
né šípy majú priradené inverzné napätia, preto vr-
chol (b,y)1 ∈ V1 susedí zo všetkými vrcholmi tvaru
(c,y ◦ γ(b1c0))0 = (c,y ◦ (γ(c0b1))

−1)0 = (c,y ◦ (c ∗
b)−1)0. Cyklus dĺžky 4 v grafe Γ◦A,B, resp. Γ◦A,∞,
sa skladá z dvoch ciest dĺžky 2, ktoré majú spoloč-
ný začiatočný a spoločný koncový vrchol. Tie cesty
sú tvaru (a,x)0(b,x◦(a∗b))1(c,x◦(a∗b)◦(c∗b)−1)0
a (a,x)0(d,x ◦ (a ∗ d))1(c,x ◦ (a ∗ d) ◦ (c ∗ d)−1)0 pre
nejaké a,c∈ A (resp. a,c∈ A∨a = ∞∨c = ∞), a 6= c,
b,d ∈ B (resp. b,d ∈ −A∨ b = ∞∨ d = ∞), b 6= d.
Koncové body týcho dvoch ciest su totožné, takže
musí platit’:

x◦ (a∗b)◦ (c∗b)−1 = x◦ (a∗d)◦ (c∗d)−1

(a∗b)◦ (c∗b)−1 = (a∗d)◦ (c∗d)−1

Ked’ žiadny z prvkov a,b,c,d nie je ∞, tak z pod-
mienky (3.1) vyplýva, že a = c∨b = d. To je spor s
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tým, že a 6= c a b 6= d. Teda grafy Γ◦A,B a Γ◦A neobsa-
hujú kružnicu dĺžky 4.
Z definície grafu Γ◦A,∞ vyplýva, že nanajvýš jeden pr-
vok z a,b,c,d môže byt’ rovný ∞. Bez ujmy na vše-
obecnosti, nech je to d. Potom platí:

(a∗b)◦ (c∗b)−1 = (a∗d)◦ (c∗d)−1 = 1◦1−1 = 1

(a∗b) = (c∗b)

Z podmienky (3.2) vyplýva, že a = c. To je spor s
tým, že a 6= c. Teda ani graf Γ◦A,∞ neobsahuje kružni-
cu dĺžky 4.

Ak chceme použit’ túto zovšeobecnenú kon-
štrukciu, musíme poznat’ nejakú vhodnú binárnu
operáciu ∗ (t. j. spĺňajúcu aspoň podmienku (3.1))
pre danú grupu (G,◦). Preto sme skúmali existenciu
takýchto binárnych operácii ∗ pre rôzne triedy grúp.

Dokážeme, že pre cyklické grupy párneho rádu
a pre dihedrálne grupy rádu 4k+ 2,k ∈ N neexistuje
operácia ∗ spĺňajúca podmienku (3.1).

Veta 3.2. Pre žiadnu grupu rádu 4k + 2,k ∈ N, ne-
existuje operácia ∗ spĺňajúca podmienku (3.1).

Poznámka. Každá grupa rádu 4k+2,k ∈N obsahu-
je normálnu podgrupu indexu 2.

Dôkaz. Sporom. Nech G je nejaká grupu rádu n =
4k + 2,k ∈ N a existuje pre ňu operácia ∗ spĺňajú-
ca podmienku (3.1). Táto grupa obsahuje normál-
nu podgrupu indexu 2. Tabul’ka operácie ∗ je ma-
tica A vel’kosti n× n, pričom v i-tom riadku a j-tom
stĺpci je prvok ai ∗ a j (ai,a j ∈ G). Nech B je ma-
tica "rozdielov" prvkov nachádzajúcich sa v jednom
stĺpci pod sebou v matici A, t. j. v i-tom riadku a j-
tom stĺpci matice B je prvok (ai ∗ a j) ◦ (ai+1 ∗ a j)

−1.
Z podmienky (3.1) vyplýva, že v každom riadku ma-
tice B sa každý prvok grupy G vyskytne práve raz.
Platí, že súčet (v grupe G) dvoch prvkov nachádzajú-
cich sa v matici B v prvom a druhom riadku v j-tom
stĺpci je "rozdiel" medzi prvkom v prvom a tret’om
riadku v j-tom stĺpci matice A:

((a1 ∗a j)◦ (a2 ∗a j)
−1)◦ ((a2 ∗a j)◦ (a3 ∗a j)

−1) =

= (a1 ∗a j)◦ ((a2 ∗a j)
−1 ◦ (a2 ∗a j))◦ (a3 ∗a j)

−1 =

= (a1 ∗a j)◦ (a3 ∗a j)
−1

Z podmienky (3.1) vyplýva, že medzi prvkami
(a1∗a j)◦(a3∗a j)

−1, j = 1, . . . ,n sa každý prvok gru-
py G vyskytne práve raz. Grupa G má podgrupu H,
ktorej počet prvkov je n/2. Súčet dvoch prvkov pat-
riacich do podgrupy H (resp. súčet dvoch prvkov
nepatriacich do podgrupy H) patrí do podgrupy H.
Súčet prvku patriaceho a prvku nepatriaceho do pog-
rupy H nepatrí do podgrupy H. Nech v matici B je
n1 stĺpcov takých, že v prvom aj v druhom riadku
sa nachádza prvok z podgrupy H, n2 stĺpcov takých,
že v prvom riadku sa nachádza prvok z podgrupy H
a v druhom riadku prvok nepatriaci do H, n3 stĺpcov
takých, že v prvom riadku sa nachádza prvok nepat-
riaci do podgrupy H a v druhom riadku prvok patria-
ci do H, a n4 stĺpcov takých, že v prvom aj v dru-
hom riadku je prvok nepatriaci do H. To znamená, že
v tret’om riadku matice B je n1+n4 prvkov patriacich
do H a n2+n3 prvkov nepatriacich do H. Dostávame
tak sústavu 4 rovníc so 4 neznámymi:

n1 +n2 +n3 +n4 = n

n1 +n2 = n/2

n1 +n3 = n/2

n2 +n3 = n/2

Jej vyriešením dostaneme n1 = n2 = n3 = n4 =
n/4. Lenže n/4 nie je celé číslo. To je spor.

Dôsledok 1. Pre cyklické a dihedrálne grupy rádu
4k + 2,k ∈ N neexistuje operácia ∗ spĺňajúca pod-
mienku (3.1).

Veta 3.3. Pre cyklické grupy rádu n = 4k,k ∈ N ne-
existuje operácia ∗ spĺňajúca podmienku (3.1).

Dôkaz. Sporom. Nech A a B sú matice ako v pred-
chádzajúcom dôkaze. Súčet všetkých prvkov (v gru-
pe Zn) z prvého a druhého riadku matice B by mal byt’
rovný súčtu všetkých prvkov v tret’om riadku matice
B (vyplýva to z predošlého dôkazu). Súčet všetkých
prvkov z prvého a druhého riadku matice B je 0, súčet
všetkých prvkov v tret’om riadku je 2k. To je spor.

Dôsledok 2. Pre cyklické grupy párneho rádu neexis-
tuje operácia ∗ spĺňajúca podmienku (3.1).

Záver

V práci sme predstavili problém hl’adania klietok,
pričom sme sa zamerali najmä na hl’adanie ma-
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lých vrcholovo-tranzívnych "takmer-klietok" s obvo-
dom 6. Popísali sme konštrukcie z článku [1] ma-
lých vrcholovo-tranzitívnych grafov s daným stup-
ňom a obvodom 6 pomocou zdvihov vhodných men-
ších grafov. Dokázali sme, že tieto konštrukcie sa da-
jú zovšeobecnit’, namiesto konečného pol’a sa dá po-
užit’ l’ubovolná konečná grupa, sčítanie a násobenie
v poli sa dá nahradit’ grupovou operáciou a binárnou
operáciou, ktorá spĺňa určitú špeciálnu podmienku.
Skúmali sme existenciu takýchto binárnych operácií
pre niektoré triedy grúp. Dokázali sme, že pre gru-
py rádu n = 4k+ 2,k ∈ N a pre cyklické grupy rádu
n = 4k,k ∈ N taká operácia neexistuje.
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2 Department of Computer Science, ETH Zürich, Switzerland

One of the central notions of theoretical cryptogra-
phy is the notion of indistinguishability. Informally,
we consider a distinguisher D that is allowed to in-
teract either with some real cryptographic system S
or with its ideal counterpart I. After this interaction
the distinguisher is expected to output a single bit and
its advantage in distinguishing S from I is the differ-
ence of its probability of outputting 1 in each of this
scenarios.

The term indistinguishability amplification refers
to a setting where a certain construction com-
bines two (or more) cryptographic primitives of the
same type to improve their indistinguishability from
an ideal primitive. For example, XOR of two
quasi-random functions or a cascade of two quasi-
random permutations are such constructions. The
result [Maurer et al., 2007] describes the amplifica-
tion achieved by a very general class of construc-
tions called neutralizing, containing both construc-
tions mentioned above. We illustrate it here on the
special case of the XOR.

Two types of amplification are observed: first a
product theorem of the form

∆q(F⊕G,R)≤ 2 ·∆q(F,R) ·∆q(G,R),

where ∆q(·, ·) denotes the best distinguishing advan-
tage achievable by a computationally unbounded dis-
tinguisher asking at most q queries, F and G are
quasi-random functions and R denotes the ideal, per-
fectly random function.

Second, they observe an amplification of the dis-
tinguisher class: the obtained construction is secure
against a wider class of distinguishers. For the exam-
ple of the XOR construction, we obtain

∆q(F⊕G,R)≤ ∆NA
q (F,R)+∆NA

q (G,R),

where ∆NA
q (·, ·) denotes the best advantage achievable

by a non-adaptive distinguisher, i.e., one that has to
choose its queries in advance.
∗gazi@dcs.fmph.uniba.sk
†maurer@inf.ethz.ch

In our paper, we combine these two aspects of
information-theoretic indistinguishability amplifica-
tion. We derive a new bound for the general case
of a neutralizing construction that keeps the structure
of a product theorem, while also capturing the am-
plification of the distinguisher class. This improves
both bounds mentioned above under reasonable con-
ditions.

The new technical notion we introduce, central to
our analysis, is the notion of free-start distinguishing
of systems. This describes the setting where the dis-
tinguisher is allowed to choose any common state for
both systems and then it is supposed to distinguish
these systems starting from that chosen state.

For the special case of the XOR of quasi-random
functions, our result would give us the bound

∆q(F⊕G,R) ≤ 2 ·
(

∆NA
q (F,R) ·Λq(G,R)

+∆NA
q (G,R) ·Λq(F,R)

)
,

where Λq(·, ·) denotes the best free-start distinguish-
ing advantage.

The results presented in this extended abstract
were published in [Gaži and Maurer, 2010].
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Among the most important problems in topolog-
ical graph theory is the determination of the mini-
mum and the maximum genus of a graph. The min-
imum genus of a graph G is the smallest nonnega-
tive integer k such that G has cellular embedding into
the orientable surface of genus k; it is denoted by
γ(G). The maximum genus of a graph is in a sense
a dual parameter and it is the largest nonnegative in-
teger k such that a given graph has cellular embed-
ding into a surface of genus k; it is denoted by γM(G).
Duke’s Interpolation Theorem for orientable surfaces
[Duke, 1966] asserts that every connected graph G
has an embedding into an orientable surface of genus
k if and only if γ(G) ≤ k ≤ γM(G). Thus the mini-
mum and maximum genus of a graph determine the
embedding range of a graph.

From the algorithmic point of view the determina-
tion of the minimum genus of a graph is NP-complete
[Thomassen, 1989] while there are two polynomial-
time algorithms computing the maximum genus of
a graph [Glukhov, 1981, Furst et al., 1988]. Except
from these works there are only a few results concern-
ing algorithmic properties and/or structure of embed-
dings of a graph G into the surface of genus k for
γ(G)< k < γM(G). In particular, unless P = NP it is
not possible to approximate γ(G) with a factor n1−ε

for any ε > 0 [Chen et al., 1993]. Motivated by this
absence of results we define a new class of embed-
dings of graphs – locally-maximal embeddings.

An embedding is locally-maximal if its genus can-
not be raised by moving the position of one arc e in a
local rotation at some vertex incident with e. It turns
out that this condition is equivalent with the property
that every vertex of an embedding is incident with at
most two faces. Locally-maximal embeddings cor-
respond to possible results of running a greedy algo-
rithm repeatedly raising the genus of an embedding
by merging three faces incident with some vertex into
one face. Thus an embedding Π is locally-maximal
if and only if such greedy algorithm cannot raise the

∗kotrbcik@dcs.fmph.uniba.sk
†skoviera@dcs.fmph.uniba.sk

genus of Π.
In our work we investigate properties of locally-

maximal embeddings, in particular we are interested
in locally-maximal embeddings that for a given graph
G maximize the number of faces among all locally-
maximal embeddings of G. We provide a construc-
tion of a locally-maximal embedding of G based on
a spanning subgraph S of G such that any two cy-
cles of S are vertex-disjoint and edges in G−E(S)
can be partitioned into pairs of adjacent edges. We
define ξ ′(G) as the maximum number of faces of
a locally-maximal embedding of G less one and in-
vestigate properties of ξ ′(G). In particular we show
that ξ ′(G) is additive over bridges of G. We show
that the maximum number of a vertex-disjoint cy-
cles in a graph G is a tight upper bound on ξ ′(G).
The following theorem is analogous to similiar prop-
erty of the Betti deficiency. If e is an edge of a
connected graph G and e is not a bridge of G then
ξ ′(G)− 1 ≤ ξ ′(G− e) ≤ ξ ′(G) + 1. We determine
the value of ξ ′ for complete and complete bipartite
graphs and hypercubes.
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This paper is an introduction to the study of bal-
anced use of resources in computations. We consider
a particular model of computation – deterministic fi-
nite automata, and take states as the resource to be
used in a balanced way. We present three approaches
to the equiloadedness of an automaton, two of them
defined in [Kováč, 2008]. Our goal is to develop no-
tions and to prove basic results about the equiloaded-
ness.

Our study is motivated by the problem of processor
overheating in computers. If the processor is heated
equally over its surface, it can be cooled more effec-
tively. Moreover, if its parts are used in a balanced
way, the lifetime should be extended.

Our first approach to defining equiloadedness is a
strictly equiloaded automaton. An automaton A =
(Q,Σ,δ ,q0,F) is said to be strictly equiloaded if there
is a constant k ∈ N such that

∀w ∈ L(A), ∀p,q ∈ Q |#[p,w]−#[q,w]| ≤ k,

where #[p,w] denotes the load of the state p on the
word w. We characterize the family LSEQA of lan-
guages, for which there is a strictly equiloaded au-
tomaton.

Theorem 1. Every language L ∈ LSEQA is either
finite, or structural representation (graph) of its
minimal-state automaton is an oriented multicycle.

We also show closure properties of the family
LSEQA, specifically we prove closure under intersec-
tion and disprove closure under (inverse) homomor-
phism, concatenation, union, complement and rever-
sal.

Our second approach to defining equiloadedness
is an equiloaded automaton, which differs from a
strictly equiloaded automaton by condition in defini-
tion. In this case, we sum the load through words of a
given length. Thus, a DFA A is said to be equiloaded,
if there is a constant k ∈N such that for all n ∈N and

∗5kovac@st.fmph.uniba.sk
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states p, q it holds

|#[p,L(A)∩Σn]−#[q,L(A)∩Σn]| ≤ k · |L(A)∩Σn|,

where #[p,L] = ∑w∈L #[p,w]. We show some tech-
niques for transforming an equiloaded automaton A
to an equiloaded automaton B and formulate a con-
jecture on characterization of equiloaded automata.

Conjecture 1. If A is combined from permutations
ϕ1, . . .ϕk such that ϕ1 = (1,2, . . . ,n,0), then A is
equiloaded.

Automaton is combined from permutations
ϕ1, . . . ,ϕi, if δ (qi,xϕi) = qϕi(x).

Our last approach to equiloadedness is equiloaded-
ness on sequences of words. This approach is moti-
vated by batch processing of inputs. We say an au-
tomaton A is equiloaded on a sequence S if A uses its
states in a balanced way during processing each sub-
sequence S( f (i), f (i+ 1)− 1). (The function f de-
fines beginnings of subsequences and indirectly also
the size of each subsequence.) We discuss the influ-
ence of different orderings of words to equiloaded-
ness ratio. We show that lexicographically ordered
sequence is not good choice in particular cases. We
analyze the trade-off between equiloaded ratio and
size of subsequences considered in the definition.

For all three definitions, we show equivalent forms,
where we consider only the most used state and aver-
age load of states.

We conclude by open questions about equiloaded-
ness and possible extensions of our work.
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Idea of majority voting is commonly used to re-
solve many problems related to achieving consis-
tency between different parts of distributed computa-
tion. For example, majority voting is used to preserve
data consistency when updating copies of the same
data. Also, it is quite common to use majority vot-
ing to resolve inconsistencies in distributed database
management. Majority voting was also successfully
used by Agur to examine the plasticity and precision
of the immune response in [Agur, 1991]. More appli-
cations are shown in survey article [Flocchini, 2009].

The commonly used model is as follows: Every
vertex of an simple undirected graph has its color
which is either black or white, and represents the state
of the node (for example black = faulty, white = not
faulty). By evolution of such system (or, the color-
ing process) we shall mean the synchronous process
where in each step each vertex is re-colored by the
color held by the majority of its neighbors. We dis-
tinguish simple and strict majority scenario depend-
ing on the exact number of black vertices that is re-
quired by a white vertex to turn black (ddeg(v)/2e
or bdeg(v)/2c+ 1 respectively.) In this work we fo-
cus ourselves to irreversible systems, which means
that vertices are re-colored only from white to black.
We will investigate the initial random coloring cp,
which colors every vertex black with probability p
and white otherwise independently on the other ver-
tices.

Significant attention is put to the study of such
initial contaminations, that lead to monochromatic
black graph. Such contamination is called dynamic
monopoly or dynamo. There exist many result about
cardinalities of minimal dynamos on different types
of underlying graphs [Flocchini et al., 2004]. We
choose toroidal mesh of size n× n, and random 4–
regular graph to be the underlying graph for the col-
oring process. Results are asymptotic for n→ ∞. We
use w.h.p. as a abbreviation for ”with high probabil-
ity”. Our results for toroidal mesh are:

Theorem 1. Let G be toroidal mesh of size n× n.

∗kulich@dcs.fmph.uniba.sk

Then if p≤ 0.012/ ln(n), then the random initial col-
oring cp w.h.p. does not form a dynamo on graph G.

Theorem 2. Let G be toroidal mesh of size n×n. Let
p≥ 1.65/ ln(n). Then the random initial coloring cp

w.h.p. forms a dynamo on graph G.

Our results for for random 4–regular graphs:

Theorem 3. Let G be random 4–regular graph and
let p ≥ 0.12. Then cp w.h.p. forms a dynamo on G
under the simple majority scenario.

Theorem 4. Let G be random 4–regular graph and
let p≤ 0.10. Then cp w.h.p. does not form a dynamo
on G under the simple majority scenario.

Finally, we show one result for (non random) 4–
regular graph:

Theorem 5. Every 4–regular graph contains dy-
namic monopoly of size 0.44|V | under the simple ma-
jority scenario.
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V práci skúmame vplyv prídavnej informácie na
zložitost’ automatov rozpoznávajúcich nejaké jazyky.
“Prídavná informácia” znamená to, že automatu do-
volíme predpokladat’, že vstup nie je l’ubovol’né slo-
vo zo Σ∗, ale patrí do nejakého poradného jazyka LA.
Potom definujeme jazyk akceptovaný automatom A s
poradným jazykom LA nasledovne:

L(A,LA) = {w | A akceptuje w∧w ∈ LA} (1)

Ak sú jazyky L(A,LA) a LA rozpoznávané neja-
kými automatmi tak je tento problém ekvivalent-
ný problému rozložit’ automat akceptujúci prvý ja-
zyk na dva nové tak, že sa z ich nezávislých vý-
počtov dá zistit’ výsledok výpočtu pôvodného au-
tomatu. Kompozície a dekompozície sekvenčných
strojov[Gécseg and Peák, 1972][Gécseg, 1986] a ko-
nečných automatov[Gaži and Rovan, 2008] už boli
skúmané. V tejto práci sa zaoberáme deterministic-
kými zásobníkovými automatmi (DPDA) s regulár-
nym poradným jazykom.

1 Zložitost’ DPDA

Aby sme vedeli, či nám prídavná informácia zjedno-
duší automat, potrebujeme vediet’ ako definovat’ zlo-
žitost’ automatu (a jazyku, ktorý akceptuje) a nájst’
presné odhady zložitosti nejakých jazykov. Skúma-
me rôzne spôsoby definovania zložitosti DPDA. Fun-
kcia “počet stavov× (počet zásobníkových symbolov
- 1)” je dobrým kandidátom, lebo potom štandardná
konštrukcia redukujúca počet zásobníkových symbo-
lov na 2 vyrobí automat rovnakej zložitosti. Avšak,
v druhej časti používame jednoduchšiu mieru “počet
stavov”.

Veta 1. Ku každému deterministickému zásobníkové-
mu automatu A existuje DPDA A′ taký, že L(A) =
L(A′) a A′ vždy dočíta vstup a zastane. Navyše, platí
|K′|= |K| a |Γ′|= |Γ|+3.
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Dokázali sme, že na zostrojenie automatu, ktorý
vždy dočíta vstup, nepotrebujeme pridávat’ exponen-
ciálny počet stavov. To znamená aj to, že ked’ použí-
vame druhú mieru zložitosti tak môžeme predpokla-
dat’, že automat je v tom špeciálnom tvare.

Ďalej, dokazujeme, že pre postupnost’ jazykov
{Li}∞

i=1 definovanú:

L1 = {anbn | n ∈ N+} (2)

Li+1 = {anwbn | n ∈ N+∧w ∈ Li
∗} (3)

je zložitost’ i-tého člena presne i.

2 Využitie prídavnej informácie

Veta 2. Neexistujú n− 1-stavový DPDA A a DKA
A′ (s l’ubovol’ným počtom stavov) také, že N(A)∩
L(A′) = Ln

Dokazujeme, že jazyky Ln sú nerozložitel’né, tj. že
ani l’ubovol’ne vel’kým konečným automatom nemô-
žeme zjednodušit’ automat pre Ln o jeden stav. Pri
akceptovaní jazykov Ln teda nepomôže žiadna regu-
lárna prídavná informácia.

Ukazujeme, že existujú aj dobre rozložitel’né jazy-
ky. Uvádzame jazyky, ktorých minimálne automaty
sa dajú zjednodušit’ z n na 1 stav použitím regulárnej
prídavnej informácie.
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Reálny tok na grafe je tok s tokovými hodnota-
mi z R. Nikde-nulový reálny r-tok je reálny tok φ ,
ktorý navyše pre každú hranu spĺňa podmienku 1 ≤
|φ(e)| ≤ r− 1. Reálne tokové číslo ΦR(G) grafu G
je infímum spomedzi všetkych reálnych čísel r ta-
kých, že graf G má nikde nulový r-tok. Toto infí-
mum sa pre konečné grafy dosahuje a navyše je ra-
cionálne. Reálne tokové číslo je zjemnením bežného
celočíselného tokového čísla - platí Φ(G)= dΦR(G)e
([Goddyn a kol., 1998]).

Snarky sú kubické grafy bez mostu, ktoré nemajú
hranové 3-zafarbenie. Ked’že hranové 3-zafarbenie
je ekvivalentné s nikde-nulovým 4-tokom, pre každý
snark G platí ΦR(G) > 4. Intuitívne, malý snark by
nemal mat’ vel’ký menovatel’ v tokovom čísle, a pre-
to by jeho tokové číslo nemalo byt’ blízke 4. Túto
vlastnost’ zachytáva nasledujúca veta

Veta 1. [Lukot’ka a Škoviera] Nech G je snark na n
vrcholoch. Potom

ΦR(G)≥ 4+1/d(n−4)/8e.

Pre Isaacsov snark I2k+1, tento odhad ukazuje, že
ΦR(I2k+1)≥ 4+1/k. Nikde-nulový (4+1/k)-tok na
snarku I2k+1 však skonštruoval Steffen [Steffen].

Veta 2. [Lukot’ka a Škoviera] Reálne tokové číslo
Isaacsovho snarku I2k+1 je 4+1/k.

Na určenie reálneho tokového čísla zovšeobecne-
ných Blanušovych snarkov budeme potrebovat’ sil-
nejšie metódy. Balancované farbenie, je zjednoduše-
ná verzia Jaegerovych balancovaných ohodnotení pre
kubické grafy. Jedná sa o zafarbenie vrcholov gra-
fu dvoma farbami. Farbenie sa nazýva r-balancované
ak navyše pre každú podmnožinu S množiny vrcho-
lov platí:

1 : (r−1)≤ (s+m−n) : (s+n−m)≤ (r−1) : 1

kde s je počet hrán na hranici množiny S a n a m sú
počty vrcholov danej farby. Graf má r-balancované
∗lukotka@dcs.fmph.uniba.sk
†skoviera@dcs.fmph.uniba.sk

farbenie práve vtedy, ked’ má reálny nikde-nulový r-
tok [Jaeger, 1975].

Na zovšeobecnených Blanušovych snarkoch je po-
merne jednoduché nájst’ nikde nulový 4,5-tok. Pred-
pokladáme, že ich tokové číslo je menšie, a to 4+ ε ,
kde ε < 0,5. Najprv nájdeme všetky prípustné (4+
ε)-balancované farbenia základnych blokov zovše-
obecnených Blanušových snarkov. Existujú iba dva
prípustné typy zafarbení. Z nich o jednom ukážeme,
že je neprípustný kvôli globálnej štrukúre snarku. Z
(4+ ε)-toku vytvoríme modulárny (4+ ε)-tok taký,
že tokové hodnoty budú vždy v intervale 〈1,2+ ε/2〉.
Hranu s tokovou hodnotou z intervalu 〈1,1+ ε〉 na-
zveme tesnou hranou, hranu s hodnotou z interva-
lu 〈1,1+2ε〉 nazveme polotesnou hranou. Využitím
vedomostí o prípustných prislúchajúcich balancova-
ných farbeniach dospejeme k spornej orientácii tes-
ných a polotesných hrán.

Veta 3. Reálne tokové číslo zovšeobecnených Blanu-
šovych snarkov je 4,5.

Na záver nájdeme nikde nulový (4+ 1/k)-tok na
Goldbergovom snarku G2k+1. Spolu s Vetou 1 dostá-
vame

Veta 4. Reálne tokové číslo Goldbergovho snarku
G2k+1 je medzi 4+1/(2k+1) a 4+1/k.
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Edge-colourings of graphs have been extensively
studied for more than a century. It transpired that cu-
bic graphs with chromatic index four lie in the heart
of many deep problems in graph theory, for instance,
the Four-Colour Problem or the Cycle Double Cover
Conjecture.

Recently, a refinement of the chromatic index has
been investigated: the circular chromatic index [4, 5].
For r ≥ 1, a circular r-edge-colouring of a graph G
is a mapping c : E(G)→ [0,r) such that 1 ≤ |c(e)−
c( f )| ≤ r−1 for any two adjacent edges e and f of G.
The circular chromatic index of G, denoted by χ ′c(G),
is the infimum of all r ≥ 1 such that G has a circular
r-edge-colouring. It is always rational.

It is known that the circular chromatic index of a
bridgeless cubic graph with chromatic index four lies
in the interval (3,11/3]. It has been known for some
time that infinitely many values from this interval are
equal to circular chromatic index of some graph and
that all the explicitly known values belong to the se-
quence (3+ 2/k)∞

k=1. This motivated Ghebleh [1] to
conjecture that 3 is the only accumulation point of the
set S3 of circular chromatic indices of cubic graphs,
and to ask if S3 = {3+2/n;n≥ 2}. Another conjec-
ture concerning the set S3 was made by Zhu.

Conjecture 1. There is no bounded strictly increas-
ing infinite sequence in S3.

We construct infinitely many cubic graphs with cir-
cular chromatic index r for any given rational num-
ber r ∈ (3,3+1/3). This disproves Conjecture 1 and
solves the problem of Ghebleh.

Our construction also provides infinitely many new
accumulation points of S3. Moreover, we are able to
construct a cubic graph with circular chromatic in-
dex 3+ k/(3k− 1) for every integer k ≥ 2. Hence
all the numbers in the interval (3,3 + 1/3] can be
approached by a sequence of indices of graphs both
from above and from below.

∗lukotka@dcs.fmph.uniba.sk
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‡This work was supported by the grants UK/384/2009,
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The construction generalizes the principle of build-
ing generalized Blanuša snarks from certain blocks
and is based on the method of determining the circu-
lar chromatic index developed in [3] and [2]. There
are two basic blocks: the block A is obtained from
the complete graph K4 by cutting an edge into a pair
of dangling edges and the block B is created from the
Petersen graph by removing two adjacent vertices and
keeping the dangling edges. Both these blocks have
an interesting property: there is a pair of dangling
edges such that in any 3-edge-colouring of the block,
the two dangling edges receive the same colour. A de-
tailed analysis of circular (3+ ε)-edge-colourings of
these blocks shows that for positive ε the dangling
edges can receive distinct colours, but these colours
cannot differ by much. This allows us to ensure that
the resulting graph built from the blocks has no cir-
cular (3+ ε)-edge-colouring if ε is too small.

One of the drawbacks of the construction is that
the constructed graphs have cyclic edge-connectivity
two. It could be possibly increased by using another
suitable block instead of A, however, it is not easy
to analyse circular (3+ε)-edge-colourings for blocks
with more than ten vertices.

The constructed graphs have also some other inter-
esting properties, for example, despite their relatively
small order they contain many odd cycles in any 2-
factor.
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Blanuša Snarks, J. Graph Theory 59 (2008), 89–96.

[3] A. Nadolski, The circular chromatic index of some
class 2 graphs, Disc. Math. 307 (2007), 1447–1454.

[4] X. Zhu, Circular chromatic number: a survey, Dis-
crete Math. 229 (2001) 371–410.

[5] X. Zhu, Recent developments in circular colourings
of graphs, Topics in Discrete Mathematics (2006),
Springer, 497–550.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2010, p. 353
ISBN 978-80-89186-69-3 (elektronická verzia), c© 2010 R. Lukot’ka, J. Mazák



On Designated Verifier Signature Schemes
(Extended Abstract)

Michal Rjaško∗
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Standard digital signature schemes allow a signer
to sign messages, so that everyone can verify the au-
thenticity of the messages. In addition, digital signa-
ture schemes have a non-repudiation property, which
guarantees that a signer cannot lie about messages he
has signed. However, there are cases where this prop-
erty is undesired. For example the signer should not
present signatures to other parties when signing per-
sonal health records, income summary, or an offer of
a tenderer in e-auction system. Jakobsson et al. [2]
introduced the concept of designated verifier signa-
ture (DVS for short) schemes which allow a signer
A to convince the designated verifier B that a mes-
sage he signed is authentic. However, neither A nor
the designated verifier B can convince any other party
of authenticity of that message. This is achieved by
ability of B to generate indistinguishable signatures
from those produced by A. Thus no one else can tell
whether the signature was created by A or B.

Sometimes, a potential attacker Eve can be con-
vinced (with high probability), that the signature was
created by Alice. For example, when Eve intercepts
a signature (m,σ) of a message m sent over a net-
work, which Bob could not see yet. To overcome
this problem, Jakobsson et al. [2] defined a notion of
strong designated verifier. In strong designated ver-
ifier signature scheme everyone can generate signa-
tures indistinguishable (for everyone except B) from
those produced by A.

Besides the (strong) designated verifier prop-
erty, DVS schemes should provide unforgeability, a
property known from the standard digital signature
schemes. This property guarantees, that nobody ex-
cept A and B can forge a valid signature of some (pre-
viously unsigned) message. Based on the resources
accessible to an attacker, we differentiate between
several models of unforgeablity:

• No-message attack – an adversary is given only
public keys of A and B.

∗rjasko@dcs.fmph.uniba.sk
†stanek@dcs.fmph.uniba.sk

• Chosen-message attack – an adversary is given
public keys and access to the signing oracle.

• Check attack – an adversary is given public keys
and access to the B’s verification oracle.

We analyze relationships among these models. In
particular, we show that the check model is equivalent
to the no-message model. We also prove that chosen-
message model and no-message model are equivalent
in the strong DVS setting.

Furthermore we analyze the Yang-Liao DVS
scheme [3], which is provably unforgeable in the no-
message model under the strong Diffie-Hellman (DH
for short) assumption. We modify this scheme so that
the modified scheme is provably unforgeable in the
check model under the computational DH assump-
tion. Hence, we weaken the assumption needed for
provable security of the scheme. Moreover, we show
that the modified Yang-Liao scheme has the strong
designated verifier property. The modified scheme
and its analysis use the results of Cash et al. [1] re-
garding the twin DH problem (the equivalence of the
strong variant of twin DH problem and the computa-
tional DH problem).

Acknowledgment. This paper was supported by
VEGA grant No. 1/0266/09.
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A nowhere-zero k-flow on a graph G is an assign-
ment of a direction and a non-zero integer in absolute
value smaller than k to each edge of G in such a
way that, for each vertex, the sum of incoming val-
ues equals the sum of outgoing values.

Nowhere-zero flow problems evolved from flow-
colouring duality to a theory which has a central
role in graph theory. There are many important flow
problems which are still open – for example the fa-
mous Tutte’s 5-flow conjecture proposed in 1954, see
[Jaeger, 1988]. Connections between nowhere-zero
flows and other areas of graph theory such as colour-
ing, matching, graph embedding and graph symme-
try, provide strong motivation for further study.

Our work continues and extends the
study of nowhere-zero flows on product
graphs initiated by Imrich and Škrekovski
[Imrich and Škrekovski, 2003]. Product graphs
have been examined for many different graph
properties because of their relatively simple
structure and considerable generality. The first
significant result concerning flows on Cartesian
products of graphs is due to Imrich and Škrekovski
[Imrich and Škrekovski, 2003]. It states that the
Cartesian product of any two nontrivial connected
graphs has a nowhere-zero 4-flow.

We have examined a natural (although lesser
known) generalisation of the Cartesian pro-
duct called Cartesian bundle. The concept was
introduced in 1982 by Pisanski and Vrabec
[Pisanski and Vrabec, 1982] and subsequently
studied by several authors. Given two graphs, a base
graph B and a fibre F , a Cartesian bundle B φ F
is a graph with vertex-set V (B)×V (F) constructed
similarly as the Cartesian product B F except the
following: for each edge uv of B, the usual identical
isomorphism between the F-layers u F and v F
induced by the subgraph uv F – that is, the iso-
morphism (u,x) 7→ (v,x) – can be replaced by any
other isomorphism φuv. The concept of a Cartesian
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bundle thus embodies the idea of a graph that locally
resembles the Cartesian product but globally may
have a different structure.

We have proved the following statement.

Theorem 1. Every Cartesian bundle of two graphs
without isolated vertices has a nowhere-zero 4-flow.

The proof of this theorem combines two ap-
proaches – flow methods and algebraic methods.
Vertex-splitting and decomposition of a graph into
simpler graphs are two of used flow methods. How-
ever the structure of a Cartesian bundle requires
working with groups of authomorphisms, so alge-
braic methods are necessary.

As an example consider a Cartesian bundle
K2

φC5 with base the complete graph on two ver-
tices and with fibre the 5-circuit. By our theorem, the
bundle admits a nowhere-zero 4-flow. Nevertheless,
if the perfect matching between the two 5-circuits in
K2

φC5 determined by φ is replaced by a perfect
matching that creates the Petersen graph, a nowhere-
zero 4-flow cannot be guaranteed anymore.
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V práci sa venujeme problému antidilatácie na špe-
ciálnych podtriedach stromov. Hl’adáme exaktné vý-
sledky alebo polynomiálne algoritmy pre niektoré ty-
py grafov pre tento vo všeobecnosti NP-úplný prob-
lém.

Definícia 1 (Antidilatácia). Majme dva grafy G =
(V1,E1) a H = (V2,E2). Antidilatácia grafu G na graf
H je

adil(G,H) = max
ϕ∈ΦG,H

(
min

uv∈E(G)
distH(u,v)

)
,

kde ΦG,H je množina všetkých injektívnych zobrazení
(vnorení) z V (G) do V (H).

Problém antidilatácie patrí spolu so svojim du-
álnym problémom – dilatáciou – k triede problé-
mov označovania vrcholov v grafoch. Tento prob-
lém však vo svojej všeobecnej podobe nie je preskú-
maný. Existujú výsledky pre špeciálny prípad anti-
dilatácie – antibandwidth a cyklický antibandwidth.
[Török, 2007]

V práci prezentujeme výsledky pre antidilatáciu
cesty na špeciálne podtriedy pavúčich grafov – súvis-
lých grafov s práve jedným vrcholom stupňa aspoň 3
a ostatnými vrcholmi stupňov najviac 2. Nohou v pa-
vúčom grafe označujeme cestu od význačného vrcho-
la (s maximálnym stupňom) k listu.

V práci formulujeme hypotézu pre antidilatáciu
cesty Pn do pavúčieho grafu s jednou nohou dĺžky
n− k− 1 a k nohami dĺžky 1. Dokazujeme odhad
zhora v tejto hypotéze a popisujeme algoritmus pre
zostrojenie vnorenia s takouto hodnotou (bez dôkazu
správnosti).

Hypotéza 1. Antidilatácia grafu Pn do grafu
S1,n−k−1,k,1 je rovná

adil(Pn,S1,n−k−1,k,1) =

⌊
n+3

2

⌋
− k.
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Druhým výsledkom v práci je určenie antidilatácie
cesty Pkn+l(n−1)+1 do pavúčich grafov Sk,n,l,n−1, ktoré
majú k nôh dĺžky n a l nôh dĺžky n−1.

Veta 1. Antidilatácia grafu Pkn+l(n−1)+1 do grafu
Sk,n,l,n−1 je rovná

adil(Pkn+l(n−1)+1,Sk,n,l,n−1) = n.

V závere práce sa venujeme olivovníkom – triede
pavúčich grafov, ktoré majú k nôh dĺžok 1, . . . ,k. (i-ta
noha v poradí má dĺžku i.) V práci sa nám podarilo
nájst’ polynomiálny algoritmus, ktorý vypočíta anti-
dilatáciu cesty do olivovníka a skonštruuje príslušné
vnorenie. Dôkaz správnosti algoritmu nie je súčas-
t’ou práce, no je plánovaný v budúcom výskume.

Hypotéza 2. Antidilatácia grafu P(k2+k)/2+1 do oli-
vovníka Ok s k nohami je zdola ohraničená

adil(P(k2+k)/2+1,Ok)≥ 2z−1,

kde z je celé číslo spĺňajúce nerovnost’

z >
1+2k−

√
2k2 +2k+1
2

.

V práci sme našli metódu na určovanie hornej hra-
nice antidilatácie cesty na l’ubovol’ný strom. Ideou
je vhodne rozdelit’ graf na dve časti, s jednou čast’ou
obsahujúcou viac vrcholov. Nejaké dva vrcholy na
ceste sa potom musia zobrazit’ do väčšej časti, preto
antidilatácia nemôže byt’ väčšia ako excentricita tejto
časti. Podarilo sa nám ukázat’, že antidilatácia cesty
do olivovníka je zhora ohraničená hodnotou 2z, kde z
je číslo z hypotézy 2.

Referencie
[Török, 2007] Török, L’. (2007). Two problems in graph

layouts. PhD thesis.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2010, p. 356
ISBN 978-80-89186-69-3 (elektronická verzia), c© 2010 I. Selečéniová
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Táto práca je venovaná hre pre jedného hráča, s
ktorou sa môžeme stretnút’ pod názvom Net . V hre
Net má hráč pred sebou mriežku obdĺžnikového tva-
ru. Na každom políčku mriežky je čast’ potrubia, spá-
jajúca niektoré okraje políčka. Potrubie môže byt’
niekol’kých typov. Na jednom z políčok sa nachá-
dza zdrojové potrubie, ktoré produkuje vodu. Voda
sa šíri medzi susednými políčkami, ktoré nasmerova-
li potrubie oproti sebe. Ťahy hráča spočívajú v otá-
čaní políčok o 90 stupňov a ciel’om je, aby sa voda
dostala do celej siete a aby na žiadne políčko nepri-
tiekla z dvoch alebo viac strán. Šírenie vody má teda
stromovú štruktúru s koreňom v zdrojovom potrubí.

Prirodzenou otázkou je existencia riešenia pre da-
nú mriežku. Každému z možných typov potrubí na
políčkach môžeme priradit’ písmeno podl’a nasledu-
júcej tabul’ky:

Prázdne políčko P
Konzument K
Rovné potrubie I
Zákruta J
Križovatka tvaru T T
Križovatka tvaru X X

Konzument je políčko, ktoré z jednej strany prijí-
ma vodu a pohlcuje ju. Definícia jazyka, ktorý prislú-
cha problému existencie riešenia je nasledovná:

Definícia 1. Nech S ⊆ {P,K, I,J,T,X}. Potom jazyk
S-NET je jazyk tých mriežok potrubí, ku ktorým exis-
tuje riešenie a ktoré sa skladajú z políčok typov pri-
slúchajúcim písmenám v S.

Ciel’om práce je klasifikovat’ jazyky pre rôzne S z
hl’adiska výpočtovej zložitosti . Základným výsled-
kom našej práce je veta:

Veta 1. Jazyk KTIJP-NET je NP-úplný.

∗zemco@ksp.sk
†forisek@dcs.fmph.uniba.sk

V dôkaze sme zredukovali známy problém existen-
cie hamiltonovského okruhu v kubických planárnych
bipartitných grafoch. O tomto probléme vieme, že je
NP-úplný [Itai et al., 1982], [Plesnik, 1979]. Pre da-
ný graf G dokážeme v polynomiálnom čase skonštru-
ovat’ siet’ potrubí, ktorá ma riešenie práve vtedy, ak je
G hamiltonovský. Z množiny potrubí je možné ešte
odobrat’ rovné potrubie bez straty obtiažnosti prob-
lému. O iných menších množinách platí, že problém
zist’ovania existencie riešenia patrí do P.
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Abstrakt 
 
Elektronické vzdelávanie (angl. e-learning) je 
v súčasnosti najmodernejší spôsob 
multimediálnej výuky na báze internetu. Ide 
o systém, ktorý na riešenie úloh, hodnotenie, 
komunikáciu a riadenie vzdelávania využíva 
digitálne metódy spracovania, prenosu 
a uskladňovania informácií. 
Táto práca sa zaoberá  možnosťami  využitia e-
learningovej podpory na základných, stredných 
a vysokých školách na Slovensku. Avšak, 
nevenuje sa  e-learningu vo všeobecnosti ako 
takému, zameriavame sa iba na tú jeho časť, 
ktorá je podporovaná priamo vyučujúcimi (e-
learningové kurzy, materiály zo strany 
vyučujúcich pre študentov či už na samo- 
štúdium alebo ako podpora na vyučovacích 
hodinách..). 
Teoretická časť práce sa zaoberá  otázkami 
týkajúcimi sa funkcie elektronického 
vzdelávania ako aj poukazuje na vhodnosť e-
learningu pre rôzne skupiny študentov.  
Praktická časť práce je rozdelená na dve časti. 
Prvá časť práce mapuje situáciu na 
slovenských školách prostredníctvom 
internetového prieskumu. Výsledky ukazujú, 
že v priemere menej ako 15 percent 
slovenských škôl využíva na svojich www 
stránkach aktívnu formu e-learningu prístupnú 
pre svojich študentov. 
Druhá časť práce mapuje situáciu na 
slovenských školách prostredníctvom 
elektronického dotazníka (so štatistickou 
vzorkou 267 respondentov). Dotazník 
skúma vybavenie a predpoklady škôl na 
zavedenie elektronického vzdelávania do 
bežnej dennej výučby, ako aj skúsenosti 
a postoje respondentov k elektronickému 
vzdelávaniu. Prieskum tiež overuje hypotézu 
vytvorenú v prvej časti práce o počte 
slovenských škôl, na ktorých majú študenti 

možnosť využívať elektronickú formu 
vzdelávania. 
Výsledky prieskumu potvrdzujú, že viac ako 
50% stredných a vysokých škôl na Slovensku 
má predpoklady na to, aby mohli e-
learningovú podporu zaviesť (príp. už zaviedli) 
do bežnej dennej výuky na škole. Potvrdzuje sa 
tiež, že viac ako  50% respondentov (učiteľov 
a študentov všetkých typov škôl) sa už 
s elektronickým vzdelávaním stretlo a má 
k takémuto spôsobu výuky kladný postoj 
(myslí sa akákoľvek elektronická forma 
vzdelávania). Naopak, výsledky nepotvrdzujú 
hypotézu vytvorenú v prvej časti práce, teda 
potvrdilo sa, že viac ako  15% slovenských 
škôl využíva e-learningovú podporu výučby.  
Celá práca sa zameriava na získanie čo najviac 
informácií o situácii na slovenských školách 
potrebných pre vytvorenie e-learningového 
kurzu z matematiky pre študentov posledných 
ročníkov stredných škôl a prvých ročníkov 
vysokých škôl.   
 
Kľúčové slová: e-learning, elektronické 
vzdelávanie, škola, prieskum, internet 
 

Úvod 
 

Témou práce, na ktorej sme pracovali v rámci 
ŠVOČ je „Súčasný stav a možnosti e-
learningovej podpory vzdelávania na všetkých 
typoch škôl na Slovensku“.  
Touto prácou by sme chceli v krátkosti 
objasniť, čo to vlastne e-learning je a pre koho 
je určený, ale najmä chceme  ukázať, aká je 
v rámci e-learningu situácia na slovenských 
školách.  
Konkrétne, aký podiel škôl využíva 
elektronickú formu vzdelávania v rámci bežnej 
dennej výuky, či existuje potenciál na školách, 
kde by bolo možné e-learning v dohľadnej 
dobe zaviesť a samozrejme, aký majú na 
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takúto formu vzdelávania sa názor študenti 
a vyučujúci. E-learningu sa nevenujeme vo 
všeobecnosti, naopak, zameriavame sa iba na 
tú jeho časť, ktorá je podporovaná priamo 
vyučujúcimi (e-learningové kurzy, materiály 
zo strany vyučujúcich pre študentov či už na 
samo štúdium alebo ako podpora na 
vyučovacích hodinách..).  
V prvej časti našej práce budeme mapovať 
situáciu prostredníctvom prehľadávania www 
stránok gymnázií, stredných odborných škôl 
a vysokých škôl. Cieľom tejto časti práce bude 
zistiť, aký podiel jednotlivých škôl má na 
svojich www stránkach aktívny e-learning 
(elektronické materiály, kurzy..) dostupný pre 
študentov. Na základe dosiahnutých výsledkov 
vytvoríme hypotézu o percentuálnom podiele 
škôl, na ktorých stránkach sa nachádzajú 
študentom prístupné podporné materiály. Túto 
overíme v druhej časti našej práce. 
Druhú časť práce je venovaná konkrétnemu 
elektronickému prieskumu. Na základe 
odpovedí oslovených respondentov 
vyhodnotíme hypotézy o pripravenosti škôl na 
zavedenie e-learningu do výučby, ďalej 
hypotézu o postoji a skúsenostiach študentov 
a vyučujúcich na takúto formu vzdelávania, 
ako aj hypotézu získanú v prvej časti práce, 
o percentuálnom podiele škôl v súčasnosti 
využívajúcich e-learning ako súčasť bežnej 
dennej výuky.  
Získané poznatky plánujeme využiť neskôr, pri 
tvorbe e-learningového kurzu z matematiky, 
ktorý bude určený pre študentov štvrtého 
ročníka strených škôl a pre študentov prvého 
ročníka vysokých škôl zaoberajúcich sa 
matematikou.  
 
Cieľom našej práce je teda zhrnúť už známe 
poznatky z oblasti e-learningu, rovnako, ako aj 
priniesť do tejto oblasti niečo nové. Veríme, že 
sa nám to podarí a táto práca bude prínosom 
pre nás, ako aj pre ostatných. 

1 Teoretické východiská 
danej problematiky 

 
„Moderná doba“ „Nový vek“ 
Toto sú slová, ktoré v súčasnosti nie sú nikomu 
neznáme. Denne ich počujeme z rádia či 
televízie, vidíme napísané v novinách či 
časopisoch. Je to doba rýchlych, dynamických 
zmien, kedy každý deň prináša niečo nové, 

a ktorá nedovoľuje zatvárať oči pred neustále 
sa vyvíjajúcimi, technickými vymoženosťami. 
Jednou z nich, dnes už pre mnohých 
nepostrádateľnou, je počítač.  
Počítač sa počas posledných rokov stal bežnou 
súčasťou takmer každej domácnosti, 
pracoviska či dokonca školy. Deťom ponúka 
neobmedzené možnosti zábavy, dospelým 
zjednodušenie a zrýchlenie práce. Logickým 
dôsledkom tejto všestrannej využiteľnosti bol 
aj nápad s obohatením vzdelávania na školách 
o zábavné vzdelávacie softvérové aplikácie pre 
študentov, ktoré by slúžili ako dobrý 
prostriedok motivácie. Práve tieto nápady 
položili základy elektronického vzdelávania, e-
learningu, ktorý čoraz viac preniká do 
povedomia spoločnosti. 
 

1.1 Čo je to e-learning? 
 

Elektronické vzdelávanie (angl. e-learning) je 
v súčasnej dobe najmodernejší spôsob 
multimediálnej výuky na báze internetu. Ak by 
sme chceli použiť formálnu definíciu, dá sa 
povedať, že ide o: „systém, ktorý využíva na 
tvorbu a poskytovanie obsahu, riešenie úloh, 
hodnotenie, komunikáciu, administráciu 
a riadenie vzdelávania elektronické metódy 
spracovania, prenosu a uskladňovania 
informácií.“ (Huba, 2006)  
E-learning zahŕňa také výučbové procesy ako: 
web vzdelávanie, počítačom podporované 
vzdelávanie, virtuálne triedy a spoluprácu 
s využitím digitálnych informačných 
a komunikačných technológií (IKT). Výučba 
zvyčajne prebieha pomocou Internetu, 
intranetu/extranetu (LAN, WAN), audio alebo 
video pások, audio alebo video konferencií, 
satelitného vysielania alebo CD ROM. 
(Learning Circuits –glossary). (Orbánová, 
2008) 
Systém vzdelávania s e-podporou môže 
existovať súbežne s klasickou výučbou, môže 
byť integrované do vyučovania, či úplne 
samostatné, nahradzujúce výučbu v triede. 
Tieto formy môžeme pomenovať ako 
objasňujúce, doplňujúce a nahradzujúce. (M. 
Dillingerová, 2006-2008)  
Neformálne sa dá povedať, že je to spôsob 
výuky založený na komunikácii študenta a 
učiteľa prostredníctvom internetu, webových 
aplikácií a e-mailu. E-learning úzko súvisí s 
dištančným štúdiom, kedy študent dochádza do 
školy len zriedka, prípadne vôbec. Napriek 
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tomu môže získať vzdelanie o ktoré má 
záujem. Výhodou tejto formy kurzu je, že 
študent si sám určuje svoje tempo, dobu aj 
miesto výučby podľa svojich individuálnych 
možností. Individuálny prístup učiteľa ku 
žiakovi umožňuje zamerať sa na precvičovanie 
konkrétnych javov alebo konkrétnych oblastí 
podľa prianí študenta. Avšak, štúdium "na 
diaľku" kladie značné nároky na študentovu 
zodpovednosť a motiváciu. (Večerník, 2006) 
Najčastejšie využitie pôvodne nachádzalo 
elektronické vzdelávanie najmä v rámci 
veľkých firiem. Prudký rozvoj počítačovej 
techniky a postupné zavádzanie počítačov do 
každodennej práce v 80-tych rokoch 20 
storočia, umožnilo vytvorenie ideálnej pôdy 
pre túto formu vzdelávania. Od 
korešpondenčných kurzov odosielaných e-
mailami prešiel e-learning až k vysoko 
interaktívnym kurzom, ktoré  kombinujú 
textový výklad s animáciami, videom, audiom 
a grafikou. Práve takáto interaktívna forma, 
ľahká dostupnosť a časová nenáročnosť 
zatraktívňujú elektronické vzdelávanie 
v očiach ako zamestnancov, tak aj 
zamestnávateľov. Zamestnávatelia oceňovali, 
a čoraz častejšie oceňujú, šetrenie nákladov na 
usporadúvanie kurzov, na ktoré účastníci 
museli neraz veľmi ďaleko cestovať. 
Zamestnanci považujú za hlavné pozitívum, že 
na štúdium, o ktoré majú záujem, si môžu 
zvoliť vlastné tempo a čas, kedy sa mu budú 
venovať.   
Okrem využívania elektronického vzdelávania 
vo firmách, toto, najmä v minulom desaťročí, 
preniklo aj na akademickú pôdu. Nesmelé 
začiatky využívania e-learning na vysokých 
školách za krátky čas dostihli aj stredné 
a základné školy - tzv. „moderné školy“. 
Vynikajúce uplatnenie nachádza e-learning 
čoraz častejšie v situáciách, kedy žiaci nemajú 
možnosť do školy dochádzať. Rovnako aj, ak 
majú žiaci záujem o obohatenie svojho štúdia 
o nadštandardné vedomosti či v prípadoch, keď 
e-learning poslúži na spestrenie klasickej 
vyučovacej hodiny.  
Napríklad, v rakúskych základných a stredných 
školách sa vo veľkom propaguje v súčasnosti 
doplňujúca forma e-learningu. V každej triede 
sú žiakom prístupné počítače, ktoré sú počas 
hodiny priebežne využívané na dohľadanie 
informácií (napr. v dejepise, literatúre a pod.), 
ale aj na testovanie sebaevaluáciu žiakov, 
vysvetľovanie niektorých častí učebných 
celkov, či diagnostikovanie úrovne získaných 

vedomostí. Výhodou tejto formy je v prvom 
rade individuálne tempo a možnosť volenia si 
úrovne úloh. To znamená, že žiaci vedia ako 
napredujú a dostávajú okamžitú spätnú väzbu. 
(M. Dillingerová, 2006-2008) 
Takýto trend postupne nastupuje aj na 
Slovensku. „Vstupom do Európskej únie sme 
sa začlenili medzi tie štáty, ktoré v priebehu 
tohto desaťročia majú záujem vybudovať 
informačnú spoločnosť.“ (Lepiš, 2006) 
Veríme, že sa nám to podarí. Na nasledujúcich 
stranách budeme mať možnosť posúdiť plnenie 
tohto cieľa vďaka vyjadreniam učiteľov 
a študentov zo základných, stredných ako 
aj vysokých škôl. 
 

2 Elektronické vzdelávanie na 
slovenských školách 
 

Ako už vieme z predchádzajúcej časti, 
elektronická forma vzdelávania je vhodná 
takmer pre každého jednotlivca. Toto zistenie 
však ešte nepodmieňuje to, že je naozaj takáto 
forma štúdia aj skutočne využívaná. 
A ako je to s e-learningom na Slovensku?  
Záznamy viacerých spoločností ukazujú, že 
tieto dávajú prednosť elektronickej, novej 
forme školení, pre svojich zamestnancov, pred 
klasickou „triednou“ formou. Medzi takéto 
spoločnosti patria napr. Česká poisťovňa a.s., 
eBanka, McDonald’s, T-mobile..či mnohé 
ďalšie. (Kontis, 2009) Názorom zamestnancov 
na priebeh kurzov a zamestnávateľov na 
získané výsledky, sa plánujeme hlbšie venovať 
neskôr, v diplomovej práci.  
Podobné údaje o školách a využívaní e-
learningu sa nám nepodarilo nájsť. Tento fakt 
nás viedol k vypracovaniu prieskumu, ktorého 
cieľom bolo práve sprehľadnenie situácie na 
slovenských školách.  
Naše  prvé kroky viedli k zmapovaniu situácie 
na internete – internetových stránkach. Tu sme 
zisťovali, aké percento slovenských škôl má  
na svojich internetových stránkach aktívne 
prístupné e-leraningové materiály pre svojich 
študentov. Zameriavali sme sa osobitne na 
gymnáziá, stredné školy a tiež vysoké školy.  
Ďalšou fázou nášho prieskumu, bolo 
vytvorenie elektronického dotazníka pre 
študentov a vyučujúcich základných, stredných 
a vysokých škôl. Vďaka odpovediam 
štatistickej vzorky viac ako 250 respondentov, 
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sme získala údaje o technickej pripravenosti 
škôl na zavedenie elektronického vzdelávania, 
tiež o záujme študentov o takúto formu 
vzdelávania ako aj prístupnosti (neprístupnosti) 
vyučujúcich k takejto novej forme vzdelávania. 
Každej zo spomínaných fáz nášho prieskumu 
sa venujem v nasledujúcej časti tejto práce. 
 

2.1 E-learning na www stránkach 
slovenských škôl 

 
Elektronická žiacka knižka či www stránka sú 
čoraz častejšie bežnou súčasťou škôl na 
Slovensku. Www stránky poskytujú 
informácie o počte študentov, lokalizácii školy, 
úspechoch študentov či cieľoch, ktoré majú 
študenti, škola a vyučujúci do budúcna. Mnohé 
z nich sú veľmi pekne graficky spracované, 
doplnené o fotografie jednotlivých ročníkov 
študentov, vyučujúcich a školských akcií.  
Avšak, skúmanie spomínaných parametrov 
nebolo cieľom nášho výskumu. To, na čo sme 
sa zameriavali, bolo umiestnenie študijných 
materiálov na www stránkach škôl, dostupných 
pre  študentov jednotlivých škôl. Tieto študijné 
materiály by mali slúžiť na podporu výučby 
jednotlivých predmetov, na rozšírenie 
vedomostí z jednotlivých predmetov pre 
študentov, pre ktorých je rozsah bežnej výuky 
nedostačujúci a majú záujem získavať 
doplnkové vedomosti. Taktiež môžu byť 
zamerané na spestrenie každodennej výučby – 
forma motivácie študentov. 
Inými slovami, zisťovali sme či sú na www 
stránkach škôl umiestnené materiály zo strany 
vyučujúcich pre študentov či už na samo- 
štúdium alebo ako podpora na vyučovacích 
hodinách a či sa tu nachádzajú zmienky o e-
learningových kurzoch pre študentov. 
S mapovaním situácie na internete sme začali 
najskôr medzi gymnáziami, neskôr sme ho 
rozšírili o skúmanie www stránok stredných 
a vysokých škôl.  
Jednotlivé školy, sme ďalej rozdelili podľa 
krajov, v ktorých sa nachádzajú. 
Pôvodne sme plánovali urobiť delenie aj podľa 
typu školy, teda, či ide o školu súkromnú alebo 
štátnu. Od tohto zámeru sme napokon upustili, 
pretože sa nám nepodarilo nájsť dostatočne 
významnú štatistickú vzorku súkromných škôl. 
Zoznam škôl, z ktorého sme pri našom 
prieskume vychádzali, sme získali z verejnej 
databázy zastrešovanej spoločnosťou Orange. 
(Orange, 2008). Táto databáza je vytváraná 

jednotlivými zástupcami škôl, ktorí majú 
možnosť pridávať údaje o svojej škole a takto 
ich bezplatne sprístupniť pre verejnosť. Zvolila 
som si ju pretože najlepšie vyhovovala 
požiadavkám vykonávaného prieskumu.  
 

2.1.1 Gymnáziá 
 
Na začiatku sme sa rozhodli pre skúmanie 
www stránok gymnázií na Slovensku. 
K tomuto rozhodnutiu nás viedol predpoklad, 
že práve na takomto type stredných škôl by 
mohol byť e-learning rozšírenejší ako na 
odborných stredných školách.  
V prieskume sme pracovali so štatistickou 
vzorkou 236 gymnázií z 8 – ich krajov 
Slovenska. Gymnáziá sme do prieskumu 
nevyberali podľa ich zamerania, ale iba podľa 
ich lokalizácie tak, aby sme mali približne 
rovnaký počet zastupujúcich gymnázií 
z každého kraja. Takéto delenie nám umožnilo 
vytvoriť hypotézu o priemernom 
percentuálnom počte škôl, kde majú študenti 
možnosť využívať elektronické vzdelávanie.  
 
Prieskum prebiehal formou prehľadávania 
aktívnych internetových stránok jednotlivých 
gymnázií. Nie pre všetky školy sa nám 
podarilo nájsť www stránku, neznamená to 
však, že aktívnu www stránku skutočne 
nemajú. Avšak, zúčastnená štatistická zložka 
236 gymnázií bola postačujúca pre vytvorenie 
nasledujúcej štatistiky – graf č.1 (všetky 
výsledky sú uvádzané percentuálne – 
porovnanie počtu škôl, ktoré majú na svojej 
stránke aktívny e-learning s počtom 
skúmaných škôl. Dôvodom je rôzny počet 
skúmaných www stránok gymnázií 
v jednotlivých krajoch). 

                           
        Graf č.1 
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Podľa tohto grafu vidíme, že najlepšia situácia 
je v Banskobystrickom kraji. Až 22.58% 
gymnázií z tohto kraja ponúka svojim 
študentom možnosť e-learningu priamo na 
svojej www stránke.  Opačná situácia je v 
Trnavskom kraji. Žiadna zo škôl zaradených 
medzi štatistickú vzorku pre tento prieskum 
neponúkala svojím študentom takúto možnosť 
vzdelávania sa. Tento obrovský rozdiel medzi 
gymnáziami v Banskobystrickom  
a Trnavskom kraji je pravdepodobne 
spôsobený výberom štatistickej vzorky. Pri 
výbere inej vzorky škôl zaradených do 
prieskumu, by tento percentuálny rozdiel 
mohol byť nižší. 
Za smerodajné údaje tohto prieskumu možno 
považovať priemernú situáciu v krajoch 
Slovenska.  Ukazuje sa, že priemerne na 7 – 15 
percentách gymnázií majú študenti možnosť 
aktívneho e-learningu. E-learningové materiály 
sú na väčšine www stránok škôl študentom 
prístupné až po zadaní prihlasovacieho mena 
a hesla. Nie všetky školy však využívajú tento 
zabezpečovací systém. Z verejne prístupných 
materiálov sme mali možnosť vidieť, že sa vo 
väčšej miere jedná o teoretické materiály 
z predmetov biológia, matematika, informatika 
a cudzie jazyky.   
Každé z týchto gymnázií, či už sú to gymnáziá, 
kde majú študenti možnosť využívať 
elektronickú formu vzdelávania sa zo všetkých 
predmetov, alebo sú to gymnáziá, ktoré 
s umiestňovaním materiálov na internet iba 
začínajú, majú do budúcna obrovský potenciál. 
Ich študenti majú, a budú mať, možnosť 
oboznámiť sa s väčším množstvom poznatkov, 
ako to umožňuje obmedzený počet 
vyučovacích hodín, ako aj spoznať výhody, 
ktoré ponúkajú informačné technológie pri 
vyučovaní. Práve moderná forma výuky za 
pomoci počítačovej techniky môže 
v študentoch vzbudiť chuť k vzdelávaniu sa. 
(Podrobné výsledky a grafy získané počas toho 
prieskumu nájdete v prílohe č.2, list 1) 
 
Spracované výsledky pre stredné odborné 
školy a vysoké školy ponúkame v rozšírenej 
verzii tejto práce, príloha č.1, str. 13-16.  
 

2.1.2 Porovnanie situácie 
v jednotlivých krajoch Slovenska 

 

 Porovnanie situácie v jednotlivých krajoch 

Slovenska medzi gymnáziami, strednými 
odbornými školami a vysokými školami 
vidíme na grafe č.2.  
Situácia na stredných odborných školách a na 
gymnáziách je približne rovnaká. Priemerný 
percentuálny podiel gymnázií (11.01%), ktoré 
majú na svojej www stránke aktívny e-
learning, je iba o 2.28% vyšší, ako priemerný 
percentuálny podiel stredných odborných škôl 
(8.73%). Porovnanie so situáciou na vysokých 
školách však už nie je takéto jednoznačné. 
Podiel vysokých škôl, ktoré umožňujú svojim 
študentom využívať elektronickú formu 
vzdelávania dosahuje 45.94%, čo je o 34.93% 
viac ako na gymnáziách a o 37.21% viac ako  
na stredných odborných školách na Slovensku. 
Tieto vysoké rozdiely pravdepodobne vznikli  

 
                       Graf č.2 

 
v dôsledku skoršej informatizácie na vysokých 
školách, ako aj z dôvodu rozdielnych metód a 
prístupov k vzdelávaniu. Informatizácia na 
gymnáziách a stredných odborných školách na 
Slovensku prebieha len v posledných, približne 
20-tich rokoch, zatiaľ čo vysoké školy mali 
k počítačovej technike prístup o niekoľko 
desiatok rokov skôr. Vývoj na všetkých typoch 
skúmaných škôl má však rastúcu tendenciu 
a preto môžeme predpokladať, že rozdiely sa 
v nasledujúcich rokoch budú postupne 
vytrácať.  
 

2.2 Prieskum  dotazníkovou 
metódou 

 

Prieskum, na ktorom sme pracovali  
v predchádzajúcich mesiacoch, sa zameriava 
na reálne vnímanie a využívanie e-learningu, 
a to nie len učiteľmi, ale aj študentmi. 

362 M. Babinská



Prebiehal formou dotazníka, ktorý mali 
oslovení respondenti možnosť vyplniť 
na internete. Od prieskumu „E-learning na 
www stránkach slovenských škôl“ popísaného 
 predchádzajúcej kapitole sa značne líšil. 
Zatiaľ čo spomínaný prieskum prebiehal 
formou prehľadávania www stránok 
jednotlivých škôl umiestnených na internete 
a jeho jediným cieľom bolo zistiť, či jednotlivé 
školy majú na svojej www stránke pre 
študentov prístupný aktívny e-learning. Tento 
prieskum prebiehal dotazníkovou formou, na 
otázky odpovedali oslovení respondenti a jeho 
cieľom bolo nie len zisťovať, či sa na 
jednotlivých školách využíva elektronická 
forma vzdelávania, ale taktiež ukázať 
pripravenosť škôl na zavedenie e-learningu 
a odhaliť názory študentov a vyučujúcich na 
takúto formu vzdelávania.     
V prieskume sme rozlišovali študentov 
a vyučujúcich, taktiež respondentov zo 
základných, stredných a vysokých škôl.  
Otázky boli formulované všeobecne, 
zameriavali sa na celkovú situáciu v školstve 
na Slovensku. Ich cieľom nebolo podrobne 
mapovať situáciu v jednotlivých školách, 
avšak v budúcnosti by sme radi na základe 
nadviazanej spolupráce pri tomto prieskume, 
pripravili dotazník menej všeobecný, zameraný 
viac na skúsenosti a plány jednotlivcov. 
Veríme, že aj vďaka tomuto prieskumu sa nám 
podarí získať potrebné informácie na neskoršie 
vytvorenie e-learningového kurzu pre 
študentov matematiky.  
 

2.2.1 Ciele prieskumu 
 
Cieľom nášho prieskumu bolo zmapovanie 
situácie v oblasti e-learningu na základných, 
stredných  a vysokých školách na Slovensku. 
Išlo o zistenie, či škola má predpoklady na 
zavedenie  (využívanie) e-learningu ako 
súčasti bežného vyučovania, alebo nie. 
Konkrétne, či sa na škole využíva komunikácia 
e-mailom medzi vyučujúcimi a žiakmi, či 
vyučujúci zvyknú umiestňovať študijné 
materiály na stránku školy, alebo či škola 
poskytuje svojím študentom voľne dostupné 
wifi pripojenie v priestoroch školy. 
V prieskume sme nezisťovali či škola má 
softvérovú a hardvérovú podporu. Tejto 
problematike sa plánujeme venovať 
v budúcnosti.  

V ďalšej časti dotazníka sme zisťovali, či 
vyučujúci a žiaci vedia, čo je to e-learning, či 
sa s takouto formou výuky už stretli, alebo 
naopak, nestretli resp. či e-learning už je 
zavedený do bežného vyučovania na ich škole. 
Podľa nášho predchádzajúceho skúmania www 
stránok slovenských škôl, sme predpokladali, 
že menej ako 15 percent študentov 
slovenských škôl by malo aktívne využívať 
formu elektronického vzdelávania sa na 
školách (táto hypotéza bola vytvorená 
predtým, ako sme sa rozhodli do prieskumu 
zapojiť aj študentov a vyučujúcich vysokých 
škôl, je teda smerodajná iba pre základné 
a stredné školy). 
V poslednej časti dotazníka sme zisťovali 
postoj študentov a vyučujúcich 
k elektronickému vzdelávaniu, či by takúto 
formu uvítali alebo naopak, by im prekážala. 
Ako sme spomínali v úvode tejto práce, 
v rámci diplomovej práce plánujeme 
vytvorenie e-learningového kurzu. A práve 
odpovede respondentov nás utvrdili v tomto 
rozhodnutí. 
Napokon sme ešte zisťovali, čo študentom 
resp. vyučujúcim chýba pri štúdiu 
(výučbe) matematiky, keďže plánovaný  e-
learningového kurzu bude zameraný na výučbu 
stredoškolskej a vysokoškolskej matematiky. 
 

2.2.2 Hypotézy 
 
Na základe cieľov tohto prieskumu sme 
vypracovali nasledujúce hypotézy: 
1.hypotéza: Viac ako polovica škôl na 
Slovensku má vybavenie a predpoklady  pre to, 
aby mohla e-learning bežne využívať. 
2.hypotéza: Viac ako polovica respondentov sa 
už s e-learningom stretla, resp. stretáva a 
uvítala by takúto možnosť aj na škole. 
 3.hypotéza: Menej ako 15% škôl na Slovensku 
aktívne využívajú elektronické vzdelávanie 
ako súčasť každodennej výučby.  
 

2.2.3 Metódy prieskumu 
 
Za metódu prieskumu sme zvolili dotazník, 
ktorý tvorili dve sady otázok: 
1.sada otázok bola určená pre respondentov, 
ktorí študujú resp. učia na škole, ktorá má 
vlastnú www stránku. Táto obsahovala 13 
otázok, každú s možnosťou výberu z 3-5 
možností.  
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2.sada otázok bola určená pre respondentov, 
ktorí študujú resp. učia na škole, ktorá nemá 
vlastnú www stánku. Táto obsahovala 9 
otázok, opäť s možnosťou výberu z 3 – 5 
možností.  
Všetky otázky boli sformulované tak, aby sa na 
ne dalo odpovedať jednou z viacerých 
možností. Takúto formu otázok sme zvolili, 
aby bol dotazník pre respondentov ľahko 
zodpovedateľný a nevyžadoval množstvo času. 
V závere dotazníka, mal každý respondent 
možnosť požiadať o zaslanie výsledkov tohto 
prieskumu, formou e-mailu. Záujem študentov 
a vyučujúcich ako aj odpovede na jednotlivé 
otázky popisujeme v ďalšej časti tejto práce. 
Prieskum sa uskutočnil elektronickou formou. 
Samotný dotazník je aj v súčasnej dobe 
umiestnený na www stránke: 
http://www.dotaznik-elearning.tym.sk/ 
Plné znenie dotazníka uvádzame v prílohe č.3. 
 

2.2.4 Štatistická vzorka 
 
Respondenti, ktorých sme oslovili v rámci 
tohto prieskumu boli študenti a vyučujúci 
základných, strených a vysokých škôl 
z rôznych miest Slovenska. Väčšia časť z nich 
bola oslovená e-mailom, niektorí osobne, ak sa 
jednalo o našich známych, ktorí spadali do 
uvedenej kategórie.  
Skupinu respondentov tvorili muži aj ženy, 
veková ani vzdelanostná kategória nehrala 
v tomto prieskume rolu. 
 

2.2.5 Organizácia a spracovanie  
 
Prieskum sme uskutočnili v mesiacoch marec, 
apríl, približne 4 týždne. Počet oslovených 
respondentov bol približne 900  (tento údaj nie 
je presný, pretože viacerí respondenti sa 
vyjadrili, že dotazník posunú aj svojím 
kolegom). Počet obdŕžaných dotazníkov bol 
267 , čo tvorí 29,7 % z celkového počtu 
oslovených. Napriek neveľkej percentuálnej 
zložke považujeme počet zúčastnených 
respondentov za veľmi dobrý. Naše pôvodné 
odhady počtu účastníkov nepresahovali 100 
respondentov. 
V nasledujúcej časti uvádzame základné 
výsledné grafy a ich popisy ako aj 
vyhodnotenia vyslovených hypotéz.    
 

2.2.6 Výsledky prieskumu 
 
Hneď v úvode tejto kapitoly musíme 
skonštatovať, že vykonaný prieskum dopadol 
nad naše očakávania. Nejedná sa iba o počet 
účastníkov (267), ale najmä o ohlasy 
respondentov. V priebehu trvania prieskumu 
sme dostali viaceré e-maily, ktoré pozitívne 
reagovali na to, že sa takýto prieskum 
uskutočňuje. Mnohé e-maily obsahovali rady, 
ako prieskum vylepšiť a o čo by mohol byť 
obšírnejší. Negatívny ohlas na vykonávaný 
prieskum sme dostali iba zo strany jedného 
respondenta.  Ďalším uspokojivým 
ukazovateľom je počet žiadostí o zaslanie 
výsledkov prieskumu a to nie len zo strany 
vyučujúcich, ale rovnako aj zo strany 
študentov. Konkrétne percentuálne vyjadrenie 
záujmu o výsledky prieskumu uvádza graf č.3  

 
              Graf č.3  
    
Až 71,35 percent z vyučujúcich, ktorí sa 
zúčastnili prieskumu mali záujem o zaslanie 
výsledkov prieskumu. Počet študentov je nižší, 
35,42 percent. Najvyšší záujem prejavili 
respondenti zo základných škôl (tu sa jedná 
väčšinou o vyučujúcich keďže študentov 
základných škôl sa nám podarilo osloviť iba 
minimálny počet). Najnižší záujem o výsledky 
prejavili respondenti z vysokých škôl (viď. 
príloha č.4, list 1).  Dôvodom týchto rozdielov 
je pravdepodobne vyššia zaujímavosť 
elektronického      vzdelávania sa pre stredné 
a základné školy, ktoré, ako ukazujú 
nasledujúce výsledky, nemajú zatiaľ takú 
možnosť e-learning využívať, ako vysoké 
školy. 
Výsledky prieskumu budú záujemcom zaslané 
po odoslaní kompletnej práce na študentskú 
vysokoškolskú konferenciu. 
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Výsledky prieskumu budeme vyhodnocovať 
z dvoch hľadísk. Z pohľadu študentov 
a vyučujúcich a tiež z pohľadu základných, 
stredných  a vysokých škôl, bez ohľadu na to 
či ide o študentov alebo vyučujúcich. Tieto dve 
hľadiská sme zvolili pre ich najlepšiu 
výpovednú hodnotu pri posudzovaní 
pravdivosti (nepravdivosti) našich stanovených 
hypotéz. 
Ako už bolo spomínané v jednej 
z predchádzajúcich kapitol, prieskumný 
dotazník obsahoval dve sady otázok. Jedna 
sada otázok bola pre respondentov, ktorých 
škola nemá aktívnu www stránku, druhá sada 
otázok bola naopak pre tých, ktorých škola má 
aktívnu www stránku. Avšak, vzhľadom na to, 
že podiel respondentov, ktorých škola nemá 
aktívnu www stránku bol iba 4,87 percent 
a tento nízky počet neumožňoval spracovať 
výsledky zo spomínaných hľadísk 
(študenti/vyučujúci, ZŠ/SŠ/VŠ), výsledky sme 
pre túto skupinu respondentov v nasledujúcej 
časti práce nespracovávali, štatistickú vzorku 
sme nepovažovali za dostatočne významnú.   
Toto nízke percento škôl, ktoré nemajú aktívnu 
www stránku nemá skutočnú výpovednú 
hodnotu. Je výsledkom spôsobu kontaktovania 
respondentov. Respondenti (študenti, ale najmä 
zástupcovia škôl) boli vo väčšej miere 
kontaktoví elektronicky, prostredníctvom e-
mailu. Pre zvýšenie výpovednej hodnoty tohto 
ukazovateľa by bolo nutné uskutočniť 
prieskum aj papierovou formou, aby dostali 
možnosť vyjadriť sa aj študenti a vyučujúci 
bez bežného prístupu na internet. Takúto 
formu prieskumu v našich podmienkach 
nebolo možné uskutočniť. 
(Presné výsledky tejto skupiny respondentov 
sú uvedené v prílohe č.4, list 1) 
 
V nasledujúcej časti postupne, na základe 
získaných výsledkov, overíme správnosť 
stanovených hypotéz. Vo vyhodnocovaní 
nebudeme uvádzať všetky grafy, tieto sú 
dostupné v prílohe č.4, list 2, list 3 
 

2.2.6.1 Overenie Hypotézy č.1 
 
„Viac ako polovica škôl na Slovensku má 
predpoklady  pre to, aby mohla e-learning 
bežne využívať.“ 
Na vyhodnotenie tejto hypotézy, bolo určených 
prvých 6 otázok prieskumného dotazníka. 
Otázky sa zameriavali na súčasnú situáciu na 

školách ako aj na postoj študentov 
a vyučujúcich.  
 
Prvá a druhá otázka zisťovali, či majú školy 
umiestnené na svojej www stránke študijné 
materiály dostupné pre svojich študentov a ak 
áno, z ktorých predmetov. Prehľad odpovedí 
študentov a vyučujúcich popisuje graf č.4.  

 
       Graf č.4 
 
Študenti aj vyučujúci na tieto otázky 
odpovedali približne rovnako. 46% 
vyučujúcich  a 51% študentov uviedlo, že na  
stránke ich školy sú umiestnené študijné 
materiály. Naopak, 50% vyučujúcich a 32% 
študentov uviedlo, že takéto materiály 
k dispozícii nie sú. Len nepatrné percento 
účastníkov odpovedalo, že nevie, či sa takéto 
materiály na ich www stránke nachádzajú. 
Najvyšší podiel materiálov na www stránkach 
škôl zaberajú materiály z prírodovedných 
predmetov. Na tomto fakte sa zhodli ako 
vyučujúci tak aj študenti. 
Zaujímavejšie porovnanie nám ponúka  
 

        
                               Graf č.5 
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vyhodnotenie odpovedí z pohľadu základných, 
stredných a vysokých škôl, graf č.5. 
Z grafu vidíme, že najvyšší podiel, 65% 
respondentov z vysokých škôl odpovedalo, že 
majú na svojich stránkach umiestnené študijné 
materiály. Naopak, 66% respondentov zo 
základných škôl nemajú možnosť využívať 
materiály umiestnené na svojich www 
stránkach. Stredné školy sa pohybujú okolo 
50-tich percent, či už ide o školy, ktoré majú 
študijné materiály na svojich stránkach alebo 
nie. 
Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že 
viac ako polovica stredných a vysokých škôl 
skutočne využíva určitú formu elektronického 
vzdelávania. Pod 50-timi percentami sú zatiaľ 
iba základné školy na Slovensku, avšak, tento 
trend sa určite bude meniť s narastajúcou 
informatizáciu slovenských škôl. 
 
Ďalšie otázky dotazníka sa týkali e-mailovej 
komunikácie medzi študentmi a vyučujúcimi 
a dostupného wifi pripojenia na školách. Tieto 
sú ďalšími dôležitými predpokladmi pre 
úspešné zavedenie elektronického vzdelávania. 
E – mail predstavuje najbežnejšiu a 
najjednoduchšiu cestu komunikácie medzi 
tvorcom a užívateľom e-learningového kurzu. 
Wifi pripojenie zabezpečuje študentom 
a vyučujúcim bezproblémové využívanie a 
upravovanie on-line materiálov. V tejto časti je 
nutné spomenúť, že wifi pripojenie má 
v súčasnej dobe  najväčšiu využiteľnosť na 
vysokých školách, kde študenti aj vyučujúci vo 
veľkej miere používajú notebooky. Čo sa týka 
základných a stredných škôl táto informácia 
o wifi pripojení, získaná počas prieskumu, má 
pre nás iba informačný charakter.  
 
Čo sa týka e-mailovej komunikácie, študenti aj 
vyučujúci sa na viac ako 75% zhodli, že takáto 
forma komunikácie na školách prebieha. 
Komunikácia na školách prebieha vo väčšine 
zo všetkých predmetov alebo najmä 
z prírodovedných predmetov.   
Porovnanie z pohľadu základných, stredných 
a vysokých škôl neprináša žiadnu zmenu. Viac 
ako  90% respondentov z vysokých škôl má 
možnosť komunikovať na škole e-mailom, 
viac ako 70% v rámci všetkých predmetov. 
Vysoké percento kladných odpovedí uviedli aj 
respondenti zo základných a stredných škôl. 
Podrobný prehľad výsledkov a grafov je 
možné si pozrieť v prílohe č.4, list 3. 

Odpovede ohľadom wifi pripojenia na školách 
už neboli zo strany vyučujúcich a študentov 
takéto jednoznačné. Zatiaľ čo 92% študentov 
odpovedalo na otázku kladne, t.j na škole je 
dostupné wifi pripojenie, súhlasilo s nimi iba 
41% vyučujúcich. Naopak, až 55% 
vyučujúcich sa vyjadrilo, že wifi pripojenie 
dostupné na ich škole nie je, čo môžeme vidieť 
na grafe č.6.  

 
         Graf č.6 
 

Tento vysoký rozdiel bol spôsobený 
nevyrovnaným počtom respondentov 
z jednotlivých škôl. Na grafe č.7 vidíme, že 
wifi pripojenie je najviac dostupné na 
vysokých školách. Avšak, počet respondentov, 
študentov vysokej školy bol 71, oproti iba 7-
mim vyučujúcim, čo spôsobilo rapídne 
zvýšenie kladných odpovedí študentov (viď. 
Príloha č.4, list 1). 

 
          Graf č.7 
 

Posledná otázka potrebná k vyhodnoteniu 
hypotézy č.1 sa týkala názoru študentov 
a vyučujúcich na elektronické vzdelávania. 
Respondenti mali možnosť vyjadriť svoj názor 
na výučbu cez internet.  
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Dosiahnuté výsledky veľmi jednoznačne 
posunuli takýto spôsob výuky na žiaducu 
stranu. Až 71% vyučujúcich a 78% študentov 
sa vyjadrilo, že by výuka cez internet mohla 
priaznivo ovplyvniť dosahované výsledky 
študentov. (viď. Príloha č.4, list 2, list3) 
 
ZÁVER: 
Na základe predchádzajúcich odpovedí 
respondentov, sme hypotézu č.1 jednoznačne 
potvrdili pre stredné a vysoké školy. Viac ako 
50% stredných a vysokých škôl na Slovensku 
má predpoklady na to, aby mohli e-learning 
zaviesť (príp. už zaviedli) do bežnej denne 
výuky na škole. Študenti týchto škôl už bežne 
komunikujú e-mailom s vyučujúcimi, majú 
možnosť využívať elektronické materiály 
umiestnené na stránke svojej školy či využívať 
wifi pripojenie v priestoroch školy a čo je 
najdôležitejšie, študenti aj vyučujúci týchto 
škôl považujú elektronické vzdelávania za 
prospešné.  
Hypotézu č.1 sme vyvrátili iba pre základné 
školy. Väčšine základných škôl zatiaľ nie je 
pripravená na zavedenie elektronického 
vzdelávania do každodennej výuky. Môžeme 
však predpokladať, že každodenná, rýchla 
informatizácia na školách a kladný postoj 
vyučujúcich na základných školách 
k elektronickému vzdelávaniu, túto situáciu 
v dohľadnej dobe zmení. 
 

2.2.6.2 Overenie Hypotézy č.2 
 
„Viac ako polovica respondentov sa už s e-
learningom stretla, resp. stretáva a uvítala by 
takúto možnosť aj na škole.“ 
Na vyhodnotenie tejto hypotézy, boli určené 7-
ma až 10-ta otázka prieskumného dotazníka. 
Otázky sa zameriavali najmä na osobný postoj 
a skúsenosti jednotlivých respondentov. 
 
Na základe odpovedí na tieto otázky, sme 
hypotézu č.2 potvrdili  pre všetky typy škôl. 
(Podrobné grafy popisy získaných výsledkov 
nájdete v rozšírenej verzii tejto práce, prílohe 
č.1 str. 27 -29) 
Viac ako polovica respondentov sa už s e-
learningom stretla, resp. stretáva a uvítala by 
takúto možnosť aj na škole. Študenti aj 
vyučujúci vedia čo je to e-learning (v 
dotazníku sme nešpecifikovali čo to je  e-
learning preto táto informácia môže byť 
skreslená nakoľko respondenti odpovedali len 

áno/nie na otázku, či vedia čo je to e-learning) 
a iba nepatrné percento je presvedčené, že sa 
nejedná o dobrý spôsob výučby. V prospech 
hypotézy hovorí aj vysoký záujem 
respondentov (viac ako 88% vyučujúcich  
a 72% študentov) o možnosť vytvárať príp. 
využívať elektronické materiály na školách.   
Na základe tejto hypotézy môžeme povedať, že 
zavedenie elektronickej formy vzdelávania do 
bežnej výučby na školách naozaj má potenciál. 
Pre študentov by práve takáto netradičná forma 
vzdelávania sa mohla slúžiť ako motivácia. 
Z pohľadu vyučujúcich by síce znamenala viac 
práce, no záujem zo strany študentov by tento 
nedostatok určite vykompenzoval. 
 

2.2.6.3 Overenie Hypotézy č.3 
 
„Menej ako 15 percent škôl na Slovensku 
aktívne využívajú elektronické vzdelávanie ako 
súčasť každodennej výučby.“ 
Táto hypotéza bola zostrojená na základe 
výsledkov získaných v prvej časti tejto práce – 
pri preskúmavaní www stránok stredných škôl 
a zisťovaní, či na týchto stránkach majú školy 
e-learning prístupný pre svojich študentov. 
Hypotéza vznikla pred tým, ako sme do 
prieskumu www stránok zapojili aj stránky 
vysokých škôl, čo je dôvod, prečo môžeme 
očakávať, že hypotézu budeme musieť pre 
vysoké školy zamietnuť (prie prieskume www 
stránok sme zistili, že až 45% vysokých škôl 
ponúka na svojich www stránkach študentom 
možnosť elektronického vzdelávania). 
 
Na vyhodnotenie tejto hypotézy, boli 
v elektronickom dotazníku určené dve otázky,  
otázka č. 11 a 12. Otázky sa zameriavali na 
súčasnú situáciu na jednotlivých školách.  
 
Na prvú z týchto otázok respondenti 
odpovedali, či majú možnosť  na škole 
využívať e-learning pre niektorý vyučovací 
predmet. Získané výsledky popisujú graf č.8. 
Až 70% vyučujúcich odpovedalo, že 
nevyužívajú e-learningovú podporu pre žiadny 
z vyučovacích predmetov, 21% využíva 
elektronickú formu vzdelávania na školách pre 
prírodovedné predmety. Odpovede študentov 
však s vyučujúcimi nesúhlasili. Iba 40% 
študentov odpovedalo, že nemajú možnosť na 
škole využívať e-learning a naopak, až 52% 
študentov e-learning na školách využíva najmä 
pre prírodovedné a humanitné predmety. Tento 
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      Graf č.8        

                                                           
rozdiel v odpovediach mohol nastať  
z rovnakého dôvodu ako v pri prvej hypotéze, 
pri otázke č. 3 o možnosti wifi pripojenia na 
školách pre študentov, ale rovnako aj z dôvodu 
rozdielneho chápania e-learningu ako takého.  
Situácia na stredných a základných školách 
(viď. Príloha č.4 list 3, otázka č.11) sa tak, 
ako sme predpokladali podľa prieskumu 
v predchádzajúcej kapitole tejto práce, od 
situácie na vysokej škole značne líši. Väčšia 
časť respondentov zo stredných a základných 
škôl odpovedali, že nemajú možnosť využívať 
elektronické vzdelávanie na svojich školách.  
 
ZÁVER: 
Na základe predchádzajúcich odpovedí 
respondentov, sme hypotézu č.3 potvrdili iba 
pre základné školy, vyvrátili sme ju pre stredné 
a vysoké školy. 
Menej ako 15 percent základných škôl na 
Slovensku aktívne využíva elektronické 
vzdelávanie ako súčasť každodennej výučby. 
Naopak,  približne 25% študentov stredných 
škôl (teda viac ako 15%, čo je dôvod, prečo 
sme hypotézu č.3 pre stredné školy 
nepotvrdili) na Slovensku má možnosť aktívne 
využívať elektronickú formu vzdelávania ako 
súčasť bežnej dennej výučby.   
Najvyšší rozdiel medzi hypotézou a reálnym 
stavom získaným vďaka odpovediam 
respondentov nastal pri vysokých školách. 
Avšak, vysoký rozdiel sme očakávali už pred 
vyhodnocovaním výsledkov prieskumu. 
Dôvodom, ako sme opisovali 
v predchádzajúcej časti tejto práce, bolo 
vytvorenie hypotézy č.3 iba na základe 
mapovania www stránok stredných škôl. Táto 
hypotéza teda nezohľadňovala výsledky 
získané mapovaním www stránok vysokých 

škôl, podľa ktorých až 45% vysokých škôl 
využíva e-learningovú podporu. Podľa 
odpovedí respondentov je toto percento 
dokonca vyššie. Až 72% vysokých škôl reálne 
využíva e-learning ako súčasť výučby. Napriek 
tomuto uspokojivému výsledku musíme 
povedať, že údaj môže byť opäť skreslený 
výberom štatistickej vzorky. Značný počet 
oslovených študentov pochádzal z FMFI UK, 
kde sa skutočne e-learning bežne využíva. Za 
smerodajný údaj teda môžeme považovať 
priemer medzi percentuálnym pomerom 
získaním v kapitole „E-learning na www 
stránkach slovenských škôl“ a percentuálnym 
pomerom získaným pri tomto dotazníkovom 
prieskume.  
Napriek tomu, že sme hypotézu č.3 pre stredné 
a vysoké školy nepotvrdili, toto zistenie je pre 
elektronickú formu vzdelávania na Slovensku 
veľmi pozitívne. Čoraz viac škôl reálne 
zavádza e-learning do bežnej výučby a ponúka 
tak svojim študentom možnosť rozširovať 
svoje vedomosti novou, zaujímavou formou 
ponúkajúcou stále nové možnosti. 
 

2.2.7 Na záver k prieskumu 
  
Posledná otázka elektronického dotazníka 
zisťovala, čo by študenti a vyučujúci 
z matematiky najviac privítali.  
Vyučujúci dávajú prednosť softvérovej 
podpore a testom na preverenie vedomostí, 
ktoré môžu do vyučovania vniesť niečo nové, 
pre študentov motivujúce. Študenti by uvítali 
zábavnejšiu formu quízov, ale rovnako aj 
testov, kde si môžu overiť, či dané učivo 
naozaj správne pochopili.  
Situácia na základných stredných a vysokých 
školách je podobná. Vyučujúci a týchto škôl 
uprednostňujú softvérovú podporu, hneď po 
nej testy na preverenie vedomostí, zábavné 
quízy a najnižší záujem prejavili o teóriu 
matematiky. 
Pri tvorbe e-learningového kurzu sa budeme 
zistenými faktami riadiť. Plánujeme zaradiť čo 
najvyššie možné percento softvérových 
aplikácií pri vysvetľovaní danej problematiky, 
ale taktiež, pokiaľ pôjde o voľne prístupný 
softvér, pri jej preverovaní. Pracovať budeme 
so softvérmi Derive, GeoGebra, Cabri 
a ďalšími, ktoré sa počas tvorby kurzu ukážu 
ako vhodné pri riešení danej problematiky.  
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rady a  podnety ktoré mi poskytovala počas 
tvorby tejto práce, a najmä za čas ktorý   mi 
venovala.  Taktiež ďakujem môjmu priateľovi, 
za pomoc po technickej stránke pri tvorbe 
elektronického dotazníka, za trpezlivosť a za 
rady, ktorými mi počas tvorby práce pomáhal.  

Záver 
 
Elektronické vzdelávanie je zatiaľ na 
slovenských školách ešte len v začiatkoch. 
Vďaka výhodám a aj napriek nevýhodám 
takejto formy vzdelávania v ňom učitelia  aj 
študenti vidia potenciál. Veľké množstvo škôl 
je už pripravené po technickej stránke a aj 
študenti by zmenu v rutinnom systéme 
privítali. Je len otázkou času, kedy sa e-
learning stane bežnou súčasťou vyučovania aj 
na väčšine slovenských škôl. 
Dúfame, že v rámci diplomovej práce 
pripravovaný e-learningový kurz z matematiky 
k tomuto trendu taktiež prispeje. Po 
uskutočnení tohto prieskumu vidíme, že 
študenti aj vyučujúci naozaj majú záujem 
o rozširovanie možností výučby čo je 
najlepším dôvodom pre zameranie sa na túto 
problematiku. 
 
Výsledky získané v tejto práci budú 
v najbližšej dobe zaslané respondentom, ktorí 
o ne prejavili záujem. Veríme, že aj pre nich sa 
stanú hodnotným materiálom a dopomôžu tak 
k rozširovaniu  elektronickej formy 
vzdelávania sa  na slovenských školách. 
Vyučujúci budú mať možnosť vidieť, aký 
obrovský potenciál e-learning na Slovensku 
má a teda že sa oplatí venovať mu svoj čas. 
 
Napriek množstvu získaných štatistických 
výsledkov,  za najväčší osobný prínos tejto 
práce ich nepovažujeme. Musíme povedať, že 
najviac si ceníme nadviazanú spoluprácu, ktorá 
vznikla pri vykonávaní prieskumu. Množstvo 
pozitívnych ohlasov prostredníctvom e-mailu 
ukázalo, že vzdelávanie sa na Slovensku má 
obrovskú tendenciu vývoja smerom dopredu. 
Veríme, že v nadviazanej spolupráci budeme 
pokračovať a táto bude prínosom nie len pre 
nás, ale aj pre vyučujúcich a študentov.  
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Abstrakt: 
 

Priestorová predstavivosť je jednou 
z dôležitých schopností človeka. Bez tejto 
schopnosti by sa nezaobišli architekti, učitelia, 
matematici, dizajnéri, lekári, ale samozrejme je 
dôležitá aj pri bežných činnostiach ako je 
napríklad parkovanie auta či rozmiestnenie 
nábytku. Bez priestorovej predstavivosti 
neexistuje tvorivosť. V súčasnej rýchlej dobe je 
tvorivosť jednou zo základných vlastností, ktorú 
musí mať mladý človek, aby sa presadil 
v profesionálnom živote. Sú to práve originálne 
myšlienky, ktoré posúvajú ľudstvo dopredu. 
Súčasťou priestorovej predstavivosti je 
geometrická predstavivosť a práve tú môžeme 
rozvíjať na hodinách matematiky. Cieľom tejto 
práce bolo systematické rozvíjanie priestorovej 
predstavivosti už od prvého stupňa základnej 
školy pri práci s didaktickou pomôckou tangram 
a pomocou dosiahnutých výsledkov. 

 
Kľúčové slová : priestorová predstavivosť, 

geometrická predstavivosť, názornosť, geometria 
 

1. Priestorová predstavivosť 
 

Priestorová predstavivosť je jednou 
z dôležitých schopností človeka. Bez tejto 
schopnosti by sa nezaobišli architekti, učitelia, 
matematici, dizajnéri, lekári, ale samozrejme je 
dôležitá aj pri bežných činnostiach ako je 
napríklad parkovanie auta či rozmiestnenie 
nábytku. Bez priestorovej predstavivosti 
neexistuje tvorivosť. V súčasnej rýchlej dobe je 
tvorivosť jednou zo základných vlastností, ktorú 
musí mať mladý človek, aby sa presadil 
v profesionálnom živote. Sú to práve originálne 
myšlienky, ktoré posúvajú ľudstvo dopredu. 
Súčasťou priestorovej predstavivosti je 
geometrická predstavivosť a práve tú môžeme 
rozvíjať na hodinách matematiky. 

Na zadefinovanie priestorovej predstavivosti si 
najprv musíme uvedomiť, čo je to osobnosť 
človeka. Človek sa osobnosťou nerodí, človek sa 
osobnosťou stáva. Dôležitými črtami osobnosti sú: 

temperament, schopnosti, postoje a motívy. 
Schopnosť sa chápe aj ako predpoklad rozvoja , 
rýchleho postupu a zdokonaľovania sa v istom 
odbore. Na to, aby sa mohli schopnosti rozvíjať, 
sú potrebné aj určité vlohy. To však neznamená, 
že aj keď človek tieto vlohy má, musí u neho 
zákonite nastať rozvoj schopností. Na rozvoj 
schopností sú potrebné jednak organické vlohy 
dieťaťa, výchova ale vplyv na tento rozvoj majú aj 
kultúrno – spoločenské podmienky.  

Medzi schopnosti sa zaraďuje aj priestorová 
predstavivosť. Na to, aby deti začali vôbec vnímať 
priestor je nutné , aby najskôr nahromadili veľké 
množstvo konkrétnych predstáv o predmetoch 
a javoch okolitého sveta. [Molnár, 2004] 

V bežnom živote chápeme predstavivosť ako 
schopnosť vytvárať a vybavovať si predstavy. 
Predstava je potom obraz vytvorený v mysli na 
základe predchádzajúceho vnemu rozumovou 
činnosťou alebo na základe skúseností. 
[Uherčíková, 1999]  Predstava spočíva vo 
vyvolaní obrazov, predmetov alebo situácií, ktoré 
práve nevnímame. Má tzv. zmyslový charakter. 
Predstavy delíme na reprodukčné alebo 
anticipačné ( podľa toho či sa jedná o situácie, 
ktoré sú známe alebo nie ) alebo na statické, 
pohybové a transformačné. S predstavami súvisí 
aj pojem predstavivosť, ktorá je vlastne 
schopnosťou vytvárať si predstavy a je 
predpokladom tvorivej činnosti. 

Priestorovú predstavivosť môžeme definovať 
ako schopnosť operovať priestorovými 
predstavami. Nie sú to však predstavy o činnosti, 
ale rozumová činnosť s predstavami. Je to súbor 
schopností týkajúcich sa reprodukčných 
i anticipačných, statických a dynamických 
predstáv o tvaroch, vlastnostiach a vzájomných 
vzťahoch medzi geometrickými útvarmi 
v priestore. Faktory , ktoré charakterizujú 
priestorovú predstavivosť : priestorová orientácia 
pasívna, vizuálna pamäť, vizuálna identifikácia, 
priestorová orientácia aktívna, mentálna 
manipulácia, manuálna manipulácia a technická 
tvorivosť v priestorovej predstavivosti. 

 Ako bolo vyššie uvedené, súčasťou 
priestorovej predstavivosti je aj geometrická 
predstavivosť.  
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Geometrická predstavivosť je :  
- schopnosť vnímať geometrický útvar, jeho 

veľkosť a polohu v priestore, predstaviť si tento 
útvar v inej ako vo vnímanej polohe, zmenu jeho 
rozmerov, štruktúry a podobne,  

- schopnosť znázorniť telesá v rovine alebo 
podľa slovného popisu, 

- schopnosť modelovať z obrazu v rovine 
priestorový útvar.  

Je potrebné si uvedomiť, že priestorová 
predstavivosť na rozdiel od rovinnej nie je 
vrodená a dá sa získať len skúsenosťou. [Molnár, 
2004] 

 
1.1. Názornosť v histórii 
 

V histórii môžeme vidieť , že často krát sa 
reprezentoval jeden jav javom iným. Pri riešení 
rôznych praktických problémov nebolo vždy 
možné mať k dispozícii príslušnú realitu napr. 
stádo oviec. Toto sa nahradilo napríklad skupinou 
kameňov alebo zárezmi na palici. Každý z týchto 
reprezentantov má svoje výhody. Zárezy na palici 
sú prehľadnejšie, zatiaľ čo so skupinou 
kamienkov sa dá manipulovať. Počítanie 
s kamienkami prevzali Gréci od Kréťanov 
a zárezy na palici sa našli na „paličke so zárezmi 
lovca mamutov s Vestoníc“ , ktorej vek sa 
odhaduje na 10 – 20 tisíc rokov. Táto palička sa 
považuje za najstarší doklad o náznakoch 
matematického myslenia človeka. [Kuřina. 1989] 
 

1.2. Názornosť v matematike 
 

Vo vyučovaní matematiky sa stretávame 
s tým, že študenti základných aj stredných škôl, 
ale aj niektorí študenti učiteľstva matematiky 
majú slabo rozvinutú geometrickú predstavivosť. 
Jednou z mnohých príčin môže byť aj to, že sa 
málo venujeme geometrii a geometrickému 
vyjadrovaniu v školách.  

Z praxe je dobre známa efektívnosť 
sprostredkovania informácií pomocou schém, 
grafov a technických výkresov. Geometrické 
zobrazenia by preto mohli zohrať dôležitú úlohu 
pri výklade pojmov a pri riešení úloh. Obrázok má 
zachytávať nielen to, čo vyjadrujeme slovami , ale 
mal by pomáhať aj pri zavádzaní nových pojmov, 
pri popisoch postupov a pri riešení úloh. Dobrý 
obrázok je prehľadným zachytením vzťahov 
medzi prvkami určitých množín, ale má byť aj 
významným nástrojom geometrickej intuície. 
Geometrické obrázky sú často krát efektívnejšie 
než akýkoľvek slovný opis alebo symbolický 
zápis. Zdá sa, že deti chápu obrázok ako symbol, 

ktorý popisuje niektoré vlastnosti zobrazovaného 
predmetu. [ Kuřina. 1989] 

Pri stereometrii učiteľ musí riešiť problém 
názornosti. Názorná pomôcka je model, ktorý 
znázorňuje reálny objekt. Avšak aj používanie 
modelu musí mať svoju mieru. To znamená, že 
príliš časté používanie modelov vedie  deti k istej 
„lenivosti“ tvoriť predstavy, keď danú situáciu 
majú vždy pred očami. Vhodné je, aby si žiaci 
sami zostrojovali niektoré modely, pretože sa pri 
ich výrobe musia sústrediť na jednotlivé vlastnosti 
a tak si ich dlhšie pamätajú. (Napríklad, keď sa 
začnú učiť v šiestom ročníku základnej školy 
o kocke a kvádri, je vhodné, aby si ich modely 
doma zostrojili). 

 Veľmi dôležitý je pri výuke stereometrie aj 
náčrt. Jeho výhoda spočíva v tom, že učiteľ ho 
zhotovuje na tabuli súčasne s príslušnými 
úvahami. Treba si uvedomiť, že pri náčrte 
dochádza k zmenám nielen metrickým , ale aj 
vzájomných vzťahov medzi útvarmi (napríklad aj 
mimobežky vyzerajú ako rovnobežky ). Žiaci 
musia rozumieť učiteľovmu náčrtu a zároveň 
musia vedieť aj sami načrtnúť jednoduché teleso. 

Geometrické znázornenia môžeme využiť 
nielen pri geometrických úlohách, ale aj pri 
ostatných typoch úloh. Napríklad pri overovaní 
viet: Súčet párnych čísiel dáva párne číslo. Súčet 
nepárnych čísiel dáva párne číslo. Súčet párneho  
a nepárneho čísla dáva nepárne 
číslo.(obr.č.1)

 
Reprezentácia dĺžky tj. kladného reálneho čísla 
úsečkou je celkom prirodzená a historicky 
predchádzala vybudovaniu teórie reálnych čísel. 
Zobrazenie množiny všetkých reálnych čísel na 
množinu bodov priamky je technicky aj teoreticky 
veľmi dôležité. Jeho výsledkom je číselná os. Pri 
prevedení do praxe táto číselná os je upravená ako 
stupnica ( napr. meter, teplomer atď.). Polohu 
jablka v škatuli alebo guľky na počítadle môžeme  
popísať usporiadanou dvojicou čísel. Tým sa 
dostaneme do analytickej geometrie , kde 
určujeme polohu bodu v rovine usporiadanou 
dvojicou reálnych čísiel [x,y].  

Ďalším príkladom grafického znázornenia 
geometrickými útvarmi sú množiny. 
Znázorňovanie množín diagramami je založené na 
intuitívne zrejmej skutočnosti, že jednoduchá 
uzavretá čiara rozdeľuje rovinu na dve časti : 
vnútornú a vonkajšiu. Prvky určitej množiny sa 
kreslia do vnútra oblasti , ich doplnky do 
vonkajšej časti. Využívajú sa pri znázorňovaní 

Obr.č.1 
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vzťahov medzi množinami C, R,Q, Z, N, P, ale 
slúžia aj napríklad ako dobrý prehľad 
o vlastnostiach konvexných štvoruholníkov, kde 
sú znázornené tieto množiny P(množina 
štvoruholníkov, ktorých uhlopriečky sa rozdeľujú 
na polovicu), K(množina štvoruholníkov, ktorých 
uhlopriečky sú na seba kolmé) a S (množina 
štvoruholníkov, ktorých uhlopriečky sú zhodné). 
Potom môžeme ľahko dokázať, že P je množina 
všetkých rovnobežníkov, Q ( P∩K∩S) je množina 
všetkých štvorcov, O (S∩ P) množiny všetkých 
obdĺžnikov, R( K∩P) množiny všetkých 
kosoštvorcov a B (P – K –V ) množina všetkých 
kosodĺžnikov. 

Jeden z dôležitých matematických pojmov 
relácia môžeme tiež znázorniť pomocou 
kartézkeho grafu alebo pomocou šípok. Je to 
výborná metóda na uvedomenie si vzťahov pri 
riešení jednoduchých rovníc. 

. 
Napr. 3x – 7 = 5  
 
Pri riešení úloh majú význam predovšetkým 

také znázornenia, ktoré rešpektujú reálnu situáciu, 
na ktorých sa zobrazujú zmeny odohrávajúce sa 
v realite. Tvorba názorného modelu je 
v skutočnosti prvou etapou jej matematizácie  
a realizuje sa pomocou určitého morfizmu. Ak 
nám tento morfizmus nepomáha pri riešení úlohy, 
pokračujeme ďalším morfizmom atď. [ Kuřina. 
1989] 
 

1.3. Vývin priestorovej predstavivosti 
 
Už trojročné deti  vedia rozoznať veľa 

rovinných útvarov. Táto znalosť sa rýchlo 
zväčšuje  a pri nástupe do školy vedia deti 
pomenovať väčšinu útvarov, ktoré budú 
v nasledujúcich rokoch potrebovať. Avšak deti 
majú problém prirodzene zobrazovať telesá. 
Pomerne známy je pokus Piageta s naklonenou 
fľašou. Ako vidíme na obrázku č.2, ak je fľaša 
postavená rovno deti nakreslia hladinu vody 
rovnobežne s podstavou (obr.č.2 a)), čo je správne, 
ale ak fľašu nakloníme, tak deti znovu nakreslia 
hladinu vody rovnobežne s dnom fľaše (obr.č.2 
b)) , až po istom čase u detí začne dochádzať 
k predstave, že hladina vody nie je rovnobežná 
s dnom fľaše, ale napríklad so stolom (obr.č.2 c)). 

 
Z pokusov vyplýva , že deti skôr ako začnú 

rysovať telesá, mali by ich začať načrtávať. Deti 
spontánne vytvárajú predstavy o zhodných 
a podobných útvaroch rovinných aj priestorových, 
o osovej a stredovej súmernosti v rovine. Podľa 
J.Piageta je prvé obdobie vhodné k rozvíjaniu 
priestorovej predstavivosti vo veku približne päť 
až sedem rokov. Príležitosťou, kde dieťa môže 
získať takúto skúsenosť, sú práve hodiny 
matematiky. V prvom až štvrtom ročníku 
základnej školy sa žiaci učia narábať 
s jednorozmernými a dvojrozmernými 
geometrickými útvarmi ako bod, priamka, štvorec 
a obdĺžnik. Pre priestorovú predstavivosť je však 
veľmi malý priestor. Zoznámia sa len so 
základnými trojrozmernými geometrickými 
útvarmi ako kocka, kváder, guľa a hranol. V 
piatom ročníku sa žiaci oboznámia s jednotkami 
SI pre obsah a začínajú riešiť výpočtové úlohy na 
obsah geometrických útvarov. Až tu sa otvára 
prvá možnosť dať do súvisu trojrozmerný útvar 
s útvarom nakresleným na papieri. 

P.Leischner [Molnár, 2004] uskutočnil pokusy 
so žiakmi a na základe výsledkov týchto pokusov 
ich rozdelil do troch skupín. Úloha obsahovala 
náčrt, pôdorys a bokorys  drôtu, ktorý je navinutý 
na kocke. Žiaci mali uviesť ako v skutočnosti je 
navinutý tento drôt na kocke tak, aby to 
zodpovedalo všetkým trom obrázkom súčasne. 
Prvá skupina obsahuje žiakov s takzvaným 
vizuálnym prístupom. Snažia sa v daných 
predmetoch vidieť hľadaný útvar ,tak ako 
napríklad vidia obrázok na stene. Je to nie preto , 
že by daný útvar nerozpoznali, ale preto , že s ním 
nevedia pracovať. Môže to byť tiež preto, že sa 
s podobným problémom nestretli a preto nemajú 
vytvorené potrebné priestorovo – vizuálne - 
konštrukčné spoje. 

Pre druhú skupinu žiakov je charakteristický 
procesuálny prístup. Pre tento prístup je nutné, 
aby žiaci mali vytvorené aspoň základné 
konštrukčne – vizuálne spoje. Potom žiak 
postupuje metódou pokusov a omylov. Pomáhajú 
si natáčaním obrázku, improvizovaným 
modelovaním situácie v priestore a pod. Čím viac 
takýchto úloh žiak rieši , začínajú sa čiastkové 
poznatky spájať a žiak začína priestor „vidieť“. 

Obr.č.2 
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Teraz je to premena z procesuálneho prístupu na 
konceptuálny.  

Tretia skupina je charakterizovaná tým , že 
výsledok žiak hneď vidí. Ide o žiakov  štvrtých 
ročníkov, ktorí majú dobre rozvinutú priestorovú 
predstavivosť. Mimoriadne talentovaní žiaci 
preskočili dve predchádzajúce úrovne a zase 
niektorí žiaci sa nikdy nemusia dopracovať do 
tretej skupiny. 

Je to veľmi zaujímavé rozdelenie do skupín, 
ktoré by si učitelia na všetkých úrovniach 
vzdelávania mali uvedomiť a podľa toho aj 
pristupovať pri vysvetľovaní a zdôvodňovaní, 
pretože nie každý žiak má dobre rozvinutú 
priestorovú predstavivosť. Na podporu dobrého 
rozvíjania priestorovej predstavivosti je nutné, aby 
žiaci riešili veľa stereometrických úloh. 

  
1.4. Priestorová predstavivosť 

v školskej praxi 
 

V školskej praxi je účelné spájať slovné 
a grafické vyjadrovanie. V našej škole málo 
používame fázované obrázky, z ktorých je vidieť 
postup konštrukcie alebo dôkazu. V Nemecku sa 
pri postupe konštrukcie používa slovný opis 
a konštrukcia je daná tromi obrázkami, u nás sa 
postup zapisuje symbolicky a máme len náčrt 
a výsledok. 

S deduktívnym prístupom ku geometrii sa 
nedá začať príliš skoro. Niektoré poznatky by mal 
žiak prijať za platné bez dôkazov a až neskôr, keď 
to má pre žiaka zmysel, je dobré tieto poznatky 
zdôvodňovať. Na začiatku štúdia každej vednej 
disciplíny , bez nahromadenia materiálov ani nie 
je snaha o dodržanie postupnosti pojmov, ktorá 
odráža deduktívnu výstavbu disciplíny, prirodzená 
a účelná. Žiak poznáva matematiku, tak ako svoje 
prirodzené prostredie, na základe osobných 
skúseností s faktami. Jedným z dôležitých cieľov 
vyučovania matematiky je naučiť žiakov 
matematiku aplikovať . V školskej matematike 
obvykle toto simulujeme riešením úloh. Pri 
hľadaní odpovedí na položené otázky máme dve 
možnosti :  

1) prevedieme príslušné experimentovanie 
v realite, 

2) úlohu vhodným spôsobom modelujeme 
(činnostný, ikonický, symbolický model). 

Model má pomôcť nájsť riešenie úlohy, má 
umožniť myšlienkovo preniknúť k podstate 
súvislostí. Zostavenie modelu úlohy vlastne 
znamená preklad jej textu do jazyka, ktorý úlohu 
umožňuje ľahšie vyriešiť. [Kuřina. 1989] 

Dôležitým rysom matematiky je práca so 
symbolmi. Na druhej strane je však veľmi dôležité 
vedieť daný symbol správne interpretovať a vidieť 
za ním správny pojem. Toto umenie vidieť súvisí 
s procesom abstrakcie a dieťa sa s ním stretáva od 
začiatku školskej dochádzky. Uvedieme 
konkrétny príklad: 

Rodič: „Koľko má pes nôh?“ 
Dieťa si začne rátať na prstoch spôsobom, že 

pozerá na psa a za každú jednu nohu, vystrie prst 
a potom si prsty zráta a povie: „Štyri.“ Až neskôr 
dôjde k procesu abstrakcie a dieťa bez používania 
prstov dokáže povedať správnu odpoveď. 

Vizuálne prístupy k matematike môžu kladne 
ovplyvniť výsledky vyučovania. Obrázky, grafy, 
schémy sú nositeľmi informácií, prispievajú 
k rozvíjaniu predstavivosti a intuície pri riešení 
úloh. 

Dobrý obrázok predstavuje polovicu 
vyriešenej úlohy alebo povedané inak, jeden 
obrázok je niekedy viac ako tisíc slov.  
 

2. Výskum rozvoja 
priestorovej predstavivosti 

 
V tejto stati načrtneme niekoľko 

príkladov ,na ktorých ukážeme, do akej miery 
majú žiaci jednotlivých stupňov vzdelávania 
rozvinutú priestorovú predstavivosť. 

 
2.1. Stredné školy 
 

Uvedieme dva príklady zo stereometrie na 
strednej škole, kde žiaci pomerne často robia 
chyby s odôvodnením, že „na obrázku to tak 
vyšlo“. 

Príklad č.1.:Žiaci mali spojiť dva body A,B 
na obrázku (obr.č.3) a vyznačiť body, v ktorých 
priamka AB pretína hrany kocky ( je to súčasť 
príkladov zo stereometrie : rezy kocky ).  

V tomto prípade  žiak uviedol nesprávne 
bod D.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príklad č.2.: Žiaci mali uviesť, či sa 

pretínajú priamky AB a DC a ak áno tak , 

A 

B 

C 

D 

E 

Obr.č. 3 
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v ktorom bode. Nesprávne žiak uviedol, že v bode 
E. (obr.č.4) 

V obidvoch prípadoch by mal učiteľ žiaka 
upozorniť nielen na to, že výsledok je zlý, ale aj 
zdôvodniť a vysvetliť, prečo odpoveď bola 
nesprávna. Vysvetliť to môžeme buď pomocou 
názorného modelu, alebo vo vyšších ročníkoch : 
priamky ležiace v dvoch rôznych rovnobežných 
rovinách sa nemôžu pretínať. Takéto priamky 
môžu byť len rovnobežné alebo mimobežné.   

Toto sú príklady , keď obrázok síce načrtne 
situáciu, ale niektorí žiaci v ňom nedokážu 
„vidieť“  riešenie. V tomto prípade učiteľ musí 
nielen rozpoznať správnosť riešenia, ale aj chápať, 
prečo to žiak nesprávne interpretoval a vysvetliť 
mu to. Z tohto vyplýva , že nestačí si len načrtnúť 
situáciu na obrázku, ale je potrebné tento obrázok 
aj správne interpretovať. Žiaci musia vedieť, že 
prevedenie situácie z priestoru do roviny 
sprevádza určité skreslenie a „odlúčenie“ od 
reality. Toto si žiaci musia počas riešenia úloh 
uvedomovať. Teda ak má žiak aj správne 
načrtnutý obrázok, to ešte neznamená , že v ňom 
aj „vidí“  riešenie. 

Dobrý učiteľ by mal zhodnotiť nielen, či je 
správny výsledok, ale aj akým postupom žiak 
k tomuto riešeniu dospel. Teda učiteľ by mal 
„vidieť“ v postupe riešenia, či žiak porozumel 
danému poznatku alebo nie. Bolo by vhodné , 
keby pri hodnotení úloh respektíve pri kontrole 
riešenia učiteľ rozlišoval, či žiak urobil len 
banálnu chybu z nepozornosti alebo nesprávne 
riešenie vyplýva z nepochopenia.  

 
2.2. Základná škola – druhý 

stupeň 
 
Na druhom stupni základnej školy je až 

v šiestom ročníku v učebných osnovách napísané 
rozvíjanie priestorovej predstavivosti, čo teda 
znamená, že celý piaty ročník sa žiaci rozvíjaniu 
tejto schopnosti na hodinách matematiky 
nevenujú. Je to pomerne vážna situácia, keď si 

uvedomíme, aká dôležitá je schopnosť 
priestorovej predstavivosti.  

Ukážeme niekoľko názorných príkladov, 
v ktorých je dobre pozorovateľná zlá priestorová 
predstavivosť žiakov. 

Príklad č.1. : Ako sa zmení objem kocky , 
ak jej hranu zväčšíme dvakrát? Odpoveď : 
„dvakrát“. ( Takéto nepochopenie sa stáva žiaľ aj 
na stredných školách) 

Príklad č.2: Aký uhol zvierajú stenové 
uhlopriečky stretávajúce sa v spoločnom vrchole 
(obr. č.5)? Nesprávna odpoveď : „90o“ Prečo? 
Odpoveď : „Vidím to tak na obrázku.“ 

 

 
2.3. Základná škola – prvý stupeň 
 
Na základe predchádzajúcich statí sa 

ponúka otázka, akým spôsobom zlepšiť 
priestorovú predstavivosť detí. Prečo dochádza 
k takým chybám vo vyššom veku, keď by už 
abstraktné myslenie malo byť do značnej miery 
rozvinuté. Ako sme už v úvode uviedli, prvé 
najvhodnejšie obdobie je vek päť až sedem rokov. 
Vhodnou pomôckou môže byť tangram. Je to 
logický hlavolam pochádzajúci z Číny, 
podporujúci priestorovú predstavivosť. Svojou 
jednoduchosťou je vhodný aj pre tak malé deti. 
Tangram je zložený z dvoch veľkých rovnakých 
rovnoramenných pravouhlých trojuholníkov, 
jedného menšieho rovnoramenného pravouhlého 
trojuholníka a dvoch malých rovnoramenných 
pravouhlých trojuholníkov, štvorca a kosodĺžnika 
(príloha č.11). Princíp skladania je, že musíme 
použiť všetkých sedem častí, nesmú sa tieto časti 
prekrývať a môžu sa ľubovoľne otáčať. Pomocou 
tangramu sa dajú vytvoriť rôzne postavy, 
predmety, zvieratá a geometrické obrazce. Teda 
priestor na motiváciu by tu bol. 

Preto sme sa začali práve s týmto 
hlavolamom a zároveň učebnou pomôckou 
venovať rozvíjaniu priestorovej predstavivosti na 
ZŠ Valaská Dubová a Cirkevnej základnej škole 
Dr. Martina Luthera v Bratislave. Pracovali sme 
so skupinami žiakov, ktoré tvorili žiaci prvého až 
štvrtého ročníka. Na začiatku práce s každou 
skupinou sme žiakov oboznámili s tým čo to 
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tangram je, ako vznikol, aký sú pravidlá práce 
s tangramom. Každý diel skladačky  bol ukázaný 
žiakom v zväčšenom tvare. Deti opísali, o aký 
geometrický útvar sa jedná, to znamená, že 
odpovedali na otázky: 

1. O aký geometrický útvar ide? 
2. Čo to znamená, že je to rovnoramenný 

trojuholník? 
3. Koľko strán má štvorec? 
4. Aké sú to strany? 
5. Štvrtáci odpovedali aj na otázku : Čo je 

to pravouhlý trojuholník? 
Na všetky tieto otázky žiaci vedeli 

odpovedať.  
Ani jedno z detí nepoznalo útvar rovnobežník. 

I keď pojem rovnobežník je veľmi všeobecný, 
pretože sa v skutočnosti jedná o kosodĺžnik. 
V tomto prípade sme museli vysvetliť žiakom aké 
základné geometrické vlastnosti má kosodĺžnik. 
A to jednak, že protiľahlé strany sú rovnaké 
a zároveň sú rovnobežné. Samozrejme jazyk 
vysvetľovania sme sa snažili prispôsobiť veku 
žiakov. Každý žiak dostal svoj vlastný tangram. 
Ako prvé si všetci žiaci skontrolovali či majú 
sedem dielikov a presne takých, ako sú na 
predlohe. Týmto sme sa uistili, že rozoznajú 
jednotlivé geometrické útvary. 

V druhej etape žiaci dostali nákres a spolu 
sme poskladali niekoľko útvarov. Priamo na 
magnetickej tabuli sme vo zväčšenej mierke 
skladali tangram my a podľa toho aj žiaci. Už 
v tejto etape sa ukázalo, že niektorí žiaci majú 
problém s orientáciou niektorých geometrických 
útvarov. Najväčší problém robil kosodĺžnik, jeho 
orientácia resp. otočenie.  

V tretej etape žiaci dostali ako predlohu 
niekoľko obrazcov (viď príloha), v ktorých mali 
predkreslené jednotlivé geometrické útvary  
a tieto mali poskladať. Vek detí sa pohyboval od 
šesť až po desať rokov. Bolo zaujímavé, ako deti 
pracovali. Zo začiatku mali všetky deti až na tri 
dievčatá rozlíšiť veľkosť trojuholníkov, ktoré sú 
na obrázku a ktoré mali v rukách. To znamená, že 
namiesto stredného trojuholníka používali niekedy 
malý trojuholník (napr. v prílohe obr. 2 alebo obr. 
5). 

Problémy: 
Problém č.1: Otáčanie kosodĺžnika (predloha 

9). Na jednej strane ho žiačka poskladaný 
z trojuholníkov umiestnila správne, ale na druhej 
strane si s ním už nevedela poradiť. Snažila sa ho 
otáčať, ale buď ho priložila dlhšou stranou alebo 
opačne orientovaný (viď obr. 6). 

 
Problém č.2: Ďalšia žiačka (8 rokov) 

vytvárala obrázok (v prílohe č.4),mala ho tesne 
pred dokončením a napriek tomu si nevedela 
poradiť. Nevidela , že kosodĺžnik a útvar z dvoch 
najmenších trojuholníkov sú rovnaké, hoci boli 
len trošku pootočené, tak ako je to na obrázku 
(obr. č. 7). Až keď sme sa jej opýtali, či sa tieto 
dva útvary zhodujú, odpovedala, že nie. 

  
Problém č.3: Rozoznávanie pomerov dĺžok. 
Pri viacerých obrázkoch mali žiaci problém 

s tým, že si vôbec nevšímali pomery veľkosti 
strán geometrických útvarov na obrázku. To 
znamená, že aj keď na predlohe bola evidentne 
jedna strana dlhšia ako druhá, žiaci si to nevšímali 
a doplnili taký útvar, ktorého strana bola rovnaká 
ako tá druhá. Napríklad v predlohe obraz č. 7 
alebo č.2. V predlohe č.2 sa trojuholníky postupne 
zmenšujú, ale žiaci prvé dva dali rovnaké. 
V predlohe 7 ako prvý útvar použili štvorec, ale 
potom k nemu začali prikladať najväčší 
trojuholník , tak že priložili preponu ku štvorcu 
a vďaka rozmerom štvorca a trojuholníka sú 
obrysy rovnaké a nie ako na predlohe, že obrys 
štvorca je evidentne menší ako rozmer ramena. 

 

3. Námety na rozvoj priestorovej 
predstavivosti 

 
Na základe vyššie uvedeného sa tu otvára 

priestor pre diskusiu, ako podporiť rozvoj 
priestorovej predstavivosti už na prvom stupni 
základnej školy. V tomto veku sú deti ešte veľmi 
hravé a je tu dostatočná ponuka rôznych hier 
a hračiek. Uvedieme niekoľko príkladov. 

Jedna z takýchto hračiek je logický hlavolam 
kocka SOMA. Kocka SOMA je zaujímavá 
logická hra ktorá sa skladá zo siedmich 
základných častí (viď obr.č. 8) 
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Z týchto základných častí sa dá poskladať kocka. 
Samozrejme je tu množstvo útvarov, ktoré sa dajú 
pomocou tohto hlavolamu poskladať či už rôzne 
zvieratá, postavy alebo geometrické útvary. 
Pomocou tejto hračky si žiaci môžu uvedomiť 
niektoré vlastnosti telies ako napríklad, aký je 
vzťah medzi povrchom a objemom, počet hrán 
atď.  
Niekoľko úloh na rozvíjanie priestorovej 
predstavivosti pomocou kocky SOMA: 
Úloha č.1.: Zostrojte súmerné telesá z niektorých 
útvarov kocky SOMA. 
Úloha č.2: Skúste si vybrať dve časti a zložte ich 
tak, aby sa dotýkali len jednou stenou, poprípade 
dvomi stenami. 
Úloha č.3: Zostavte daný útvar podľa obrázka 
a skúste povedať, z koľkých malých kociek je 
zložený. 
Úloha č.4: Nakreslite, ako vidíme daný útvar s 
predu, zhora, z boku. 

ORIGAMI je staré japonské umenie 
skladania papiera. Je to tvorenie postáv, zvierat 
a rôznych útvarov z jedného listu papiera tvaru 
štvorca a to jednoduchým ohýbaním papiera. 
Žiaci dostanú predlohu, na ktorej majú návod 
akým spôsobom sa dá daný útvar poskladať. 
Takto si vlastne vytvárajú nové vizuálno - 
priestorovo –konštrukčné spoje, ktoré sú nutné na 
rozvoj priestorovej predstavivosti. 

Ďalšou vhodnou pomôckou na rozvíjanie 
priestorovej predstavivosti by mohla byť aj 
napríklad skladačka GEOMAG a samozrejme 
mnoho ďalších. 

 

4. Záver 
 
Skúmali sme postup práce žiakov pri 

skladaní tangramu, akým spôsobom budú 
pracovať a aké problémy pri tom vzniknú. Na 
základe lepšieho pochopenia postupu žiakov 
budeme neskôr môcť vypracovať úlohy, ktoré by 

napomohli lepšiemu rozvoju priestorovej 
predstavivosti. Na základe práce žiakov sme 
mohli vidieť, kde nastávajú problémy. Nedokážu 
rozpoznať geometrický útvar pri zmene polohy 
(opísaný v probléme 1. kap.2.3.). Pričom jednou 
z hlavných charakteristík geometrickej 
predstavivosti je schopnosť vnímať polohu 
geometrického útvaru.  Ďalším dosť závažným 
problémom je, že si žiaci  nevedia uvedomiť 
pomer strán, ktoré sú na papieri a ktoré majú 
v skutočnosti pred sebou. Teda problém so 
zmenou veľkosti geometrického útvaru. 

Žiaci pracovali niekoľkými spôsobmi. 
Niektorí sa snažili pracovať len jednoduchým 
prikladaním jednotlivých geometrických útvarov 
k sebe. Niektorým sa výsledok podaril, čiže mohli 
by sme povedať, že podľa Leischnera patria do 
skupiny žiakov, ktorí pracujú systémom pozriem 
a vidím a potom sú žiaci, ktorí síce niečo zostavia, 
ale s realitou to nemá nič spoločné. No a potom je 
tu skupina žiakov, ktorí sa snažili buď kreslením 
si čiar do predlohy zistiť o aké útvary sa jedná 
alebo prikladaním dielikov skladačky do predlohy 
a následným porovnávaním uhlov doplniť obrazec. 
Táto posledná metóda začala byť veľmi efektívna 
pri dostatočnom počte opakovaní. Zlepšili sa aj 
žiaci, ktorí na začiatku mali veľký problém 
poskladať obrazec. Teda postupne metódu 
pokusov a omylov opúšťali a začali si vytvárať 
akýsi systém. Prešli teda od procesuálneho 
prístupu na konceptuálny. 

 
Čo z týchto pozorovaní vyplýva? Vidíme tu 

vážne nedostatky nerozvinutej geometrickej 
predstavivosti na všetkých stupňoch základnej 
školy. Čas, kedy sú na jej rozvoj najvhodnejšie 
podmienky (podľa Piageta je od obdobia 5-7 
rokov), sa zjavne nevyužíva. Evidentne žiaci 
potrebujú nadobudnúť viac skúseností 
s porovnávaním dĺžok, s porovnávaním 
jednotlivých geometrických útvarov  a teda  
nadobudnúť určité skúsenosti , aby dokázali 
pracovať s geometrickými útvarmi. To znamená, 
že si ich musia „ohmatať“ nielen ich vidieť 
nakreslené na obrázku. Musia získať určitú 
praktickú skúsenosť a tým nadobudnúť aj určité 
priestorovo – vizuálne spoje. Pre učiteľov 
matematiky a to nielen na prvom stupni základnej 
školy, je dôležité si uvedomiť, že priestorová 
predstavivosť nie je vrodená schopnosť, ale dá sa 
získať len určitou skúsenosťou. Tiež by bolo 
vhodné si položiť otázku, či si učitelia matematiky 
na druhom stupni základnej školy uvedomia, že 
v piatom ročníku, teda celý jeden rok sa žiaci 
nestretli s cvičeniami, ktoré by rozvíjali ich 
priestorovú predstavivosť. Nehovoriac o tom , že 
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na prvom stupni základnej školy sa jej venuje 
celkovo málo pozornosti. Napríklad v učebných 
osnovách pre prvý stupeň základnej školy je len 
v prvom ročníku práca s trojrozmernými 
geometrickými útvarmi aj to len 9 hodín ročne! 
Dá sa predpokladať, že čím viac skúseností žiaci 
majú, tým je ich priestorová predstavivosť lepšia. 
A ktorý predmet v škole im to má umožniť, ak nie 
práve matematika?  

Na záver uvádzame výstižný citát z článku 
Rozvíjanie priestorovej predstavivosti 

prostredníctvom hier a hračiek  [ Uherčíková, 
1999]: „Geometrickú predstavivosť nemá človek 
vrodenú. Čo je ale dôležité a potešiteľné ,ukazuje 
sa , že geometrická predstavivosť ako aj 
priestorová predstavivosť vôbec , je ovplyvniteľná 
skúsenosťou a dá sa „natrénovať“. Súvisí 
s ďalšími schopnosťami, s rozvojom osobnosti, so 
zvládaním životných situácií a vôbec s celkovou 
úspešnosťou v živote.“ 
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Abstrakt: V predkladanej práci 
navrhujeme a overujeme vybrané aktivity pre 
prácu s grafikou so zameraním na gymnáziá 
a stredné školy, resp. žiakov vo veku 15 až 17 
rokov. Úlohy v aktivitách pokrývajú oblasť 
rastrovej grafiky, animácie, digitálnej fotografie 
a kódovania obrázkov. Zadania sme prakticky 
overili počas vyučovania na gymnáziu 
v Bratislave. Pri pozorovaní sme zistili, že 
pomocou úloh je možné žiakov naučiť prácu 
s oblasťou, farbami, textom, geometrickými 
tvarmi, symetriou či kreslením s povrchom 
a sprejom, ako aj tvorbu pohyblivých 
obrázkov, spracovanie digitálnej fotografie vo 
voľne dostupných prostrediach a kódovanie 
obrázkov. Naším záujmom takisto bolo 
poskytnúť žiakom možnosť skupinovej 
spolupráce, priestor pre rozvíjanie 
algoritmického myslenia, fantázie, logiky 
a tvorivosti. U žiakov sme sa stretli 
s pozitívnou odozvou a výsledkom je overená 
zbierka úloh.  
Kľúčové slová: aktivity, animácia, digitálna 
fotografia, grafický editor, rastrová grafika  

1 Úvod 

  Grafika je súčasťou osnov informatiky 
na každom stupni. K problematike vyučovania 
grafiky sú na školách k dispozícií dva 
tematické zošity: Prvý zošit o obrázkoch pre 
ZŠ a Práca s grafikou pre gymnáziá. Ako sme 
ďalej zisťovali, z rozhovorov so súčasnými 
učiteľmi vyplynulo, že  pociťujú nedostatok 
materiálov k danej problematike. Toto zistenie 
bolo pre nás podnetom vytvoriť niekoľko 
vlastných námetov. 

Cieľom práce je navrhnúť príklady a 
aktivity pre prácu s grafikou, so zameraním na 
žiakov gymnázií a stredných škôl, ktoré budú 
spĺňať informatické štandardy pre túto vekovú 
skupinu. Účelom práce je tiež overiť niektoré 
aktivity počas vyučovania.  

2.1 Požiadavky štátneho vzdelávacieho 
programu 

Štátny vzdelávací program škôl, schválený 
19. júna 2008, je podľa nového školského 
zákona [14] hierarchicky najvyšší cieľovo 

programový projekt vzdelávania. Zahŕňa v 
sebe rámcový model absolventa, rámcový 
učebný plán školského stupňa a jeho 
rámcové učebné osnovy. Štátny vzdelávací 
program bol vytvorený v súlade             s 
Medzinárodnou normou pre klasifikáciu 
vzdelávania ISCED 97 (International 
Standard Classification of Education). Podľa 
tejto normy sa postupuje v Európe a je 
takisto akceptovaná aj inými 
medzinárodnými organizáciami (UNESCO, 
OECD) [6]. 

 
V tejto podkapitole stručne rozoberáme 

len časti týkajúce sa zručností a vedomostí 
z hľadiska spracovania grafickej informácie 
na ZŠ a SŠ. Čerpali sme:  
• z dokumentu štátneho vzdelávacieho 

programu pre nižšie sekundárne 
vzdelávanie (resp. pre 2. stupeň 
základnej školy) ISCED 2 [4],     

• z prílohy štátneho vzdelávacieho 
programu ISCED 2 pre informatiku [5],  

• z dokumentu štátneho vzdelávacieho 
programu pre vyššie sekundárne 
vzdelávanie (resp. pre gymnáziá) ISCED 
3A [6],   

• z prílohy štátneho vzdelávacieho 
programu ISCED 3 pre informatiku [7]. 

 
Zámerom je získať stručný prehľad 
zručností, ktoré by žiaci mali ovládať                     
po absolvovaní základnej školy 
a požiadaviek pre gymnáziá.  
 
Práca s grafikou vo vzdelávacom obsahu 
informatiky 

Podľa prílohy ISCED 2 [5] a ISCED 3 [7] 
je vzdelávací  obsah  informatiky v Štátnom 
vzdelávacom programe rozdelený na päť 
tematických okruhov: 

• Informácie okolo nás 
• Komunikácia prostredníctvom IKT 
• Postupy, riešenie problémov, 

algoritmické myslenie 
• Princípy fungovania IKT 
• Informačná spoločnosť 
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Práca s grafikou je začlenená                      do 
tematického okruhu Informácie okolo nás, 
pričom tento okruh je zároveň pre sekundárne 
vzdelávanie kľúčový.  
 
Práca s grafikou podľa ISCED 2 

Na základe profilu absolventa, 
uvedeného v štátnom vzdelávacom programe 
pre nižšie sekundárne vzdelávanie [4], žiaci 
po ukončení základnej školy zvládnu pracovať 
v jednoduchom grafickom prostredí. 

Vychádzajúc z prílohy ISCED 2 [5], žiaci 
by mali mať nadobudnuté základné zručnosti 
kreslenia v grafickom prostredí 
a spracovávaní grafických informácií. 
V obsahovom štandarde pre tematický okruh 
Informácie okolo nás sa k problematiky grafiky 
viažu pojmy grafická informácia, fotografia a 
animácia. Podľa výkonového štandardu žiak 
dokáže vytvoriť plagát, vizitku alebo 
pozvánku. Rovnako vie upraviť fotografiu, 
koláž či texty v obrázkoch. 

 
Práca s grafikou podľa ISCED 3 
 Podľa dokumentu ISCED 3 [6], 
informatické vzdelávanie na gymnáziu 
rozširuje učivo základnej školy a zároveň 
buduje základy informatiky ako vednej 
disciplíny. Obsah vyučovania poznatkov z 
informatiky je zameraný nielen na pochopenie 
základných pojmov, postupov a techník 
používaných pri práci s informáciami, ale 
cieľom je i rozvíjať schopnosť logického 
myslenia, kooperácie a komunikácie. Podľa 
profilu absolventa, žiak gymnaziálneho štúdia 
vie efektívne využívať informačno-
komunikačné technológie pri vzdelávaní, 
tvorivých  aktivitách a vyjadrovaní svojich 
myšlienok či riešení problémov reálneho 
života. Má takisto schopnosť získavať i 
spracovávať informácie v textovej aj grafickej 
podobe. 

V prílohe ISCED 3 [7], sa preberané 
témy z oblasti grafiky vyskytujú vo 
vzdelávacom štandarde tematického okruhu 
Informácie okolo nás. Obsahový štandard 
z oblasti grafickej informácie tvoria témy: 
rastrová, vektorová a animovaná grafika; 
video, kódovanie farieb; grafické formáty a tiež 
aplikácie na spracovanie grafickej informácie. 
Podľa výkonového štandardu by žiak mal 
poznať druhy aplikácií na spracovanie 
informácií, vedieť vybrať vhodnú aplikáciu 
v závislosti od typu informácie, vedieť 
zdôvodniť výber, ako aj efektívne používať 

nástroje aplikácií na spracovanie informácií. 
Žiak by mal tiež poznať princípy kódovania 
rôznych typov informácie. 

 
Zhrnutie 
 Vychádzajúc z profilu absolventa pre 
nižšie sekundárne vzdelávanie v dokumente 
ISCED 2 [4],  v kapitole Návrh aktivít už 
predpokladáme, že žiaci zvládli základné 
zručnosti v rastrovom grafickom editore 
a nebudeme sa podrobne zaoberať 
vysvetľovaním. Naopak, naším úsilím bude, 
pripraviť niekoľko úloh na ich zopakovanie 
a ďalšie úlohy na získanie zručností z oblasti 
spracovania grafickej informácie, uvedených 
v dokumente ISCED 3 [7]. Zároveň sa 
budeme snažiť vzbudiť záujem 
o spracovanie grafických informácií na 
počítači. 

2.2 Analýza slovenských učebných 
materiálov 

  K práci s grafikou nie je vytvorených 
veľa knižných publikácií. Na Slovensku vyšli 
zatiaľ len dva tematické zošity: Práca 
s grafikou pre gymnáziá [5] a Prvý zošit 
o obrázkoch pre ZŠ [6]. Zaujímali sme sa 
o ich obsah, štýl a spracovanie jednotlivých 
tém. 
 
Zhodnotenie 

Celkovo sa nám na oboch 
učebniciach páči logická následnosť 
jednotlivých tém a postupné zvyšovanie 
náročnosti úloh. V pracovnom zošite, Práca 
s grafikou [9], je málo neriešených úloh na 
zopakovanie a precvičenie, kde by žiaci boli 
nútení premyslieť si postup sami. 
Vychádzajúc z predošlej 
podkapitoly (Požiadavky vo vzdelávacích 
štandardoch a učebných osnovách), 
pracovný zošit určený pre základné školy 
[10] spĺňa požadované kritéria, preto by sme 
naň chceli svojou prácou nadviazať. Máme v 
úmysle vytvoriť viacero úloh pre 
zopakovanie a upevnenie zručností pri 
tvorbe či úprave rastrových obrázkov 
a animácií. Keďže v pracovnom zošite, 
Práca s grafikou [9], pre splnenie nárokov 
pre SŠ chýbajú príklady na spracovanie 
grafických údajov z digitálneho fotoaparátu, 
v našej práci by sme chceli doplniť i úlohy na 
tému digitálna fotografia.  
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2.3 Inšpirácie zo zahraničných učebných materiálov  

Okrem slovenských učebníc nás tiež zaujímalo ako je problematika grafiky spracovaná 
v študijných materiáloch iných krajín. Pracovali sme s týmito učebnicami: Informatika pro základní 
školy, 1. díl. [11], Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 2. díl [12], Informatika pro 
základní školy a víceletá gymnázia, 3. díl [13], Year 8 Smart Skills Builder for ICT Student’s Book 
[1], Year 7 Smart Skills Builder for ICT Student’s Book [2], Smart Learning ICT Activity Book [3],  
Computer graphics & animation [8]. Zámerom nie je podať podrobnú analýzu, ale radi by sme sa 
zastavili pri úlohách, námetoch či obrázkoch, ktoré nám priniesli inšpiráciu do ďalšej časti práce. 
 
Zhodnotenie 
 Možnosti grafiky súčasnej doby sa neustále rozširujú. Pri aktualizovaní študijných 
materiálov nie je jednoduché držať krok s technickým napredovaním, pretože príprava kvalitnej 
učebnice si vždy vyžaduje určitý čas. Ani v zahraničných pracovných zošitoch či učebniciach sa 
nám nepodarilo nájsť nápady pre animáciu, spracovanie digitálnej fotografie alebo kódovanie 
obrázkov, zato sme však objavili zopár inšpirácií, ktoré by sme chceli uplatniť v návrhu aktivít. 
Zaujalo nás využitie geometrických tvarov, ale i úlohy pre zoskupovanie či oddeľovanie objektov.               
Pri úlohách tohto typu sa žiaci môžu prakticky stretnúť s niektorými rozdielmi medzi rastrovou 
a vektorovou grafikou. 

2.4 Skúsenosti učiteľov 

Naším cieľom je vytvoriť námety, ktoré 
prinesú učiteľom informatiky v praxi úžitok, 
a preto sme osobne navštívili niektoré 
gymnázia v Bratislave a v blízkom okolí. 
Zaujímali sme sa o skúsenosti, postrehy, ale 
i potreby miestnych pedagógov z hľadiska 
vyučovania grafiky. Z miest, ktoré sme 
nemohli navštíviť, sa mnohí učitelia zapojili 
formou dotazníka či mailu. Prieskumnú vzorku 
tvorila väčšina učiteľov zapojených       do 
súťaže iBobor alebo projektov Infoveku. 
Celkovo nám odpovedalo 21 učiteľov, z čoho 
bolo 17 učiteľov SŠ a gymnázií, 3 učitelia ZŠ 
a jeden pedagóg VŠ. Kompletné záznamy 
z rozhovorov i dotazníka je možné nájsť na 
priloženom CD. V nasledujúcej časti 
predkladáme len stručný prehľad získaných 
informácií.  

2.4.1 Skúsenosti učiteľov ZŠ a SŠ 

Z nadobudnutých odpovedí, sme sa 
zamerali najmä na informácie ohľadom toho, 
čo by učiteľom prinieslo úžitok vo výučbe. 
Postrehy učiteľov boli podobné. Medzi 
odpoveďami sa nachádzalo mnoho rovnakých 
myšlienok, ktoré sa často líšili len spôsobom 
vyjadrenia.  

 
Vyhodnotenie prieskumu 

V nasledujúcich odrážkach stručne 
zhrnieme výsledky, ktoré sme získali 
z dotazníka a   z rozhovorov s učiteľmi ZŠ 
a SŠ. Učitelia by ocenili: 
• Úlohy  

o veľa príkladov bez riešenia na 
precvičenie rastrovej grafiky – najmä na 
prácu s oblasťou (kopírovanie, otočiť, 
skosiť..), ale i krivky a geometrické tvary, 
priesvitnosť, pretože to robí žiakom 
problémy 

o námety na gumovanie nepotrebných 
častí 

o námety ako získať kreslený obrázok 
zvieraťa ani postavy, keď ju nedokážu 
nakresliť voľnou rukou alebo pomocou 
prekrývania objektov či gumovaním 
nepotrebných častí 

o veľa rôznych zaujímavých úloh na vyššej 
úrovni (resp. so zložitosťou primeranou 
stredoškolskému veku) a zároveň aj 
z praktického života, ktoré by zaujali 

o aktivity nadväzujúce i na iné vyučovacie 
hodiny 

o úlohy pre animácie a úlohy na úpravu 
fotografií 

• Metodickú príručku pre učiteľa  
o obsahujúcu riešenia k pripraveným 

úlohám 
 

Zhrnutie  
Učitelia sa zhodli v tom, že by ocenili 

množstvo rôznych úloh bez riešenia             
na precvičovanie rastrovej grafiky a 
animácií, na úpravu digitálnej fotografie a 
tiež aktivity pre vektorovú grafiku. 
Vyučujúcim by pomohlo veľa rôznych 
zaujímavých úloh na vyššej úrovni (resp. so 
zvýšenou náročnosťou, ale zároveň s 
obtiažnosťou primeranou žiakovi 
stredoškolského veku) a zároveň aj 
z praktického života. Z rastrovej grafiky by 

380 P. Jursová



boli užitočné najmä aktivity pre prácu 
s oblasťou, pretože úlohy tohto typu 
spôsobujú občas problémy, napriek tomu, že 
žiaci už získali základné kompetencie. 
Pedagógovia by boli radi, keby jednotlivé témy 
boli spracované pre voľne dostupné 
prostredia, aby žiaci mohli mať potrebné 
programy pre prácu k dispozícií i doma.  

2.5 Výsledky prehľadu problematiky 

Z prehľadu problematiky vyvodzujeme 
záver, že by bolo potrebné vytvoriť úlohy na 
precvičenie spracovania grafickej informácie 
na počítači. Učitelia informatiky z praxe by 
uvítali k jednotlivým témam množstvo 
rôznorodých zaujímavých úloh bez riešení na 
precvičovanie, aby mali z čoho vyberať. 
Z rastrovej grafiky by boli užitočné najmä 
aktivity pre prácu s oblasťou, pretože úlohy 
tohto typu spôsobujú občas problémy, napriek 
tomu, že žiaci základy ovládajú. V našej práci 
by sme chceli pripraviť niekoľko užitočných 
aktivít k spomínaným témam, pričom sa 
budeme pridŕžať Štátneho vzdelávacieho 
programu.    

3 Návrh aktivít 

 Na základe prehľadu problematiky 
vnímame, že by bolo užitočné vytvoriť aktivity 
pre týchto 5 oblastí:   

1.  Rastrová grafika 
2.  Animovaná grafika 
3.  Digitálna fotografia 
4.  Vektorová grafika 
5.  Kódovanie obrázkov 

V tejto kapitole predkladáme vlastný návrh 
aktivít pre štyri okruhy (rastrová grafika, 
animovaná grafika, digitálna fotografia 
a kódovanie obrázkov), ktorý je možné 
uplatniť počas výučby. Úlohy v aktivitách sú 
určené pre žiakov stredných škôl a gymnázií 
vo veku 15 až 17 rokov, ale vekovú hranicu 
nie je nutné striktne dodržiavať. Každý okruh 
obsahuje niekoľko aktivít. Sú to aktivity: 
• Pre okruh Rastrovej grafiky: Práca 

s oblasťou, Prefarbovanie a premena 
obrázkov, Farby, Text a geometrické tvary, 
Symetria, sprej a kreslenie s povrchom, 
Projekty 

• Pre okruh Animovanej grafiky: 
Pohyblivé obrázky, Projekty 

• Pre okruh Digitálnej fotografie: 
Základné úpravy, Farby a efekty, Koláž 
a panoráma, Retuš a fotomontáž 

• Pre okruh Kódovania obrázkov: 

Kódovanie obrázkov 
 
V aktivitách nájdeme úlohy pre 

jednotlivcov, ale i zadania pre dvojice, 
skupinu či celú triedu. Zámerom je poskytnúť 
v triede možnosť skupinovej spolupráce, 
pretože v živote budú žiakom určite užitočné 
schopnosti dohodnúť sa, vytvárať 
kompromisy, spolupracovať v tíme 
a podobne. 

 

3.1 Rastrová grafika 

Žiaci sa už stretli s týmto typom 
grafiky počas základnej školy a zvládajú 
základnú prácu v rastrovom editore (ako 
napríklad Skicár, LogoMotion, prípadne 
RNA, Gimp). Zámerom úloh je zopakovať a 
precvičiť získané zručnosti, ako aj naučiť 
novým.  

3.1.1 Práca s oblasťou 

Cieľ 
• Precvičiť tvorbu a úpravu jednoduchých 

obrázkov v rastrovom editore pomocou 
požívania rôznych nástrojov (najmä 
Oblasť, Nastaviť papier, Minimalizovať 
obrázok) 
 

Zadanie 
Úloha 1: FOTO V POHÁRI - Môžete použiť 
obrázky z priečinka „Foto v pohári“ alebo 
nájsť na internete iný obrázok pohára a 
fotografiu vášho obľúbeného speváka, 
skupiny či herca. Fotografiu vložte do 
pohára, aby sa zdalo akoby tam bola už 
počas fotenia.   

Obr. Foto v pohári – ukážka k úlohe 
 
Úloha 2: RÁM - Otvorte si fotografiu sloníka 

alebo ktorúkoľvek inú fotografiu. Pomocou 
obrázka gerbery alebo nástroja 
Pečiatky vytvorte ozdobný rám, ktorý bude 
lemovať obrys fotografie. Ozdobte fotografiu 
tak, aby sa v ráme nachádzali rôzne veľkosti 
gerbery (či niektorej pečiatky) a aby boli 
natočené do rôznych smerov. Niektoré kópie 
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sa môžu i prekrývať. Zdrojové obrázky nájdete 
v priečinku Rám. 

O
br. Rám – ukážka k úlohe 

 
Úloha 3: FOTOGRAFIA NA PAS ALEBO 
OP – Vezmite si fotografiu dyňového panáčika 
či daktorú inú fotografiu a upravte jej rozmery 
na 3 × 3,5 cm. Aby ste získali viac kópií, 
nakopírujte fotografiu niekoľkokrát vedľa seba 
do rozmeru 10 x 15.  

           
      Obr. Ukážka k úlohe 

Poznámka: Pri okrajoch sa oplatí nechať 

kúsok voľného priestoru. 
 

Úloha 4: SIMPSONS – Z pripravených 
obrázkov v adresári „Simpsons“ vytvorte 
rodinnú fotografiu podľa ukážky.                 Pri 
úpravách aplikujte transformáciu oblasti.  

Obr. Simpsons – ukážka k úlohe 
Poznámka: Premyslite si, ktoré časti majú byť 

vzadu a ktoré vpredu. 
 
Úloha 5: TAJOMNÁ SKRINKA – Je len jeden 
spôsob, ako ju otvoriť. Na vyznačené oranžové 
miesta na skrinke usporiadajte biele a čierne 
kamene tak, aby ste pomocou nich vyjadrili 
číslo 753 v dvojkovej sústave (0 = biela, 1 = 
čierna). 

 
 
 
 
 
 
Obr. Tajomná skrinka 

Úloha 6: PLÁŠT – Z plášťa kocky 
v priloženom súbore vytvorte pomocou 
nástroja Oblasť tri rôzne plášte tej istej 
farebnej kocky a poskladajte ju. Stačí pohľad 

z jednej strany. Môžete sa inšpirovať 
ukážkou riešenia alebo vytvorte iné plášte. 

 
Obr. Rôzne plášte kocky  

 
Úloha 7: KOCKY – V zdrojovom súbore 
„Kocky pre kamaráta“ máme štyri plášte 
kociek a tri obrázky rozdelené na časti. 
Podľa predloženej ukážky rozmiestnite 
obrázky na políčka plášťov kociek. Po 
vytlačení, rozstrihaní a zlepení súboru, 
získate skutočné kocky pre mladšieho 
kamaráta.  

 
Obr. Kocky pre kamaráta  

Úloha 8: PRETÁČANIE KOCIEK – 
V predchádzajúcej úlohe sme zhotovili štyri 
obrázkové kocky. Obrázky na kockách sú 
zámerne rozmiestnené tak, aby bolo možné 
po zložení jedného obrázka poskladať i 
ďalšie obrázky pretáčaním kociek. Vytvorte 
obrázkový návod, ktorým tento trik ukážete 
mladšiemu kamarátovi. Môžete sa inšpirovať 
výslednou ukážkou. Potrebné obrázky sú      
v súbore „Pretáčanie kociek“. 

 
Obr. Výsledná ukážka  

Komentár k riešeniu úlohy: Vrchné steny 
kociek vždy tvorí zošikmený obrázok       s 
mriežkou, na predných stenách vidíme len 
spodnú polovicu obrázkov. Na bočných 
stenách kociek obrázky nie sú, a preto steny 
kociek zostali biele. Šípkami je naznačený 
smer pretáčania radov a následná situácia 
po pretočení.  

Obr. Zdrojový súbor k úlohe 

3.1.2 Prefarbovanie a premena obrázkov 

Cieľ 
• Precvičiť používanie nástrojov:  
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Nahradenie farby , Farbenie , 

Rozmazanie , Zosvetlenie ,  

Stmavenie , Vyhladenie ,  

Zaostrenie , Farbenie obrysov  
 

Zadanie 
Úloha 1: TENISKY – Použitím nástroja 
Farbenie vytvorte z obrázka viacfarebných 
tenisiek tri páry jednofarebných topánok. 
Vytvorené páry tenisiek usporiadajte vedľa 
seba do radu ako je znázornené vo výslednej 
ukážke. 

 
Obr. Tenisky 

 
Úloha 2: MAPA – Otvorte si mapu Austrálie 
alebo ktorejkoľvek inej krajiny. Prefarbite ju 
a dotvorte tak, aby sa zdalo, že ste ju 
nakreslili. Originál aj výsledok umiestnite 
vedľa seba.  

   
Obr. Mapa 

 
Úloha 3: LIETAJÚCI AUTOBUS – Otvorte 
súbor autobus z ostrova Malta. Použite nástroj 
Rozmazanie a ďalšie nástroje na to, aby ste 
z fotografie vytvorili lietajúci autobus. Môžete 
sa inšpirovať výslednou ukážkou. 

 
Obr. Lietajúci autobus 

3.1.3 Farby 

Zameranie 
Tieto úlohy s paletou farieb sú skôr 

doplnkové, pretože každého nemusí baviť 
kreslenie. Pomocou editora a tónovania farieb 
však i menej talentovanejší môžu vytvárať 
pekné prirodzené obrázky ako i získať cit pre 
farby a estetiku. 
 

Úloha 1: ŽIVOT ALEBO ČO DOKÁŽE TIEŇ 
– Pokúste sa oživiť obrázok s názvom 
„Skateboard“, ktorý sa nachádza v adresári 
„Farby“. Namiešajte rôzne odtiene farieb, 
postupne ich pridávajte do obrázku 
a sledujte ako sa mení jeho vzhľad. Pri 
miešaní rôznych odtieňov vám pomôže 
nástroj Nabrať farbu. 

 
Obr. Skateboard – ukážka k úlohe        

 
Úloha 2: HRA S JEDNOU FARBOU – 
Vyberte si jedno z ročných období, ktoré sa 
vám páči. Zvoľte si jednu temperovú alebo 
vodovú farbu z palety farieb a vyjadrite vaše 
obľúbené ročné obdobie aspoň v troch jej 
odtieňoch. Použite aspoň dve rôzne hrúbky 
štetca. 

 
    Obr. Ruky 
 

Úloha 3: RÝCHLE VÝTVORY – Otvorte si 
fotografiu psíka či ktoréhokoľvek iného 
zvieratka. Prefarbite obrázok vodovou farbou 
a dotvorte tak, aby sa zdalo, že ste ho 
nakreslili. Originál aj výsledok umiestnite 
vedľa seba. Pri pretváraní fotografie môže 
byť užitočný nástroj Nabrať farbu. Nakreslite 
auto alebo iný dopravný prostriedok 
a umiestnite do neho obrázok kresleného 
zvieratka.  

 
Obr. Pes 

Poznámka: Táto zručnosť môže byť 
užitočná, keď potrebujeme do práce vložiť 
veľa vlastnoručne nakreslených obrázkov 
a nemáme dostatok času na ich vytvorenie. 
Pretváranie vlastných fotografií je často 
jednoduchšie ako kreslenie. Je tak možné 
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rýchlo vytvoriť i náročnejšie obrázky, ktoré 
navyše vyzerajú pekne.  

3.1.4 Text  a geometrické tvary  

Cieľ 
• Použitie nástroja Text  a jeho nastavení, 

geometrických tvarov  
• Práca s internetom, rozvoj fantázie 

a tvorivosti, prepojenie s inými predmetmi 
 

Zameranie 
S textom i geometrickými tvarmi sa 

v rastrovom a vektorovom prostredí nepracuje 
rovnako. Zámerom je poskytnúť žiakom 
príležitosť, aby získali túto skúsenosť v oboch 
typoch prostredia, pretože len tak si rozdiely 
najlepšie zapamätajú. 

 
Zadanie 
Úloha 1: MYŠLIENKA – Nájdite obrázok na 
internete prípadne použite niektorý zo súboru 
a vpíšte doň svoj obľúbený citát. Ak nastavíte 
vhodné parametre, svoj výtvor môžete vyvolať 
ako fotografiu a podarovať kamarátom. 

 
Obr. Myšlienka 

 
Úloha 2: ŠTIPKA HUMORU – Kombináciou 
obrázkov, textu a geometrických tvarov 
vytvorte vtip o blchách. Potrebné súbory 
nájdete v adresári „Štipka humoru“. 

Obr. Vtip o blchách 
 

Úloha 3: SLOVÁ – Otvorte si pripravené 
súbory v adresári „Slová“. Nad obrázky 
napíšte názvy, ktoré ich označujú. Podľa 
znamienka slová buď spojte alebo odčítajte 
a výslednú odpoveď napíšte za znamienko. 

Obr. Slová 

 
Obr. Názorné ukážky riešenia  

Úloha 4: OBRÁZKOVÁ HÁDANKA – Viete 
ktorý jedinec nemá otca, ale má starého otca? 

Ak nepoznáte odpoveď, môžete ju zistiť 
z obrázkovej hádanky pomocou sčítavania 
a odčítavania obrázkov resp. slov 
v zátvorkách. Podobne ako 
v predchádzajúcej úlohe nad obrázky 
napíšte slová, ktoré ich označujú. Pod každú 
dvojicu zátvoriek vytvorte svorku s nástrojom 
Otvorená krivka. Použite vždy farbu totožnú 
s farbou zátvoriek (viď. obr. Obrázková 
hádanka). Postupujte od najvnútornejšej 
červenej zátvorky po vonkajšiu modrú 
zátvorku. Dajte si pozor, aby sa svorky 
neprekrývali. Slová v zátvorkách odčítajte 
tak, ako ste to robili v predchádzajúcej úlohe 
a pod každú svorku napíšte riešenie danej 
zátvorky. Odpoveď na hádanku napíšte za 
znamienko rovnosti. 

 
Obr. Obrázková hádanka 

 
Úloha 5: FAREBNÉ ŠKVRNY – Na papier 
naneste niekoľko farebných škvŕn vedľa 
seba. Označením oblasti farebných škvŕn a 
kreslením s oblasťou vytvorte niekoľko 
rôznych geometrických tvarov. Dúha je 
vytvorená s nástrojom Otvorená krivka a telá 
postavičiek sú zhotovené použitím nástroja 
Vyplnená krivka. V obrázku sme uplatnili tiež 
nástroje vyplnená elipsa, vyplnená hviezda 
a text. 

 
Obr. Farebné škvrny – ukážka riešenia 

Poznámka: Možnosť kreslenia s oblasťou 
neposkytuje každý editor. Túto funkciu majú 
napríklad prostredia LogoMotion a RNA.  

 
Úloha 6: HĽADANIE GEOMETRICKÝCH 
TVAROV – Otvorte obrázky z priečinka 
„Hľadanie tvarov“ a navrhnite, z akých 
geometrických tvarov sú zložené obrázky. 
Inšpirujte sa ukážkami riešenia. 

                  
                    Obr. Ukážky 
 
Úloha 7: PREMENA GEOMETRICKÝCH 
TVAROV – Otvorte si jeden obrázok 
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z priečinka „Premena tvarov“ a zjednodušený 
tvar pretvorte na zviera. 

 
Obr. Premena tvarov 

3.1.5 Symetria, kreslenie s povrchom a 
sprejom 

Cieľ 

• Precvičiť prácu s nástrojmi Povrch  a 

Sprej ; Zopakovať použitie nástrojov  

súmernosti  
Poznámka: Nástrojom Nastaviť súmernosť  

 si môžete posunúť osi súmernosti. 
 
Zadanie 
Úloha 1: ZASNEŽENÉ STROMY – Pretvorte 
zelené stromy na zasnežené.   

   
    Obr. Zasnežené stromy 

 
Úloha 2: ŠTENIATKA – Nástrojom Sprej 
dokreslite šteniatkam čiapky a vytvorte dojem 
sneženia.  

Obr. Šteniatka  
 

Úloha 3: NOČNÉ MESTEČKO – Pomocou 
nástrojov súmernosti a uplatnenia 
geometrických tvarov vytvorte odraz nočného 
mestečka vo vodnej hladine. Na záver 
nezabudnite rozmazať vodnú hladinu 
nástrojmi Vodová farba a Rozmazanie. 

                      
Obr. Nočné mestečko – ukážka riešenia 

3.1.6 Projekty  

Cieľ 

• Precvičiť schopnosť uplatniť viacero 
nástrojov na jednom obrázku. 

 
Zadania 
Úloha 1: VESELÝ MÚR – Vytvorte obrázok 
múru s veselými rozprávkovými 
postavičkami okolo detského ihriska. 
Potrebné obrázky sú v priečinku „Veselý 
múr“. V prípade vlastných obrázkov 
nezabudnite k výslednému riešeniu doložiť 
všetky zdrojové súbory. Pospájaním 
obrázkov sa pokúste dosiahnuť podobný 
výsledok ako je v ukážke. Na múr pridajte 
nápis „Vítame Vás“. Pri vytváraní nadpisu 
aplikujte nástroj Povrch tehly. Aby výsledný 
obrázok pôsobil ako jeden celok, okraje častí 
obrázkov prekreslite vodovou farbou. Na 
záver vytvorte okolo obrázka nepravidelný 
rámček   

 
Obr. Veselý múr 

 
Úloha 2: ZMZLINOVÝ STÁNOK – Zo 
všetkých obrázkov v adresári „Zmrzlinový 
stánok“ vytvorte pieskový stánok na pláži 
pod palmami. Okolo stánku pridajte lavičky 
z kanoe a zmrzlinové kornúty s námrazou. 
Námrazu nasimulujte nástrojom Sprej.       
Na stánok pridajte nápis „ICE CREAM“. 
Potrebné časti dokreslite vodovou alebo 
temperovou farbou. Úlohu je možné splniť 
i použitím vlastných obrázkov, ale 
nezabudnite k riešeniu priložiť všetky použité 
zdrojové súbory. 

 
Obr. Zmrzlinový stánok 

3.2 Animácia  

Schopnosťou vytvárať animované 
obrázky môžu žiaci neraz oživiť svoju prácu. 
Žiaci už majú základnú skúsenosť s tvorbou 
jednoduchej animácie v rastrovom editore. 
V nasledujúcich kapitolách by sme chceli 
zopakovať, precvičiť a obohatiť tvorbu 
rastrových animovaných obrázkov. 
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Zámerom úloh je tiež rozvíjať algoritmické 
myslenie ako i kreativitu žiakov. Odporúčané 
prostredia sú LogoMotion a RNA.  

3.2.1 Pohyblivé obrázky 

Cieľ 
• Prostredníctvom používania nástrojov 

animácie   ako i 
rôznych nástrojov editora, zopakovať 
tvorbu animovaných obrázkov 
 

Zadanie 
Úloha 1: PREMENA – Otvorte si animáciu 
Lyžiar.gif a upravte ju. Dokreslite lyžiarovi 
okuliare, lietajúci žltý šál a dlhé vlasy. 
Prefarbite jeho vetrovku na oranžovo. 

 
Obr. Lyžiar 

 
Poznámka: Táto zručnosť môže byť užitočná, 
ak treba náhle získať niekoľko animovaných 
obrázkov a nie je veľa času na ich produkciu. 
 
Úloha 2: OTÁČAJÚCA SA ŽABKA  
a) Nakreslite jednoduchú žabku a vytvorte 

animáciu, aby sa otáčala vpravo o 180°. 
b) Pretvorte fázy, aby sa žabka postupne 

zmenšovala. 
c) Vytvorte animáciu žabky pomocou 

automatickej animácie otočením o 180° 
a postupným zmenšovaním na 20%?  

 
Obr. Otáčajúca sa žabka 

 
Úloha 3: ČERVÍK ALEBO PREDKRM - 
Nakreslite červíka a vytvorte aspoň 5 fáz ako 
sa plazí cez hrboľ a z neho dolu. Nezabudnite, 
že keď ide hore, tak mu to ide trocha ťažie 
a dolu zasa rýchlejšie. Telo červíka sa pri 
námahe môže aj trocha zdeformovať. 

 
Obr. Plaziaci sa červík – ukážka riešenia 

 
Úloha 4: OTVÁRAJÚCA SA SKRIŇA 
a) Nakreslite skriňu a vytvorte aspoň štyri 

fázy, aby pôsobila, že sa otvára. 
b) Otvorte si animovaný obrázok robota, 

ktorý je v adresári //Moje dokumenty/Moje 
obrázky a vložte ho do animovaného 
obrázku skrine, ktorý ste vytvorili. Pokúste 

sa to urobiť tak, aby sa oba obrázky 
pohybovali.  

c) Pozrite si animáciu robota v jednotlivých 
záberoch. 

d) Do animácie skrine pridajte ďalší záber 
z profilu a animujte otváranie skrine.  

 

 
Obr. Otvárajúca sa skriňa 

 
Úloha 5:  HOJDAJÚCI SA ZAJAC 
a) Otvorte si obrázok „Hojdačka so 

zajacom“ a vytvorte k nemu jednoduchú 
animáciu s piatimi fázami. 

b) Pridajte do obrázku ďalší záber, 
skopírujte všetky fázy prvého záberu 
a upravte ich, aby sa zajac hojdal do 
druhej strany.  

 
Obr. Hojdajúci sa zajac –  ukážky k úlohám 

 
Úloha 6: LIETAJÚCI MOTÝĽ  
a) Vyberte si obrázok motýľa zo zložky 

Moje obrázky, a vytvorte k nemu 
jednoduchú animáciu, aby pôsobil, akoby 
trepotal krídelkami. Stačia štyri fázy. 

b) Pridajte ďalšie zábery tak, aby motýľ 
trepotal krídelkami do 4 rôznych strán. 

c) Animujte motýľa podľa smeru. Nastavte 
základný uhol na 45° a upravte podľa 
neho všetky fázy. 
Obr. Motýľ s trepotajúcimi krídlami  

3.2.2 Projekty 

Cieľ: 
• Zopakovať všetky nadobudnuté zručnosti 

a techniky tvorby animácie 
• Poskytnúť priestor pre vzájomnú 

spoluprácu a komunikáciu v tímoch 
Poznámka: Nasledujúce zadania je možné 
vypracovať skupinovo alebo vo dvojiciach. 
Výsledné práce spojte do jednej animácie. 
Nezabudnite na logickú nadväznosť 
jednotlivých fáz. Cení sa tiež nápaditosť 
a originalita. 
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Zadanie 
Úloha 1: ČO STE SA NAUČILI V ŠKOLE – 
Vytvorte animáciu ako rastie rastlinka. 
Animácia by mala obsahovať 7 až 15 fáz, 
aspoň dve rôzne dĺžky fáz, aspoň dva zábery 
a spojenie animácií. 
 
Úloha 2: NÁM SA EŠTE NECHCE SPAŤ – 
Vytvorte animáciu, ktorou vysvetlíte malým 
deťom, prečo treba ísť večer spať. Animácia 
by mala obsahovať 7 až 15 fáz, aspoň dve 
rôzne dĺžky fáz, aspoň dva zábery a spojenie 
animácií. 

3.3 Digitálna fotografia 

Zámerom nasledujúcich úloh je 
precvičiť základné úpravy s fotografiami, ako 
aj poskytnúť žiakom možnosť pracovať 
v prostredí  viacerých editorov. Chceli by sme, 
aby žiaci nadobudli zručnosti vo viacerých 
prostrediach, spoznali ich výhody a vedeli si 
tak v prípade potreby zvoliť vhodný editor pre 
svoju prácu. 

Poznámka: Mnohé úpravy 
s fotografiami je možné realizovať i prostredí 
RNA, ale teraz sa zameriame skôr na voľne 
dostupné prostredia. 

3.3.1 Základné úpravy 

Cieľ: 
• Precvičiť základné úpravy s digitálnou 

fotografiou v rôznych prostrediach: 
otváranie fotografií, zisťovanie informácií 
o fotografiách, zmena veľkosti, otáčanie, 
preklápanie, vyrezávanie a ukladanie 
fotografií 

 
Zadanie 
Úloha 1: INFO - Otvorte si fotografiu 
Obloha.jpg a zistite za aký čas sa načítala. 
Zmenšite ju na 50%, otočte do vertikálnej 
polohy a uložte. Porovnajte ako sa zmenila 
veľkosť fotografie. (Úlohu sme so žiakmi riešili 
v prostredí IrfanView.) 
 
Úloha 2: NEPODARKY – Často sa stáva, že 
z dovolenky nájdeme niektoré vzácne 
momenty odfotografované nakrivo. Vyberte 
jeden z nich alebo použite fotografiu 
Nakrivo.jpg a upravte ju do želaného stavu.  

 
Obr. Nakrivo 

3.3.2 Farby a efekty 

Cieľ: 
• Precvičiť úpravy s farbami - negatív, 

čiernobiela fotografia, farby RGB, jas, 
kontrast, svetlosť a gama korekcia 

• Precvičiť používanie efektov 
a nastavenie ich intenzity 

 
Úloha 1: MAGICKÝ PRÍPRAVOK - Nájdite 
na internete obrázok zažltnutých zubov, 
uložte ho a vybieľte ich. Ak nemáte 
k dispozícií internet, môžete použiť súbor 
Zuby.jpg. Poznámka: Úlohu sme so žiakmi 
robili v prostredí Gimp. V prípade potreby si 
môžete pozrieť ukážku postupu práce [21].  

        
    Obr. Magický prípravok  
 

Úloha 2: HÁDANKA - Stiahnite z internetu 
fotografiu známej osoby, budovy alebo 
pamiatky. Uplatnite na nej aspoň 3 rôzne 
efekty v rôznej intenzite a výsledné obrázky 
uložte. Pomocou prezentácie vytvorte 
hádanku pre spolužiakov.  

 
Obr. Hádanka - Bratislavský hrad 

Poznámka: Nezabudnite obrázky usporiadať 
podľa rozoznateľnosti tak, aby sa pôvodný 
obrázok ukázal ako posledný.  

3.3.3 Koláž a panoráma 

Úloha 4: PANORAMATICKÝ OBRÁZOK – 
Zvoľte si 3 fotografie z priečinku „Zima“ a 
vytvorte vertikálny panoramatický obrázok. 
Obrázky usporiadajte a nastavte medzi nimi 
medzeru 15 pixlov.  

 

3.3.4 Retuš a fotomontáž 

Úloha 1: FĽAKATÝ KABÁT - Odstráňte žltý 
fľak na kabáte. Obrázok nájdete pod názvom 
„Fľakatý kabát“. Úpravy urobte v rôznych 
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prostrediach ako v predchádzajúcej úlohe. 
Porovnajte a zhodnoťte vynaložené úsilie 
s dosiahnutým výsledkom. 

 
Obr. Fľakatý kabát 
 

Úloha 2: ZÁCHRANA FOTOGRAFIE – 
Naskenujte niektorú z vašich poškodených 
rodinných fotografií po prastarých rodičoch 
alebo použite fotografiu „Starenka.jpg“. 
Pokúste sa opraviť poškodenie a dať 
fotografiu do zachovalého stavu. Môžete 
ošetriť i zažltnuté časti alebo škvrny po 
tekutine.  

 
Obr. Záchrana fotografie 

3.4 Kódovanie obrázkov 

Cieľ 
• Zopakovať, čo je rastrový obrázok 

a precvičiť jednoduchý spôsob kódovania 
obrázkov  

• Naučiť, čo je farebná hĺbka a ako počet 
farieb ovplyvňuje veľkosť obrázkového 
súboru. 

 
Úloha 1: PRESNÝ ODHAD – Koľko bitov 
treba na zakódovanie obrázka Strašidla? 
Koľko bitov treba na zakódovanie jedného 
pixlu? 

    
 
 

   Obr. Strašidlo 
 

Riešenie: Obrázok strašidla obsahuje 4 farby. 
Na zakódovanie jedného pixlu stačia 2 bity, 
pretože poskytujú 4 alternatívy (00,01,10,11) 
na zakódovanie farieb obrázka. Keďže 
obrázok má 8 x 7 = 56 bodov, tak na 
zakódovanie celého obrázka treba 56 x 2 
=112 bitov. 

4 Overenie 

S motiváciou overiť vlastné návrhy 
aktivít na vyučovaní a zároveň skúmať reakcie 
žiakov na príslušné zadania úloh sme 

uskutočnili 9 overení. Priestor pre realizáciu 
overenia nám poskytlo Gymnázium 
Ladislava Novomeského v Bratislave. 
Dôvodom výberu a oslovenia školského 
prostredia v tejto lokalite bola naša znalosť 
pomerov na konkrétnej škole, ako 
i ústretovosť tamojších pedagógov. Overenia 
trvali 12 vyučovacích hodín a celkovo sa na 
nich zúčastnilo 56 žiakov. Overili sme témy: 
Kódovanie obrázkov, Rastrová grafika, 
Animácia a Digitálna fotografia. 

   
Obr. Kódovanie obrázkov- overenie 

 
Ukážky žiackych prác 

 
Obr. Rám – žiacke práce 

 

 

 

 
Obr. Otvárajúca sa skriňa  – žiacke práce 

 

 
Obr. Hádanka  – žiacka práca 

 
Obr. Foto v pohári  – žiacke práce 

5 Záver 

V našej práci sme chceli navrhnúť 
aktivity pre prácu s grafikou, so zameraním 
na žiakov gymnázií a stredných škôl vo veku 
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15 až 17 rokov. Účelom práce bolo tiež overiť 
niektoré aktivity počas vyučovania.  
 Pri skúmaní problematiky sme sa 
zaujímali o požiadavky štátneho 
vzdelávacieho programu SR, slovenské 
učebné materiály, ako aj o inšpiráciu zo 
zahraničných študijných materiálov. Takisto 
sme zisťovali skúsenosti, postrehy a potreby 
pedagógov z hľadiska vyučovania grafiky. 
Z rozhovorov so súčasnými učiteľmi 
informatiky vyplynulo, že pociťujú nedostatok 
úloh k danej problematike. Toto zistenie bolo 
pre nás podnetom vytvoriť niekoľko vlastných 
námetov.  
 V našej práci sme vytvorili 13 aktivít 
pre prácu s grafikou. Úlohy v aktivitách 
pokrývajú oblasť rastrovej grafiky, animovanej 
grafiky, digitálnej fotografie a kódovania 
obrázkov. Prostredníctvom úloh sa žiaci môžu 
naučiť a precvičiť kódovanie obrázkov, prácu 
s oblasťou, farbami, textom, geometrickými 
tvarmi, symetriou, sprejom či kreslením 
s povrchom, ale i tvorbou pohyblivých 
obrázkov alebo úpravu fotografií   vo 
viacerých voľne dostupných prostrediach. 
Naším záujmom takisto bolo poskytnúť 
žiakom možnosť skupinovej spolupráce, 
priestor pre rozvíjanie algoritmického 
myslenia, fantázie, logiky a tvorivosti. 

Zadania sme prakticky overili počas 
vyučovania na gymnáziu v Bratislave.               
Pri pozorovaní sa ukázalo, že respondenti 
síce nemali problém rozumieť zadaniam, ale 
mnohí potrebovali na vypracovanie viac času 
ako sme predpokladali. Zdalo sa, že žiakov 
úlohy zaujali, pretože viackrát chceli vo svojej 
práci pokračovať i po skončení vyučovacej 
hodiny. Počas vyučovania sa niekedy vyskytli 
ťažkosti s používaním nástrojov vybraných 
prostredí a žiakov bolo potrebné usmerniť 
(napríklad                       pri transformovaní 
obrázka a nastavení priesvitnosti v prostredí 
RNA alebo pri práci s vrstvami v editore 
Gimp). Naším hlavným cieľom a očakávaním 
bolo, aby si žiaci precvičili používanie 
vybraných nástrojov, čo sa podarilo splniť 
prostredníctvom pripravených úloh. 
Neočakávali sme ohromujúce umelecké 
výtvory. Napriek tomu, však možno povedať, 
že počas vyučovania vznikli i pekné obrázky. 
Na hodinách bola príjemná atmosféra. 

V tejto oblasti ešte zostal priestor pre 
tému vektorovej grafiky, ktorú sa nám 
nepodarilo pokryť. V ďalšom pokračovaní by 
bolo možné vytvoriť niekoľko aktivít    pre túto 
oblasť. 
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Abstrakt 
V dnešnej dobe sú digitálne technológie, 

počítače, komunikačné zariadenia a internet úplne 
prirodzenou súčasťou života. Práca s digitálnymi 
technológiami sa objavuje už aj v živote 
predškolákov, preto vzrastá potreba vhodne 
integrovať digitálne technológie aj do predškolskej 
prípravy našich detí. Aby sa deti naučili vhodne 
využívať tieto technológie je dôležité rozvinúť aj 
komplexnú digitálnu gramotnosť pedagógov 
materských škôl. V príspevku sa pokúsim 
predstaviť charakter a štruktúru vzdelávacieho 
programu Digitálne technológie v materskej škole, 
ktorý sa realizuje v rámci národného projektu 
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. 
Keďže som mala možnosť stať sa lektorkou prvej 
pilotnej skupiny, snažila som sa pozbierať rôzne 
zaujímavé postrehy, skúsenosti a reakcie. 

 
Kľúčové slová: Digitálne technológie, digitálna 
gramotnosť učiteľov, počítač v živote učiteliek 
materských škôl 

1 Počítač v živote predškoláka 
Žijeme v dobe nesmierneho rozvoja digitálnych 

technológií. Jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich 
fenoménov sú v dnešnej dobe počítače. Digitálne 
technológie zmenili život nielen dospelých, ale 
ovplyvňujú vývoj aj tých najmladších detí. Deti 
od útleho detstva používajú digitálne technológie, 
ktoré sú pre ne prirodzenou a neoddeliteľnou 
súčasťou ich ďalšieho vývoja, poznávania, 
komunikácie, či vyjadrovania sa [Krommerová, 
2010].  

Podľa slov J. Pekárovej v [Pekárová, 2009]: 
“Na prítomnosť digitálnych technológií v našich 
životoch reflektujú vzdelávacie programy 
materských škôl v rôznych oblastiach sveta. 
Aj na Slovensku sa mení postoj k technológiám – 
otázka, ČI používať digitálne technológie 

v materskej škole, sa pomaly transformuje 
na otázku, AKO ich používať“.  

2 Počítač v živote učiteliek 
materských škôl 

Azda najvýznamnejším objavom zakladateľov 
TEL3 (S. Papert a A. Kay) je poznanie, že počítače 
nie sú nástrojom učiteľa na učenie, nie sú 
predmetom vzdelávania, ale nástrojom žiaka 
na učenie sa, vyjadrovanie sa, komunikáciu, 
skúmanie a na rozvíjanie logického myslenia. 
Počítač je silná pomôcka, ktorú treba správne 
kombinovať s inými pomôckami a zaradiť 
do známych metodických postupov [Kalaš, 2010]. 
Pomocou vhodne zvolených digitálnych technológií 
vieme motivovať deti k hravému objavovaniu 
a skúmaniu, prispieť k rozvoju ich tvorivosti, 
logického myslenia a ďalších významných 
kompetencií. Aby pedagogickí zamestnanci 
materských škôl vedeli využiť kladný prínos 
technológií, značnou podmienkou je, aby títo 
pedagógovia boli digitálne gramotní. Alebo ešte 
inak: „Učiteľ dnes musí byť digitálne gramotný, 
aby bol dobrý učiteľ“[Kalaš, 2010]. 

3 Výskumné otázky 
Hlavným cieľom môjho výskumu je analýza 

vplyvu digitálnych technológií na deti 
v predškolskom veku. V ďalšej časti práce popíšem 
svoje postrehy a skúsenosti, ktoré som získala 
v rámci národného projektu Vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov materských škôl ako 
súčasť reformy vzdelávania. 

Pomocou kvalitatívneho výskumu sa budem 
snažiť nájsť odpoveď na základnú výskumnú 
otázku: Aký vplyv majú digitálne technológie 
na deti v predškolskom veku.  

 
Hľadám odpovede na nasledujúce otázky: 

• aké požiadavky a podmienky sú potrebné 
na zavedenie digitálnych technológií pre deti 
v predškolskom veku,  
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• aká je digitálna gramotnosť učiteľov 
materských škôl, 

• ako prepojiť rozvíjanie matematických 
schopností s využitím počítača,  

• ako sa pracuje edukačným softvérom Veselá 
Škôlka Lienka4, keď sa aktivity najprv zrealizujú 
v priestoroch MŠ. 

4 Národný projekt „Vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov 
materských škôl ako súčasť 
reformy vzdelávania“ 

Vzdelávací program Digitálne technológie 
v materskej škole ponúka vybranej skupine 
cca 11 500 učiteľov možnosť moderného 
vzdelávania podporovaného digitálnymi 
technológiami. Cieľom národného projektu je 
prostredníctvom ďalšieho vzdelávania 
pedagogických zamestnancov materských škôl 
(ďalej MŠ) implementovať obsahovú reformu 
školstva do praxe MŠ a rozvíjať efektívny systém 
celoživotného vzdelávania zameraný na rozvíjanie 
kľúčových kompetencií pedagogických 
zamestnancov MŠ v súlade s aktuálnymi 
a perspektívnymi potrebami vedomostnej 
spoločnosti5. 

Rozsah tohto vzdelávacieho programu je 
zadaním projektu určený na 48 hodín vzdelávania 
(okrem práce na záverečnom projekte), z toho 40 
hodín vzdelávania prezenčného a 8 hodín 
dištančného.  

Ciele vzdelávania pedagógov materských škôl sú 
rozdelené v troch vzdelávacích líniách: 
• Spoznávam digitálne technológie – cieľom 

tejto línie je vybudovať a rozvíjať základné 
zručnosti práce s počítačom „na mieste“, teda 
mimo zručností súvisiacich s využívaním 
internetu a jeho služieb. 

• Učím sa v digitálnom svete – cieľom tejto línie 
je ďalej rozvinúť svoju základnú počítačovú 
gramotnosť o prácu s internetom a komunikáciu 
so svojim okolím. V tomto prípade expertná rada 
projektu mala na mysli najmä to, aby sa účastník 
naučil komunikovať s ďalšími pedagógmi MŠ 
napr. prostredníctvom mailu a rôznych 
sociálnych sietí a spolu s nimi riešiť odborné 
problémy, konzultovať a ďalej sa vzdelávať. 

• Pracujem s deťmi – cieľom tejto línie je naučiť 
sa svoju rodiacu digitálnu gramotnosť čo 

                                                           
4 Softvér Veselá Škôlka Lienka som vytvorila v rámci 
mojej diplomovej práci „Rozvíjanie matematických 
predstáv pomocou edukačného softvéru“. 
5 www.mpc-edu.sk [online, cit. 11. 4. 2010] 

najlepšie integrovať do každodennej práce s 
deťmi, teda skoro na 100 % so zameraním na 
didaktiku využívania digitálnych technológií 
v materskej škole[Kalaš, 2010]. 
Celé vzdelávanie je rozdelené do 12 študijných 

blokov, pričom každý blok pozostáva zo 4 hodín6 
výučby. Celý program sa realizuje počas šiestich 
vzdelávacích dní, každý vzdelávací deň pozostáva z 
dvoch študijných blokov. Tabuľka 1 ukazuje, aké 
konkrétne bloky tvoria náplň programu a akým 
líniám vzdelávania prislúchajú. 

 

L1  Spoznávam digitálne technológie 

L1A. Práca s obrázkami 
L1B. Práca s textom 
L1C. Multimédiá 
L1D. Prezentácie 

L2  Učím sa v digitálnom svete 

L2A. Práca s internetom 
L2B. Spoločne na internete 

L3  Pracujem s deťmi 

L3A. Digitálny fotoaparát 
L3B. Digitálne hračky 
L3C. Softvérové prostredia pre deti 
L3D. Didaktika práce s digitálnymi 

technológiami 
L3E. Integrácia digitálnych technológií do 

prostredia MŠ 
L3F. Zdravo a bezpečne s digitálnymi 

technológiami 

Tabuľka 1 Štruktúra línií podľa vzdelávacích blokov 

4.1 1. skupina vzdelávania 

Zahájenie pilotného behu vzdelávania 
so skupinou pedagógov materských škôl sa 
uskutočnil v novembri 2009 v dvoch vzdelávacích 
strediskách v Bratislave a Nitre. Bratislavská 11 
členná skupina pozostávala zo žien stredného veku. 
Väčšina z nich bola aspoň troška počítačovo 
gramotná, avšak 1 pani učiteľka mala veľmi nízku 
úroveň digitálnej gramotnosti. Tento fakt našťastie 
vôbec neovplyvnil priebeh vzdelávacích dní. 
Niekedy, ako lektorka, som nestihla pribehnúť ku 
všetkým naraz – vtedy tie šikovnejšie účastníčky, 
vždy ochotne pomáhali slabším. Ukázalo sa, 
že učiteľky materských škôl majú kladnú chuť 
vzdelávať sa. Na základe rozhovorov s učiteľkami 
som zistila, že účastníčky od tohto vzdelávania 
očakávajú praktické vzdelávanie a zážitkové učenie 
sa bez rozsiahlejšieho systematického 
a teoretického výkladu, s dôrazom na riešenie 

                                                           
6 Niektoré bloky sú rozdelené na 3 hodiny prezenčného 
a 1 hodinu dištančného vzdelávania. 
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praktických problémov a aktivít, ktoré sú blízke 
prostrediu a kultúre materských škôl. 

Prvý vyučovací deň, ale aj ostatné dni prebiehali 
v duchu, že chceme motivovať účastníčky na prácu 
s digitálnymi technológiami. Celý projekt je tak 
postavený, aby sme ukázali, čo všetko sa dá 
dokázať či už pomocou počítača, digitálneho 
fotoaparátu, alebo s programovateľnými hračkami. 
Čiže hlavným cieľom bolo ukázať rôzne možnosti 
digitálnych technológií, s predpokladom, že ak 
lektor správne podá prvotné skúsenosti, účastníčky 
aj samé sa budú chcieť ďalej vzdelávať. 

 
Obrázok 1 Prvá skupina vzdelávania 

 

4.1.1 1. vyučovací deň : 

Práca s obrázkami, Práca s textom 

 
Vzdelávací cieľ bloku Práca s obrázkami 

Oboznámiť účastníkov so základmi práce 
v grafickom editore. Metódou učenia 

sa činnosťou postupne a prirodzeným 
spôsobom spoznajú základné nástroje 
grafického editora. Dozvedia sa, čo je tablet 
a odskúšajú si prácu s ním. Naučia 
sa prispôsobiť vzhľad grafického prostredia 
potrebám aktivity. Spoznajú základné 
grafické typy súborov, prácu s nimi a účel 
ich použitia. 

Vzdelávací cieľ bloku Práca s textom 

Oboznámiť účastníkov vzdelávania 
so základnými a najdôležitejšími nástrojmi 
textového editora a oboznámiť ich 
s pravidlami tvorby dokumentov. Účastníci 
sa naučia vytvoriť jednoduchý dokument, 
upraviť ho, uložiť, otvoriť, skontrolovať 
a vytlačiť. 

  Tabuľka 2  Zhrnutie 1. vyučovacieho dňa [Kalaš et al., 2010] 

Prvý vyučovací deň sa uskutočnil 
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. 
V úvode odznelo, čo čaká učiteľov počas 
vzdelávania, ako to celé bude prebiehať, a aký 
veľký krok spravia účastníčky k digitálnym 
technológiám pomocou tohto projektu. Ďalšia 

dôležitá myšlienka bola, že projekt sa len rozbieha, 
preto sa môže stať, že v rámci pilotného behu bude 
potrebné korigovať obsah blokov. Tvorcovia 
materiálov dbali na dodržanie didaktickej zásady 
primeranosti rozsahu a obsahu.  

Materiál Práca s obrázkami vytvoril 
M. Moravčík. Expertná rada schválne určila tento 
modul ako prvý blok vzdelávania. Ako to naznačuje 
aj Tabuľka 2, blok oboznamuje účastníkov 
so základmi práce v grafickom editore Relevation 
Natural Art (ďalej RNA). Tento program obsahuje 
rôzne moderné efektné nástroje, ktoré robia 
kreslenie atraktívnejším a vďaka tomu sme ľahko 
presvedčili zúčastnené pani učiteľky, že nielen 
na papier, ale aj priamo v počítači vieme kresliť 
zaujímavé obrázky. 

Kreslenie pomocou myši môže byť nešikovné. 
Preto sa zaradila do tohto modulu aj práca 
s tabletom. Toto zariadenie umožňuje ovládať 
počítačový kurzor podobným spôsobom ako 
počítačová myš. Je výborná pomôcka pre toho, kto 
rád kreslí. Najprv sme kreslili na tablet len voľne, 
ale potom som poradila, ako uľahčiť kreslenie 
pomocou „tabletového pera“. Väčšina tabletov má 
na vrchu fóliu, pod ktorú keď vložíme už ceruzkou 
nakreslený obrázok, ľahko sa to prekreslí 
do počítača. Reakcie boli rôzne. Niekto kreslil 
už celý deň len pomocou tabletu, niekto si radšej 
kreslil už zvyknutým spôsobom, pomocou myši. 
Myslím si, že pre všetky účastníčky bol veľmi 
príjemný takýto úvod do vzdelávania. 

Hneď po kreslení sme prešli na Prácu s textom, 
pracovali sme v Microsoft Office Worde 2007. 
Prof. I. Kalaš, tvorca tohto bloku, sa orientoval 
na oboznámenie účastníkov vzdelávania 
so základnými a najdôležitejšími nástrojmi 
textového editora. Pri príprave na vyučovanie som 
si pomyslela, že materiál je málo náročný, budem 
musieť pripraviť ďalšie aktivity. Počas vyučovania 
som mala výpomoc – pán profesor sa tiež zapojil 
do lektorovania.  

Uvedomila som si, že pre učiteľky materských 
škôl nie je dôležité, aby sa naučili množstvo nových 
pojmov a možností textových editorov, ale aby 
sa naučili bez strachu pracovať so základnými 
nástrojmi. Nakoniec všetko, čo bolo v materiáli, 
sme postupne prebrali.  

Keďže som vôbec netušila, aké budú mať 
zručnosti účastníčky, pripravovala som sa na prvý 
vyučovací deň, aby som ich naučila aspoň základné 
a najdôležitejšie pojmy, zručnosti a vedomosti. 
Ak by sa nestihol celý obsah materiálu prebrať, 
zošity sú tak napísané, že nikto by nemal mať 
problém doštudovať neprebraté časti bloku. 

Zhodnotenie prvého vyučovacieho dňa bol 
veľmi pozitívny. Niektoré učiteľky sa mi zverili, 

392 A. Krommerová



 

 

že sa báli, čo ich čaká, že nebudú vedieť a stíhať to, 
čo od nich budeme očakávať, ale že sú príjemne 
prekvapené, akou primeranou formou sme im 
predstavili kresliaci program RNA a textový editor 
Word. Ja, ako lektorka, som bola tiež spokojná, 
keďže tieto učiteľky majú v sebe ešte stále hravosť, 
sú aktívne a hlavne, chcú sa vzdelávať. Myslím si, 
že tá prvotná motivácia k digitálnym technológiám 
sa podarila. 

 

4.1.2 2. vyučovací deň:  

            Práca s internetom, Digitálny fotoaparát 

 
Vzdelávací cieľ bloku Práca s internetom 

Oboznámiť účastníkov so základnými 
službami internetu (www, e-mail). Účastníci 
sa naučia prezerať webové stránky 
a ukladať z nich texty a obrázky. Naučia 
sa tiež vyhľadávať na internete pomocou 
katalógu a podľa požiadaviek. Taktiež 
sa naučia posielať a prijímať e-maily 
(jednoduché, aj s prílohou). Účastníci 
sa stručne oboznámia so zásadami správania 
sa na internete a rizikami, ktoré so sebou 
práca na internete prináša. 

Vzdelávací cieľ bloku Digitálny fotoaparát 

Uviesť účastníkov do problematiky 
vytvárania digitálnych fotografií pomocou 
fotoaparátu. Vysvetliť bežné funkcie 
digitálneho fotoaparátu, ktoré sú rovnaké 
(aspoň principiálne) pre všetky druhy 
neprofesionálnych aparátov. Pomocou 
diskusií a odporúčaných zásad odhaliť 
a poukázať na najčastejšie problémy 
a chyby pri fotení. 

Sťahovať vytvorené fotografie 
z fotoaparátu do počítača. Vedieť ich 
vymazať, premenovať alebo presunúť 
do ľubovoľného adresára na disku 
počítača. Stručne a na konkrétnych 
príkladoch predstaviť skener. Spoločne 
diskutovať o jeho využití 
vo výchovnovzdelávacom procese. Naučiť 
účastníkov vykonávať základné úpravy 
digitálnych fotografií.  

   Tabuľka 3 Zhrnutie 2. vyučovacieho dňa [Kalaš et al., 2010] 

Práca s internetom bol prvý blok 
2. vyučovacieho dňa. Pedagógovia MŠ sa v prvom 
rade naučili prezerať webové stránky, hľadať 
užitočné informácie, ukladať z nich texty a obrázky. 
Výborný materiál vytvorila A. Hrušecká. Aj keď 
sa môže zdať, že internet ovláda každý, vždy 

sa nájdu informácie a typy, ktoré sú novinkami. 
Takýto prípad bol aj náš pri školení. Z diskusie som 
sa dozvedela, že málo učiteliek MŠ využíva internet 
na vyhľadávanie aktivít pre deti, alebo 
na inšpirovanie sa. Napr. stránka 
www.infovekacik.sk bola pre účastníčky novinka, 
pričom zistili, aké užitočné nápady a aktivity 
obsahuje táto konkrétna stránka. E-mailovú adresu 
už mal síce každý, ale pozitívne privítali výhody 
poštového servera gmail.com. Spoločne sme 
sa naučili posielať a prijímať e-maily (jednoduché, 
aj s prílohou).  

Digitálny fotoaparát znova nie je novinkou 
pre nikoho. Na začiatku tohto bloku som predsa 
počula pripomienky ako „konečne sa s tým naučím 
pracovať“, alebo „netuším ako sa pracuje s tými 
fotkami“. Tento blok bol postavený presne 
na odstránenie týchto nedostatkov. Najprv sme 
si povedali bežné funkcie digitálnych fotoaparátov, 
medzitým sme si niečo odfotili, vyskúšali sme rôzne 
režimy. Ďalšou veľkou výzvou bolo dostať fotky 
do počítačov. Účastníčky zistili, že to ani nie je 
ťažké. Mali sme problém len s jedným 
fotoaparátom, ktorý bol starší, tak sa nám 
nepodarilo spojiť fotoaparát s počítačom. (To by sa 
dalo vyriešiť inštalačným CD, alebo pomocou 
čítačky kariet).  

 
     Obrázok 2 Učíme sa fotiť 
 

Ako posledná téma dňa bolo upravovanie 
fotografií v počítači. Úpravy sme robili pomocou 
jednoduchého grafického programu Microsoft 
Office Picture Manager. Výhoda programu je nielen 
ľahké ovládanie, ale aj to, že je súčasťou balíčka 
programov Microsoft Office. Týchto úprav 
fotografií bolo troška viac, preto som viackrát 
zdôrazňovala, že všetko, čo robíme na hodine, nájdu 
aj v materiáloch. Je dôležité, aby sa nikto nezľakol 
množstvu nových pojmov. Úpravy fotiek síce 
neboli náročné, ale uvedomujem si, že naraz to bolo 
možno veľa. Preto sú premyslené aj dištančné 
hodiny, kde si účastník niečo sám vytvorí, vyskúša 
si rôzne možnosti - vtedy si vie najlepšie osvojiť 
dané zručnosti. A keď niekto nevie čo ďalej? Stačí 
sa pozrieť do materiálov, alebo hocikedy 
kontaktovať svojho lektora. Neraz sa mi stalo, že 
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ma poprosili o radu, ale to skôr ohľadom nejakého 
nového nastavenia, ktoré nebolo popísané v zošite, 
čiže sme o tom vôbec nehovorili na hodine. 

 

4.1.3 3. vyučovací deň: 

             Multimédiá, Prezentácie 

 
Vzdelávací cieľ bloku Multimediá 

Naučiť účastníkov používať základné 
nástroje pre tvorbu a spracúvanie 
multimediálnych súborov – nástroje 
na prácu so zvukom, grafický editor ako 
prostriedok pre vytváranie jednoduchých 
animácií a video editor na úpravu a tvorbu 
videa.  Používať    slúchadlá     a    mikrofón 
pri práci so zvukom a digitálny fotoaparát 
na získanie videozáznamu. Preniesť 
videosúbory z fotoaparátu či kamery 
do počítača. Získať v prípade potreby 
informáciu z multimediálneho zdroja. 

Ďalej rozvíjať základnú počítačovú 
gramotnosť – organizovanie súborov, práca 
s ďalšími softvérovými aplikáciami. 

Vzdelávací cieľ bloku Prezentácie 

Získať kompetencie správne vytvárať 
a využívať prezentačný program. Rozvíjať 
schopnosť účelne vytvárať prezentácie – 
vytváranie strategických prezentácií, 
používanie šablón, motívov, práca 
s obrazom a zvukom a ich použitie 
v prezentáciách. 

  Tabuľka 4 Zhrnutie 3. vyučovacieho dňa [Kalaš et al., 2010] 

Najnáročnejší bol 3. vyučovací deň a to 
z dôvodu, že pedagógovia MŠ nemajú skúsenosti 
ani s multimédiami, ani s prezentáciami. Obe témy 
ich zaujímali, chceli sa to naučiť, aby to mohli 
využívať aj v praxi.  

Materiál Multimédiá vznikol v Nitre – písal ho 
J. Záhorec. Podstatou tohto bloku bolo vytváranie 
jednoduchých animácií a spoznať video editor 
na úpravu a tvorbu videa. Animácie sme vytvárali 
už v známom grafickom editore RNA, len sme 
zmenili režim programu. Účastníčkam sa to páčilo, 
bavilo ich vytváranie animácií a vznikli rôzne 
zábavné diela. Aby sme sa ale dostali aj k videám, 
mohli sme vytvoriť len jednu animáciu.  

Vo Windows Movie Makeri sme najprv vytvorili 
videoklip zo sady fotografií. Pridali sme rôzne 
prechody fotografií a nakoniec sme vložili do videa 
titulky. Keďže nám zostalo málo času, len z jedného 
počítača som ukázala, ako sa nahráva video 

s videokamerou. Potom som ešte vysvetlila, že aj 
z viacerých videí si vedia vytvoriť jedno a to sa robí 
tak isto, ako s fotografiami. Účastníčky neboli 
nadšené, povedali, že oni by to chceli aj samé 
vyskúšať, aby vedeli, že to zvládnu a aby samé 
zistili, že to nie je náročné. Nestačilo im, že som im 
to len ukázala na vyskúšanie, ale čas sme už 
nenašli. 

Ako som už spomínala, druhý blok 3. 
vyučovacieho dňa bol Prezentácie. Materiál 
vytvorila A. Hrušecká. Najprv sme pracovali 
s hotovou prezentáciou, kde sme si vysvetlili 
základné pojmy. Potom sme si vytvorili vlastnú 
prezentáciu. Vytvorili sme viac snímok, vkladali 
sme na snímky objekty ako obrázky, kliparty, videá 
alebo zvuky. Nakoniec sme vložili na snímky aj 
na objekty rôzne prechody, alebo efekty. Bol to 
náročný blok, ale to nie len kvôli obsahu, ale aj 
preto, lebo prvý blok – multimédiá bol náročný 
a poobede sme pokračovali pre učiteľky s ďalšou 
novinkou, s prezentáciami. Všimla som si, že aj keď 
ich to zaujíma, ku koncu ma už nevnímali. 
Multimédiá je blok, ktorý sa skladá z 3 prezenčných 
a 1 dištančnej hodiny.  Domáca úloha bola vytvoriť 
vlastnú prezentáciu na ľubovoľnú tému. Bola to 
určite náročná úloha, ale ako som vždy počas 
vyučovania pripomínala, že v materiáloch je všetko, 
pri vytváraní prezentácie si na to spomenuli 
učiteľky a takýmto textom mi odovzdala jedna pani 
učiteľka úlohu: „Anitka posielam domácu úlohu, ale 
priznám sa, že veľmi mi pomohol ten manuál 
zo školenia.“ Myslím si, že všetky domáce úlohy 
vznikli pomocou materiálu. 

 

4.1.4 4. vyučovací deň: Digitálne hračky, 
Softvérové prostredia pre deti 

 
Vzdelávací cieľ bloku Digitálne hračky 

Zoznámiť sa s rôznymi typmi digitálnych 
hračiek, ktoré sú vhodné pre materskú školu. 
Bližšie sa zaoberať programovateľnou 
hračkou, ktorú možno použiť ako nástroj 
pre rozvoj logického myslenia detí a ich 
schopností riešiť problémy. V rámci aktivít 
hrového charakteru sa naučiť ovládať 
hračku. Spoznať príklady aktivít s touto 
hračkou rozvíjajúce konkrétnu zložku 
kurikula MŠ. Diskutovať o potenciáli 
a rizikách použitia hračky. Navrhovať úlohy 
s využitím hračky pre podporu 
poznávacieho procesu v materskej škole. 

Vzdelávací cieľ bloku Softvérové prostredia pre 
deti 

Oboznámiť účastníkov s edukačným 
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softvérom pre deti, ktorý poskytuje mnoho 
podnetných aktivít a podporuje rozvoj 
logického myslenia, matematických predstáv 

a osobnosti dieťaťa. Oboznámiť sa 
s ukážkami aktivít v rôznych edukačných 
softvérových prostrediach. Zamýšľať sa 
nad ich vhodnosťou pre nasadenie 
do poznávacieho procesu detí. Uvedomiť si, 
že softvér je tovar a jeho šírenie na iné 
počítače nie je vždy zadarmo. 

  Tabuľka 5   Zhrnutie 4. vyučovacieho dňa [Kalaš et al., 2010] 

Najpríjemnejší vyučovací deň bol 4. Prvý blok 
Digitálne hračky vytvorila J. Pekárová. Zoznámili 
sme sa s rôznymi typmi digitálnych hračiek. 
Vyučovanie tohto bloku bolo pre mňa veľkou 
výzvou. Dozvedela som sa, že pedagógovia 
materských škôl, ktoré sa zapojili do tohto 
národného projektu, sa museli zúčastniť na jednom 
školení. V rámci projektu dostali škôlky rôzne 
zariadenia, okrem iného počítač, tlačiareň, televízor, 
MP3, alebo včelu Bee-Boot. Účastníčky mi 
porozprávali svoje zážitky zo školenia istej firmy, 
kde im napr. ukázali, ktorým gombíkom sa dá 
zapnúť počítač. Medzi inými im predstavili aj 
programovateľnú hračku Bee-Boot. Učiteľky sa mi 
zverili aj so svojimi názormi na obsah balíčka, ktorý 
dostali. Okrem toho, že dostali čierno-bielu 
tlačiareň (prečo nie farebnú, ktorú by využili aj 
na tlačenie detských výkresov), posťažovali sa mi aj 
o včele: „Načo nám to bude?! Však to vie ísť len 
dopredu, dozadu a otáčať sa.“ Keď som sa 
pripravovala na vyučovanie tohto modulu, ako 
ozvena sa vo mne opakovala táto ich mylná 
myšlienka o včelách. Aby som čo najlepšie 
predstavila Bee-Boot včelu, poprosila som aj 
M. Moravčíka, či by mi prišiel pomôcť 
pri lektorovaní. V rámci svojho doktorandského 
štúdia mal možnosť skúmať aktivity predškolákov 
s touto programovateľnou hračkou. Celý blok sme 
viac-menej absolvovali mimo počítačov. 
Na začiatku sme sa naučili ovládať hračku. 
Porozprávali sme sa o množstve príkladov aktivít, 
ktoré sa dajú vymyslieť. Cítila som z účastníčok, 
aké sú zrazu nadšené z tejto hračky. V rámci 
dištančnej hodiny dostali domácu úlohu navrhnúť 
vlastnú aktivitu s digitálnou hračkou. Tie aktivity, 
ktoré mi poslali sú nápadité, vtipné a hlavne náučné. 
S nadšením som mohla skonštatovať, že môj cieľ 
motivovať k práci so včelou sa podaril. V e-maili 
som dostala aj takýto nadšený komentár: 

„Deti s radosťou prijímajú každú novú aktivitu a 
napr. pri včielke na druhý deň ráno prišli dvaja 
rodičia, čo sme také zaujímavé robili, lebo ich malá 
chce doma mať takú hračku. Tak sme ukázali, ako 

nadobúdame nové vedomosti a malo to nesmierny 
úspech a keď som im povedala, že takto sa dá 
využiť včielka v rôznych smeroch a budeme ju aj 
využívať, boli nadšení, že ich dieťa sa učí 
v 5 rokoch prvé základy programovania.“ 

Softvérové prostredia pre deti vytvoril 
M. Moravčík. V tomto bloku som predstavila 
hlavne edukačný softvér Cirkus Šaša Tomáša. Aj 
tieto hodiny mali veľký úspech, keďže tieto témy už 
sú bližšie k pedagógom materských škôl. 
Porozprávali sme sa o vhodných edukačných 
softvéroch, zamýšľali sme sa nad ich vhodnosťou 
pre nasadenie do poznávacieho procesu detí. 

Na základe zážitkov z predošlých vyučovacích 
dní som skonštatovala, že tento 4. deň je najmenej 
náročný. Keďže zas 3. vyučovací deň je nesmierne 
náročný, pokúsila som sa navrhnúť zmenu 
v rozdelení blokov. Nakoniec sme sa zhodli, že 
hlavne pre účastníčky bude lepšie, ak 3. vyučovací 
deň odučí celok Multimédiá a Digitálne hračky a 4. 
vyučovací deň zoznámime učiteľky s Prezentáciami 
a Softvérovými prostrediami pre deti. 

 

4.1.5 5. vyučovací deň: Didaktika práce 
s digitálnymi technológiami,    
Spoločne na internete 

 
5. a 6. vzdelávací deň sa uskutoční 

v nasledujúcich mesiacoch, ale niektoré bloky už 
budú lektorovať učiteľky z praxe. Keďže tieto bloky 
sú praktické, pre účastníčky to bude iste prínosné 
riešenie. 
 

 Vzdelávací cieľ bloku Didaktika práce 
s digitálnymi technológiami 

Spoznať didaktiku práce s digitálnymi 
hračkami (najmä z bloku L3B Digitálne 
hračky) a softvérovými prostrediami pre deti 
(najmä z bloku L3C Softvérové prostredia 
pre deti) v MŠ. Naučiť sa plánovať a posu-
dzovať rozvoj zručností detí pri používaní 
týchto digitálnych technológií. Vedieť 
využívať spomínané technológie vo 
všetkých tematických okruhoch. 
Porozumieť úlohe digitálnych technológií 
v modernom vzdelávaní, poznať ich 
potenciál pre osobnostný rozvoj dieťaťa 
predškolského veku  a pre vlastné 
celoživotné vzdelávanie pedagógov MŠ.  

Vzdelávací cieľ bloku Spoločne na internete 

Dozvedieť sa, čo je sociálna sieť a ako 
môžeme zapojenie do nej využiť pre svoje 
vlastné ďalšie vzdelávanie. 

Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl 395



 

 

Používať sociálnu sieť na celoživotné 
vzdelávanie, komunikáciu a spoluprácu 
s inými pedagógmi MŠ (vlastnej, aj 
druhých). Zapojiť sa do on-line komunity 
učiteliek MŠ. Využívať napr. portál 
Moderný učiteľ na vyhľadávanie 
a zverejňovanie informácií o svojej práci. 

Ďalej rozvíjať svoje kompetencie 
pre komunikáciu a kolaboráciu. 

  Tabuľka 6 Zhrnutie 5. vyučovacieho dňa [Kalaš et al., 2010] 
 

4.1.6 6. vyučovací deň: Integrácia 
digitálnych technológií do prostredia 
MŠ,      Zdravo a bezpečne 
s digitálnymi technológiami 

 
Vzdelávací cieľ bloku Integrácia digitálnych 
technológií do prostredia MŠ 

Uvažovať o tom, ako zakomponovať 
digitálne technológie do triedy, ako vytvoriť 
počítačový kútik, ako upraviť prostredie 
škôlky tak, aby podporovalo modernú 
výchovu a vzdelávanie (malé zmeny, ktoré 
sú v našich silách). 

Diskutovať o rôznych scenároch 
pre prácu s DT a o tom, ako v rôznych 
situáciách organizovať triedu. Dozvedieť sa 
o moderných trendoch zo zahraničia v tejto 
oblasti, získať stručnú informáciu o tom, aké 
ďalšie DT sú pre naše potreby v MŠ 
atraktívne (aj keď v tejto chvíli presahujú 
naše reálne možnosti a aktuálne potreby). 

Vzdelávací cieľ bloku Integrácia digitálnych 
technológií do prostredia MŠ 

Diskutovať a uvažovať o bezpečnosti 
dieťaťa v digitálnom svete – fyzickej 
(v počítačovom kútiku v MŠ, bezpečnosť 
prevádzková, ergonómia, psychohygiena...) 
a duševnej z pohľadu rôznych možných 
ohrození cez internet a jeho služby. Vedieť, 
čo robia deti s digitálnymi technológiami 
doma a vedieť k tomu zaujať hodnotiace 
stanovisko, poradiť deťom a rodičom. 
Poznať základné zásady legálnosti 
používania a šírenia softvéru a digitálnych 
zdrojov z internetu. 

Zhrnúť a zhodnotiť celý vzdelávací 
program. Reflexia a diskusia o ďalších 
krokoch vo vlastnom vzdelávaní v oblasti 
digitálnej gramotnosti. 

  Tabuľka 7 Zhrnutie 6. vyučovacieho dňa [Kalaš et al., 2010] 

Záver 
Projekt umožní vzdelávať sa veľkej skupine 

pedagógov MŠ. Počas vzdelávania každý účastník 
významne rozvinie svoju digitálnu gramotnosť. 
Absolventi vzdelávania budú potom na svojich 
materských školách nepriamo sprostredkovávať 
svoje nové znalosti a zručnosti aj svojim kolegom 
a vedeniu MŠ. 

Získavané vzdelanie umožní absolventom 
zvyšovať efektívnosť učebných schopností ich detí, 
a tiež vytvárať priestor, v ktorom deti rozvíjajú 
svoje samotné a kritické rozhodovanie, schopnosť 
komunikovať a kooperovať. 

Učiteľky MŠ sa na čas dostali do úlohy svojich 
zverencov, kde sa oboznamovali s digitálnymi 
technológiami a na vlastných pokusoch a omyloch 
si preverovali svoje zručnosti, ktoré potom 
zavádzajú do praxe na svojich pracoviskách. Prax 
ukazuje, že aj dospelí sa môžu stať aspoň 
na chvíľku deťmi. A na záver názor na vzdelávanie 
jednej účastníčky: „Školenia takéhoto typu nám 
aspoň trochu spestria náš pedagogický život a 
hlavne nám dajú možnosť na sebe pracovať, aby 
sme potom mohli využívať naše vedomosti 
k skvalitneniu našej práce“ 
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Abstrakt 
V rámci novovytvorenej stratégie Integrovaného e-
Learningu (INTe-L) sme navrhli a skonštruovali 
reálny vzdialený experiment z mechaniky, voľne 
prístupný na Internete na adrese 
remotelab4.truni.sk, ktorý je súčasťou 1. 
slovenského e-laboratória prírodovedných 
experimentov. Príspevok prezentuje vzdialený 
experiment „Voľný pád telesa v sklenej trubici“. 
Ako prvý krok bolo nevyhnutné navrhnúť 
počítačom podporovaný experiment, pri ktorom 
sme využili Inteligentný školský experimentálny 
systému (ISES). Na snímanie polohy padajúceho 
magnetu sme využili signál generovaný padajúcim 
magnetom cez detekčné cievky na   trubici. Druhým 
krokom bola transformácia experimentu na 
vzdialený pomocou softvéru ISES Web Control. 
Centrálnym problémom vzdialeného experimentu 
bolo vyriešenie opakovaného zdvíhania magnetu do 
začiatočnej polohy, ktoré bolo vyriešené pomocou 
elektromagnetickej nádoby. Tento experiment sme 
využili pri stratégii vyučovania na strednej škole pre 
tematický blok „Pohyb v tiažovom poli – voľný 
pád“. Príspevok prezentuje kompaktný súbor 
komponentov INTe-L-u – vzdialený reálny 
experiment, virtuálny experiment a e-študijný 
materiál – skombinovaných s doplnkovými 
materiálmi pre komplexné pokrytie vyučovacej 
hodiny venovanej problematike voľného pádu aj 
s využitím interaktívnej tabule.   
 
 

Kľúčové slová: Integrovaný e-Learning, vzdialený 
reálny experiment, virtuálny experiment, e-študijný 
materiál, voľný pád 

1 Úvod 
Postavenie predmetu fyzika na základných 
a stredných školách je v kríze [Záhorec a Hašková, 
2009]. Pred pár rokmi bol vo všeobecnosti 
najväčším problémom vyučujúceho fyziky 

nezáujem študentov o daný predmet spojený 
s klesajúcou úrovňou vedomostí. Dnes je situácia 
iná. Pribúdajú ďalšie problémy, ktoré sa na tie 
pôvodné nabaľujú a tak, namiesto riešenia zlej 
situácie sa táto ešte zhoršuje.  

V prvom rade sa problémom stala redukcia 
časovej dotácie pre fyziku na základných aj 
stredných školách. Oklieštenie počtu hodín je 
natoľko výrazné, že žiakom a študentom sa 
nedostane možnosti oboznámiť sa so všetkými 
podstatnými tematickými celkami, ako sme na to 
boli zvyknutí v minulosti, ale len s vybranými 
oblasťami a témami.  

Druhým problémom je odstránenie klasického 
delenia fyzikálnych oblastí na kinematiku, 
dynamiku atď. Obávame sa, či takéto riešenie 
nespôsobí len ďalšie nepochopenie zo strany 
študentov, pre ktorých je fyzika problémom aj 
v klasickom poňatí. 

Kladieme si otázku, čo môžeme, ako budúci 
učitelia fyziky, zmeniť na tomto stave. Jedno z 
riešení vidíme v zavedení novej stratégie vyučo-
vania v spôsobe prezentovania fyziky na školách – 
stratégie Integrovaný e-Learning (INTe-L).  

Cieľom príspevku je predstaviť novovytvorenú 
stratégiu INTe-L, reálny vzdialený experiment 
„Voľný pád telesa v sklenenej trubici“ 
(http://remotelab4.truni.sk/draha.html) a ukázať 
možnosti vyučovania založeného na stratégii INTe-
L zameranej na problematiku voľného pádu.  

2 Integrovaný e-Learning 
Stratégia výučby s podporou INTe-L-u vznikla 
počas snahy o zavedenie IKT do výučby a bola 
implementovaná do priamej výučby na Trnavskej 
univerzite pri príprave budúcich učiteľov fyziky 
[Ožvoldová, 2006]. Prístup je založený na metódach 
vedeckej práce, ktoré v snahe o zmenu v spôsobe 
prezentovania predmetu fyzika preferuje i  Carl 
Wieman, laureát Nobelovej ceny za fyziku 
[Wieman and Perkins, 2005].  
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INTe-L vychádza z nasledujúcej definície: 
„INTe-L je interaktívna stratégia vyučovania a 
učenia sa založená na pozorovaní javov reálneho 
sveta s využitím a) počítačom podporovaného  
reálneho a reálneho vzdialeného e-experimentu, b) 
e-simulácií, vychádzajúcich zo základných 
princípov fyzikálnych zákonov a c)  e- učebníc, resp. 
študijných e-materiálov a návodov, poskytujúcich 
informácie a teoretický základ pre porozumenie 
a kvantifikáciu sledovaného javu [Ožvoldová, 
2009].“  

INTe-L možno považovať za vyššiu generáciu 
klasického e-learningu doplnenú o experiment, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou vo výučbe 
prírodovedných predmetov. Založený je na troch 
vyššie uvedených komponentoch (obr. 1), ktoré 
bližšie predstavíme. 

 

 
 
Obrázok 1: Stratégia Integrovaný e-Learning 

 
Reálny vzdialený experiment je experiment, 

ktorý užívateľ ovláda na diaľku prostredníctvom 
počítača s Internetom, pričom nie je fyzicky 
prítomný v laboratóriu. Z ľubovoľného miesta na 
Zemi môže experiment spúšťať, meniť nastaviteľné 
hodnoty a po meraní si importovať získané dáta do 
svojho počítača [Žovínová, 2009]. Reálne vzdialené 
experimenty fungujú v e-laboratóriách, pričom 
niektoré z nich sú voľne prístupné všetkým 
užívateľom [e-Laboratory Project, 24.11.2009], 
[Remotely Controlled Laboratories – RCLs, 
25.2.2010], [Vzdáleně ovládaná fyzikální laboratoř, 
13.3.2010], čo umožňuje ich zakomponovanie do 
výučby. Na Slovensku už funguje prvé e-
laboratórium [e-aboratórium, 24.11.2009] na 
Katedre fyziky Trnavskej univerzity a v súčasnosti 
ponúka užívateľom štyri fyzikálne a jeden 
chemický experiment. Obdobnú problematiku riešia 
aj na FEI STU [Kolenčík and Žáková, 2009] 

Druhým komponentom INTe-Lu je virtuálny 
experiment, resp. applet. Je to najčastejšie javovská 

aplikácia, ktorá simuluje rôzne javy reálneho sveta. 
Spúšťa sa v rámci užívateľom otvorenej html 
stránky [Hanč, 2006]. Využitie appletov pri 
vzdelávaní umožňuje vyučujúcemu demonštrovať 
mnohé reálne javy, ktoré by inak na hodine nemohli 
byť prezentované (napr. voľný pád v rôznych 
tiažových poliach a iné). Študentovi dovoľujú 
detailnejšie sa s problematikou oboznámiť a ľahšie 
ju pochopiť [Žovínová, 2009]. Jednou 
z najpoužívanejšou webových stránok s fyzikálnymi 
appletmi je stránka Colorado University at Boulder 
http://phet.colorado.edu/index.php.  

Tretí komponent – e-učebnica, resp. e-študijný 
materiál slúži ako doplnok a rozšírenie klasických 
učebníc. Okrem samotnej teórie  často obsahujú aj 
animácie, ktoré robia prácu s elektronickou 
učebnicou efektívnejšou a atraktívnejšou. Pripojené 
testovacie programy generujú študentovi rôzne série 
otázok, pričom po ich zodpovedaní je test 
automaticky vyhodnotený. Študent si tak môže 
okamžite overiť nadobudnuté vedomosti 
[Ožvoldová a kol., 2007]. 

2.1 Vzdialený reálny experiment “Voľný 
pád telesa v sklenenej trubici” 

Výučba fyziky na stredných školách, ako aj 
základné kurzy fyziky na vysokých školách, 
začínajú vo väčšine prípadov výučbou Mechaniky, 
kde podpora experimentov je rozhodujúca. 
Prieskum ukazuje, že vzdialené experimenty v tejto 
oblasti vo všeobecnosti chýbajú  [Ožvoldová et al., 
2009]. Dôvodom je náročnosť realizácie 
experimentov po technickej stránke, nakoľko je 
potrebné skonštruovať počítačom ovládané riadiace 
prvky, ktoré by dokázali snímať pohyb trvajúci pár 
sekúnd, či dokonca len zlomok sekundy. Navyše 
musí byť samotná experimentálna aparatúra 
skonštruovaná tak, aby mohla byť na diaľku 
uvedená do štartovnej pozície, čo nie je vždy 
jednoduché.  

Z dôvodu absencie reálnych vzdialených 
experimentov v Mechanike nebolo donedávna 
možné globálne aplikovať stratégiu INTeL v rámci 
tohto tematického celku (aplikácia bola možná 
v prípade nahradenia reálneho vzdialeného experi-
mentu klasickým experimentom v laboratóriu). 
Rozhodli sme sa zmeniť tento stav – navrhli 
a skonštruovali sme experiment „Voľný pád  telesa 
v sklenenej trubici“.  
 
Počítačom podporovaný experiment 
Počítačom podporovaný experiment „Voľný pád 
telesa v trubici“ je zostavený s podporou systému 
ISES, ktorý zahŕňa hardvérové aj softvérové 
riešenia [Ožvoldová et al., 2009]. Experimentálna 
aparatúra pozostáva zo sklenenej trubice dĺžky 1 m, 
ktorá má po celej dĺžke rovnaký priemer 1 cm. Na 
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jej povrchu sú navinuté závity, ktoré vytvárajú 10 
medených cievok umiestnených v rovnakých 
vzájomných vzdialenostiach (obr. 2a). Sériovo sú 
spojené a pripojené na ISES modul voltmeter, ktorý 
meria elektromotorické napätie indukované v 
cievkach. Pri samotnom experimente sa sleduje 
voľný pád magnetu, ktorý sa spúšťa v trubici, ktorá 
je na spodnom konci otvorená. Zariadenie je 
pripojené na počítač, v ktorom sa pomocou softvéru 
systému ISES zaznamenávajú a spracúvajú 
experimentálne dáta. Grafickým výstupom   je buď 
závislosť okamžitej polohy magnetu pri jeho 
pohybe ako funkcia času, resp. závislosť 
okamžitého indukovaného napätia ako funkcia času.   

Experiment „Voľný pád telesa v sklenenej 
trubici“ bol využívaný ako klasický experiment 
v rámci výučby kurzov Mechanika a Elektrina 
a magnetizmus. Taktiež bola uskutočnená séria 
meraní pohybu vo viskóznom prostredí, kedy bola 
trubica naplnená kvapalinou. V tomto prípade sme 
po krátkom časovom okamihu sledovali ustálenie 
zrýchleného pohybu a magnet sa ďalej pohyboval 
rovnomerným pohybom. 

Ďalším logickým krokom bola transformácia 
počítačom podporovaného experimentu na 
vzdialený experiment a jeho zaradenie do e-
laboratória na Katedre fyziky TU v Trnave (obr. 2).  
 
Vzdialený reálny experiment 
Základnou a nevyhnutnou podmienkou pre 
vzdialené ovládanie experimentu je automatické 
vynášanie magnetu do jeho štartovacej pozície – t.j. 
musíme nahradiť experimentátora, ktorý pôvodne 
spúšťal magnet ručne. Na tento účel bola zostrojená 
„magnetická nádoba“ vo forme cievky nasunutej na 
trubicu (obr. 2b) [Ožvoldová et al., 2009]. Po 
zapojení cievky do obvodu sa v jej strede indukuje 
magnetické pole dostatočne silné na pritiahnutie 
magnetu. Následne sa pomocou motorčekom 
otáčanej skrutkovnice začne cievka s magnetom 
dvíhať nahor. Tu sa napätie v cievke vypne, 
magnetické pole v jej vnútri zanikne a magnet 
spadne dole.  

a)   b)   
Obrázok 2: Transformácia experimentu z počítačom 
podporovaného (a) na vzdialený reálny (b) 
 

Druhým krokom bolo navrhnúť vzhľad stránky a 
zostaviť vývojový diagram, na základe ktorého bol 
vytvorený program na ovládanie experimentu. 
Následne bolo potrebné vytvoriť spojenie server – 
klient pomocou softvéru ISES WEB Control. 
Technológia vytvorenia web stránky vzdialeného 
experimentu na báze systému ISES spočíva vo 
vkladaní už pripravených stavebných prvkov vo 
forme Java appletov do html programu na 
nastavenie parametrov experimentu, vykresľovanie 
grafov či export dát [Schauer et al., 2009].  

Finálnou úlohou bolo „umiestniť“ experiment do 
e-laboratória (http://kf.truni.sk), uviesť a udržiavať 
ho v v nepretržitej prevádzke. Implementácia 
experimentu do e-laboratória však nie je posledný 
úkon spojený s experimentom „Voľný pád telesa v 
sklenenej trubici“. Naďalej sa pracuje na jeho 
zdokonaľovaní a vylepšovaní, aby poskytoval 
experimentátorom čo najpresnejšie dáta, aby sa čo 
najviac eliminoval odpor vzduchu v trubici a pod.  

K experimentu sa možno dostať viacerými 
spôsobmi. Priama adresa experimentu je 
remotelab4.truni.sk/position – v tomto prípade 
pracuje užívateľ s anglickou mutáciou stránky. 
V prípade vynechania „position“ za lomítkom sa 
užívateľ dostane do bodu, v ktorom si môže vybrať, 
či dostane graf z experimentu vo forme závislosti 
dráhy ako funkcia času alebo vo forme závislosti 
elektromotorického napätia ako funkcia času. 
Experiment môže užívateľ nájsť aj v prípade, že sa 
naloguje na stránku KF, kde zvolí položku e-
laboratórium. V tomto prípade bude experimentátor 
pracovať s pôvodnou – slovenskou verziou 
experimentu. 

Webová stránka experimentu (obr. 3) zobrazuje 
obraz experimentu z webovej kamery (zachytáva 
spodnú časť trubice s cievkou v začiatočnej polohe), 
tlačidlá LIFTING (ZDVIHNUTIE MAGNETU) 
a RUN (SPUSTIŤ) ovládajúce zdvihnutie magnetu 
a jeho spustenie, graf a pod ním tlačidlá na export 
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nameraných dát – vo forme pre MS Excel alebo ako 
CSV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 3: Webová stránka experimentu Voľný 
pád telesa v sklenenej trubici – slovenská mutácia 

 
Ak tlačidlo LIFTING svieti na zeleno a je 

aktívne, užívateľ môže experiment ovládať – 
spustiť zdvihnutie magnetu. Ak tlačidlo nie je 
aktívne, s experimentom pracuje iný 
experimentátor, ktorý má čas päť minút, kým 
nebude ovládanie experimentu prepnuté na druhého 
užívateľa (t.j. v prípade, že sa s experimentom spoja 
dvaja užívatelia, druhý v poradí bude čakať na 
ovládanie maximálne päť minút).  

Po stlačení tlačidla LIFTING sa cievka 
s magnetom začne pohybovať smerom nahor – čas 
dvíhania je približne 25 sekúnd. Keď sa rozsvieti 
tlačidlo RUN, užívateľ môže spustiť magnet – 
v grafe sa zobrazia namerané dáta a v číselnej 
podobe sú pripravené na export. Medzitým svieti 
tlačidlo UPRATANIE EXPERIMENTU – cievka sa 
vracia do svojej začiatočnej polohy.  

Keď sa tlačidlo UPRATANIE EXPERIMENTU 
zmení opäť na tlačidlo LIFTING, užívateľ môže 
svoje meranie zopakovať.  
 
Princíp merania 
Experiment „Voľný pád telesa v sklenenej trubici“ 
funguje na princípe Faradayovho zákona o 
indukovanom elektromotorickom napätí určeného 
vzťahom:     

                     
  

 
ktoré definuje, že elektromotorické napätie 
indukované v uzavretej krivke sa rovná zápornej 
časovej derivácii indukčného toku plochou 
ohraničenou danou uzavretou krivkou [Krempaský 
a Schauer, 2006].  

Pri pustení magnetu voľným pádom do trubice 
magnet padá nadol a prechádza cez jednotlivé 
cievky navinuté na trubici. Pri prelete cievkou, 
v dôsledku zmeny magnetického poľa sa v nej 
indukuje napätie, ktoré je v PC zaznamenávané na 
osi y. Os x je os časová – graf je závislosťou napätia 

ako funkcia času : U = U(t). Vychádzajúc z rovnice 
(1) a rovnice pre magnetický tok [Demostració de la 
llei de Faraday (II), 22.11.2009]: 

 
 

 (2) 
  

  
možno pre veľkosť okamžitého elektromotorického 
napätia odvodiť vzťah: 

       
 (3) 

 
 
 
 
kde N je počet závitov cievky, m magnetický 
moment, b polomer cievky, z vzdialenosť magnetu 
od stredu cievky (môže nadobúdať kladné aj 
záporné hodnoty) a v rýchlosť pohybujúceho sa 
magnetu. Z rovnice (3) vyplýva, že veľkosť 
okamžitého indukovaného napätia U pri trubici 
daných rozmerov závisí od rýchlosti pohybujúceho 
sa magnetu a od vzdialenosti magnetu od stredu 
cievky.  

Ak by sme z trubice odčerpali všetok vzduch, 
sledovali by sme voľný pád vo vákuu a veľkosť 
rýchlosti magnetu by narastala podľa vzťahu: 

v = gt.     (4) 

V reálnej situácii však na magnet pôsobia 
odporové sily a rýchlosť pohybujúceho sa magnetu 
môžeme vyjadriť riešením diferenciálnej rovnice 
[Ožvoldová et al., 2009]: 

 
(5) 

  
so všeobecným riešením pre pohyb v plynoch 
s nízkym tlakom (vztlakovú silu zanedbávame): 
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kde m je hmotnosť padajúceho telesa, t 
čas, v rýchlosť a k koeficient dynamického trenia. 
Obr. 4 zobrazuje porovnanie experimentálnej krivky 
s teoretickou krivkou – posun je spôsobený práve 
pôsobením odporových síl. Teoretickú krivku sme 
vytvorili v programe MS Excel zadaním 
nasledujúcej funkcie pre os y-ovú: 
 
-0,0000001*((- 50+MOD(0,5*9,81*A2*A2*1000; 
100))/1000*9,81*A2*A2)/POWER(((0,006*0,006)
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(do rovnice 3 sme dosadili funkciu MOD, aby sme 
dosiahli opakovanie, t.j. vykreslenie všetkých 
desiatich lokálnych maxím; A2 je časový údaj)  
 

 
Obrázok 4: Porovnanie experimentálne získaných 
dát elektromotorického napätia U = U(t) 
s vypočítanými 
 

Keďže „Voľný pád telesa v sklenenej trubici“ 
je experiment z Mechaniky, cieľom bolo, aby 
experimentátor (užívateľ) nepracoval s elektromag-
netickými veličinami, nakoľko táto študijná 
jednotka je zaradená až po Mechanike. Do 
programu, ktorý riadi experiment, sme 
naprogramovali vzťah, ktorý transformuje časovú 
závislosť elektromotorického napätia na okamžitú 
polohu. Výstupným grafom na stránke je preto 
závislosť okamžitej polohy  ako funkcia času. 
Zároveň ale experimentátor má možnosť  použiť  aj 
druhý program, ktorý vynáša do grafu časovú 
závislosť elektromotorického napätia. Experiment 
tak je využiteľný aj pri výučbe celku Elektrina 
a magnetizmus. V praxi to znamená, že dva reálne 
vzdialené experimenty využívajú jednu 
experimentálnu aparatúru.  
Spracovanie nameraných dát 
Namerané dáta z reálneho vzdialeného experimentu 
prenesené do počítača experimentálne 
vyhodnocujeme grafickou metódou a určujeme 
napr. tiažové zrýchlenie (ovplyvnené pôsobením 
disipatívnych síl v trubici). V tab. 1 uvádzame 
príklad dát exportovaných z experimentu do 
počítača pripravených na spracúvanie. Dáta boli 
získavané v čase, kedy sme v rámci regulovania 
pôsobenia odporu vzduchu v trubici 
experimentovali s tvarom padajúceho telesa 
a magnet valcového tvaru bol spojený s nekovovou 
guľôčkou. 
 

Tabuľka 1: Namerané dáta zo vzdialeného reálneho 
experimentu 

čas t  
[s] 

okamžitá 
poloha y 
[m] 

0,106 0,070 
0,179 0,170 
0,232 0,270 
0,275 0,370 
0,312 0,470 
0,344 0,570 
0,374 0,670 
0,401 0,770 
0,428 0,870 

 
Grafické spracúvanie dát spočíva vo vynášaní 

hodnôt časov preletov cievkami ti na os x-ovú 
a okamžitej polohy y na os y-ovú (obr. 5) 
v programe Origin. Následne je získaná krivka 
preložená polynomickou funkciou y = A + Bx + 
Cx2. Parabola sa ešte vyhladzuje pre lepšie výsledky 
a po ukončení úprav nám hodnota premennej C 
určuje polovicu hodnoty tiažového zrýchlenia g. 
V prípade dát z tab. 1 je to C = 4,80; čomu 
zodpovedá hodnota tiažového zrýchlenia g =  9,60 
ms-2 (relatívna odchýlka merania je δ = 2,14 %). 

Obrázok 5: Grafické vyhodnotenie dát získaných 
z experimentu 
 

3 Voľný pád  s využitím INTe-Lu 
Uvedenie stratégie INTe-L do výučby na školách 
znamená pre vyučujúceho zvoliť si vzdialený reálny 
experiment, vhodné virtuálne experimenty 
a elektronický študijný materiál z danej 
problematiky a vhodne ich skombinovať tak, aby 
vyučovacia hodina tvorila kompaktnú a príťažlivú 
jednotku.  

Ako inšpiráciu sme sa rozhodli spracovať a 
pripraviť kompletný súbor komponentov INTe-L-u 
(spolu s doplnkovými materiálmi), ktorý je 
pripravený na priame využitie vo vyučovacom 
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procese na strednej škole. Balíček sme vytvorili 
pomocou softvéru interaktívnej tabule SMART 
Board – Notebook. Výhodou tohto programu je 
okrem iného prítomnosť Flash aplikácií (ako napr. 
test s výberom odpovedí, pexeso, skladanie slov), 
ktoré si užívateľ môže podľa potreby upravovať. 
Využili sme ich pri tvorbe testov a hier pre 
študentov.  

V nasledujúcej časti predstavíme INTe-L balíček 
„Voľný pád“, ktorý pokrýva potreby celého 
vyučovacieho procesu, počnúc motiváciou 
a končiac kontrolnou fázou. 

3.1 INTe-L balíček „Voľný pád“ 

Balíček pozostáva z niekoľkých stránok, ktoré sú 
vzájomne previazané pomocou hypertextových 
odkazov. Funguje teda podobne ako klasické 
webové stránky, kde sa užívateľ dostane 
z úvodného menu k jednotlivým častiam danej 
stránky. Menu balíčka (obr. 6) obsahuje časti:   
motivácia, INTe-L, slovník, testy, hry. 

 
Obrázok 6: Menu INTe-L balíčka „Voľný pád“ 
 

Pri tvorbe štruktúrovaného balíčka sme 
prihliadali na viacero faktorov, ktoré v konečnom 
dôsledku ovplyvnili jeho obsahovú a formálnu 
stránku: 

1. Štandardná štruktúra vyučovacej hodiny, t.j. 
motivácia, expozícia, repetícia a kontrola 
[Driensky a Hrmo, 2004] 

2. Spôsob prezentovania a získavania poznat-
kov preferovaný v rámci stratégie INTe-L, 
t.j. od pozorovania a experimentovania 
k osvojovaniu si nových poznatkov 
[Schauer et al., 2008] 

3. Kontrolná fáza vyučovania, resp. 
samoštúdia, kde považujeme za nutné 
preverovať nielen naučenú teóriu, ale aj 
schopnosť čítať grafy a aplikovať známe 
vzťahy pri riešení príkladov 

4. Didaktická zásada názornosti [Turek, 2009] 
– materiál obsahuje obrázky, fotografie, 
video a celkovo je spracovaný tak, aby 
navonok neodrádzal, ale zaujal i motivoval. 

3.2 Obsah balíčka 

V tejto časti predstavíme jednotlivé súbory 
obsiahnuté v balíčku. Snažili sme sa zakomponovať 
doňho rôzne netradičné prvky, s ktorými sa študenti 
na hodinách fyziky nestretávajú príliš často, ako 
napr. už spomínaný vzdialený reálny experiment 
alebo didaktické hry, ktoré zábavnou a súťažnou 
formou precvičujú nadobudnuté vedomosti. 
 
Motivácia 
Na motiváciu (obr. 7) študentov k problematike 
voľného pádu sme zvolili otázku: „Diskutujte, ako 
sa budú pohybovať pierko a kladivo, ktoré spustíme 
voľným pádom z rovnakej výšky na Zemi a na 
Mesiaci?“ 

Odpoveď na otázku dostanú študenti po krátkej 
diskusii vo forme videa, ktoré zobrazuje astronauta 
na Mesiaci a dokazuje, že vo vákuu dopadnú oba 

predmety na zem v rovnakom čase. Voľný pád na 
Zemi môžu sami experimentálne odskúšať. 
 
Obrázok 7: Motivácia k téme Voľný pád 
 
INTe-L 
Táto časť obsahuje prístup k základným 
komponentom INTe-L-u – vzdialený reálny 
experiment, virtuálny experiment a e-študijný 
materiál.  

Položka „Vzdialený reálny experiment“ je 
odkazom na stránku experimentu „Voľný pád telesa 
v sklenenej trubici“, kde má experimentátor 
k dispozícii okrem samotného experimentu aj 
návod, popis experimentu a fyzikálny základ. 
V rámci balíčka ešte prikladáme zadanie úloh pre 
strednú školu a fotogalériu  e-laboratória, ktorá 
obsahuje aj video ukážku bežiaceho experimentu. 
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Obrázok 8: Virtuálne experimenty 

 
V rámci časti „Virtuálny experiment“ (obr. 8) 

sme pripravili virtuálne laboratórium, ktoré 
obsahuje 3 simulácie z Internetu a jednu animáciu, 
ktorú sme vytvorili pomocou softvéru Mathcad. 
Cieľom je, aby študent experimentoval s rôznymi 
tiažovými zrýchleniami a uvedomoval si dopad 
„prechodu z jednej planéty na inú“ na samotný 
pohyb. Aby sme dosiahli zmysluplnú prácu 
s virtuálnymi experimentmi, priložili sme k nim 
„Pracovný list študenta“ obsahujúci otázky a úlohy 
týkajúce sa experimentov.  
 

E-študijný materiál je pdf dokument vytvorený 
pre potreby tohto balíčka a obsahuje motivačné 
otázky, základnú teóriu, príklad skúmania voľného 
pádu v laboratórnych podmienkach a vzorový 
príklad s numerickým a grafickým riešením. 
V teórii zdôrazňujeme skutočnosť, že voľný pád je 
pohyb rovnomerne zrýchlený. Študenti by si tak 
mali uvedomiť, že vzťahy pre oba pohyby sú vo 
svojej podstate rovnaké a preto nie je nutné učiť sa 
ich ako dva nové vzťahy (ako sa stáva v mnohých 
prípadoch). 
Slovník 
Táto časť obsahuje základnú terminológiu spojenú 
s voľným pádom. Zastrešuje pojmy, s ktorými sa 
študenti priebežne stretávali, či už v rámci hodiny 
venovanej voľnému pádu, alebo hodín venovaným 
pohybom či gravitácii.  
Testy 
Položka Testy je venovaná kontrole vedomostí 
(spolu s časťou Hry) študentov. Nenahraditeľná je 
najmä pri samoštúdiu, kde študent nemá inú 
možnosť spätnej väzby. Sekcia obsahuje vstupný 
a výstupný test a príklady. Vstupný test preveruje 
vedomosti nadobudnuté počas predchádzajúcich 
hodín. Výstupný test je venovaný voľnému pádu 
a študent si môže preveriť mieru osvojenia učiva. 
V oboch prípadoch sa jedná o test s výberom 
odpovede zo štyroch možností, kde správna je stále 
len jedna odpoveď. Testy spolu s interaktívnymi 

hrami sme vytvorili pomocou Flash aplikácií, ktoré 
sa nachádzajú v Galérii programu Notebook. Ich 
výhodou je veľmi jednoduché editovanie dokonca 
aj v priebehu vyučovacej hodiny, takže ich 
vyučujúci môže prispôsobovať podľa potrieb 
svojich študentov. Zároveň to znamená, že ich do 
svojho vyučovania môžu zaradiť aj vyučujúci menej 
zdatní v práci s počítačmi. Príklady slúžia na 
aplikáciu známych, resp. odvodených vzťahov. 
Študenti majú v rámci stránky s príkladmi 
k dispozícii aj jednoduchú kalkulačku na základné 
výpočty. 
Hry 
Časť Hry (obr. 9) obsahuje aktivity, ktoré 
precvičujú vedomosti  odľahčene, zábavnou 
formou. Zamerané sú na znalosti súvisiace 
s voľným pádom, rovnomerným a rovnomerne 
zrýchleným pohybom. Obsahujú: 

1. Pexeso – hľadanie párov a precvičovanie 
značiek fyzikálnych veličín a ich jednotiek 
(širšie opakovanie – napr. energia, 
hmotnosť) 

2. Skladanie slov – k dispozícii je indícia, 
ktorá definuje daný pojem a úlohou je 
poskladať v časovom limite pojem na 
základe uvedenej definície 

3. Priraďovačka – grafy – táto aktivita nie je 
interaktívna, obsahuje tabuľku so šiestimi 
oknami; v každom z nich je napísaný typ 
grafu, ktorý sa do nej má vložiť 

4. Skladačka – fyzikálne vzťahy – 
neinteraktívna aktivita, cieľom je 
z ponúknutých veličín a operácií poskladať 
fyzikálne správne vzťahy pre voľný pád 
a rovnomerný pohyb. 

 

 
Obrázok 9: Hry k téme Voľný pád 

4 Záver 
V predloženom príspevku sme predstavili novú 
stratégiu vyučovania – Integrovaný e-Learning, 
ktorého nosnou časťou je experiment ako 
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neoddeliteľná súčasť výučby prírodovedných 
predmetov. Z dôvodu absencie vzdialených 
reálnych experimentov z mechaniky sme navrhli 
a skonštruovali vzdialený reálny experiment 
„Voľný pád telesa v sklenenej trubici“, ktorého 
existencia je predpokladom pre aplikáciu stratégie 
INTe-L na tému Voľný pád. Následne sme vytvorili 
kompaktný INTe-L balíček, ktorý v sebe zahŕňa 
základné komponenty INTe-L-u, ako aj doplnkové 
materiály využiteľné vo vyučovacom procese. 
Koncipovaný je tak, aby bol využiteľný aj pri 
samoštúdiu študentov. Navyše, priložené otázky 
a úlohy k vzdialenému experimentu a virtuálnemu 
laboratóriu majú vyprovokovať kritické myslenie 
študentov, tvorivý prístup k problematike a aktívne 
bádanie, čím docielime hlbšie pochopenie 
prezentovaného javu. 

Naším cieľom bolo poskytnúť kompletný 
produkt, ktorý vyučujúcemu poskytne všetky prvky 
potrebné na implementáciu INTe-L-u do priamej 
výučby. Tento materiál je prvým produktom 
zastrešujúcim všetky tri komponenty INTe-L-u 
s doplnkovými aktivitami. V blízkej budúcnosti ho 
plánujeme voľne zverejniť na Internete v aktuálnej 
podobe aj vo forme webovej stránky, aby sa 
stratégia INTe-L dostala do povedomia vyučujúcich 
a študentov. Ako sme v texte viackrát zdôraznili, 
vytvárali sme ho s ohľadom na využitie učiteľmi 
stredných škôl a študentmi pri samoštúdiu.  

Veríme, že touto cestou sa nám podarí: 
• spopularizovať tému Voľný pád (a 

v prípade vytvorenia viacerých balíčkov aj 
fyziku ako takú); 

• predstaviť stratégiu INTe-L širšej 
verejnosti; 

• umožniť jednoduchú implementáciu INTe-
L-u do výučby; 

• prezentovať prvé e-laboratórium na 
Slovensku voľne prístupné na Internete pre 
všetkých užívateľov. 
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V tejto práci sa sústreďujem na vyučovanie 
kombinatoriky na základných školách a vytvorenie 
vhodného prostredia pre tento účel. Túto tému som 
si vybrala preto, lebo žiaci majú často problém 
s kombinatorikou a u nás na základných školách sa 
väčšinou nepoužíva takýto softvér.  

Cieľom mojej práce bolo vytvoriť softvér pre 
vyučovanie kombinatoriky na základných školách, 
ktorý by mohol pomôcť žiakom uvedomiť si, aké 
dôležité je systematicky postupovať pri hľadaní 
všetkých možností, pri riešení kombinatorických 
úloh, a  tiež poskytnúť učiteľom pomôcku pre 
vyučovanie kombinatoriky.  

Na dosiahnutie cieľa mojej práce bolo 
nevyhnutné porozprávať sa s učiteľmi matematiky 
na základných školách. V rozhovoroch som 
zisťovala, aký majú názor na tematický celok 
kombinatorika a aké skúsenosti majú pri vyučovaní 
tejto témy. Zaujímalo ma tiež, či pri vyučovaní 
kombinatoriky používajú nejaký softvér, prípadne 
ako by si taký softvér predstavovali. 

Po rozhovoroch som zistila, že učitelia vlastne 
nemajú presnú predstavu o tom, čo by mal takýto 
softvér obsahovať. Je jednoduchšie povedať 
o existujúcom programe, prečo je dobrý, alebo čo 
by bolo treba na ňom zmeniť, ako vymyslieť niečo 
nové.  

Jednotlivé aktivity prostredia Kombinatorika sú 
nasledovné: Obleč sa!, Zmrzlina, Stavebnice,  
Zápalky, Dokonči!, Nájdi kravičku! a V pizzerii. 

Tieto aktivity sú zamerané na rôzne časti 
kombinatoriky: variácie s opakovaním, variácie bez 
opakovania, permutácie s opakovaním, kombinácie. 

Výsledkom tejto práce by mal byť edukačný 
softvér. Pri tvorbe edukačného softvéru je 
nevyhnutné postupné testovanie. Práve preto som 
bola počas vývoja prostredia v neustálom kontakte 
so žiakmi z prvého aj z druhého stupňa základnej 
školy.  

 Po hodinách trávených so žiakmi, viem usúdiť, 
ktoré úlohy sú vhodné pre prvý, pre druhý, alebo 
pre oba stupne základných škôl. Pre druhý stupeň 
by som odporučila každú aktivitu. Je pravda, že 
prvé úrovne sú jednoduché pre týchto žiakov, ale aj 

tieto úrovne majú svoj zmysel. Slúžia predovšetkým 
na pochopenie zadania. Pre žiakov by bolo 
demotivujúce, keby museli riešiť samé ťažké úlohy. 
Pre prvý stupeň sú niektoré úrovne niektorých 
aktivít príliš náročné. Samozrejme každý žiak je 
iný. Práve preto nemôžem jednoznačne tvrdiť, že 
tieto úlohy nie sú vhodné pre túto vekovú skupinu.   

Kombinatorika je náročná časť matematiky, 
žiaci majú ťažkosti pri riešení kombinatorických 
úloh. U nás sa nepoužíva softvér pre vyučovanie 
kombinatoriky, hoci by mohol pomôcť žiakom pri 
pochopení tejto témy.   

Mojím cieľom bolo vytvoriť softvér pre 
vyučovanie kombinatoriky na základných školách, 
ktorý by mohol pomôcť žiakom 
• naučiť sa vypisovať všetky možnosti podľa 

určitého systému,  
• naučiť sa vedieť pokračovať v systéme 

vypisovania riešení  
• v jednotlivých úlohách objaviť spôsob 

tvorenia možných riešení 
• riešiť rôzne primerané kombinatorické 

úlohy 
Navrhla som sedem softvérových aktivít, ktoré 

som aj zrealizovala. Tieto kombinatorické aktivity 
som vyskúšala s deťmi zo základnej školy, z prvého 
aj druhého stupňa.  
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V tejto práci sa sústred’ujeme na vytvorenie pro-
stredia pre deti v predškolskom veku. Túto veko-
vú skupinu sme si vybrali preto, lebo deti už v mla-
dom veku sa stretávajú s počítačmi. Potrebujú vhod-
né softvéry, aby mohli rozvíjat’ svoje zručnosti. Té-
mou tohto prostredia sú zvieratká. Túto tému sme si
vybrali preto, aby sa deti naučili viac o zvieratkách.
Náš program obsahuje niekol’ko úloh zameraných na
zvieratká, na ich život.
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Práca sa zaoberá vytvorením zbierky úloh na tému
Dirichletov princíp. V prvej časti sa nachádza stručný
prehl’ad zo života Lejeune Dirichleta, charakteristika
Dirichletovho princípu a dôkaz tohto tvrdenia. Dru-
há čast’ práce obsahuje zbierku úloh, dotazník a jeho
vyhodnotenie. Zbierka obsahuje 30 úloh, na ktorú
nadväzuje dotazník s 15 položkami, ktorú vypĺňalo
25 pedagógov stredných škôl. Ich úlohou bolo vyslo-
vit’ svoj názor na existenciu takejto zbierky. Ciel’om
našej práce bolo zostavit’ zbierku úloh na tému Di-
richletov princíp a zistit’, či zbierka v učive stredných
škôl bude mat’ priaznivú odozvu učitel’ov stredných
škôl a tým jej existencia bude opodstatnená.
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Naviazanie matematických obsahov na reálny svet 
sa v posledných rokoch považuje za základnú 
podmienku úspešného vyučovania matematiky, a to 
najmä počas obdobia povinnej školskej dochádzky. 

Hoci sa hľadanie komplexnej štruktúry prepojení 
dotýka aj iných oblastí, matematika stojí v strede 
záujmu. Či už sa vytváranie prepojení nazýva 
interdisciplinárne vyučovanie, situovanie, 
ukotvovanie alebo kontextualizácia obsahov — v 
každom prípade ide o hľadanie súvislostí, ktoré sú 
nápomocné pri zavádzaní nových pojmov, 
konceptov či obsahov v danej oblasti [1, str. 5–7]. 
Práve matematika potrebuje kontextualizáciu, aby 
unikla formálnej abstrakcii, odtrhnutosti 
vyučovaných obsahov od skutočného života alebo 
od toho, čo je blízke a vlastné učiacim sa deťom  
[4, str.31–33]. 

Vo svojej práci som sa pokúsila využiť princípy 
kontextového vyučovania matematiky [2] na 
zavedenie predstavy kombinácie ako základného 
prvku kombinatoriky cez témy výtvarnej a hudobnej 
výchovy na osemročnom gymnáziu.  

Oproti obvyklému postupu situovania 
nematematických konceptov do vyučovania 
matematiky, v mojej práci som situovala 
matematické koncepty do vyučovania umeleckých 
výchov. 

Praktické aplikácie kontextového vyučovania, 
ktoré v tejto práci ukazujú opodstatnenie 
kontextovej orientácie, sa týkajú cesty od rytmu a 
modelovania farebných kociek ku kombinatorike a 
veľkým číslam.  

Ukazuje sa, že v prípade silnej motivácie, ktorá 
je celkom nematematická, je možné naviazať 
celkom nový pojem z matematiky (kombinácie) na 
obsah veľmi vzdialený. Základným kontextom pre 
zavedenie kombinácií boli nasledujúce témy: 
1. modelovanie kocky (výtvarná výchova) 
2. rytmizovaný pozdrav (hudobná výchova) 

Zaujatie detí (11–13-ročných) v oboch prípadoch 
prevýšilo počiatočné obavy z nedostatku vedomostí, 
ktoré chýbali pri hľadaní riešenia oboch úloh. V 
prípade modelovania kociek išlo o návrh plášťa 
kocky (a možné usporiadania jednotlivých stien 
daným, vhodným spôsobom), na hudobnej výchove 
sme navrhovali spôsoby, akými sa dá sprevádzať 

pozdrav rytmickým tlieskaním (na ktorú slabiku či 
slabiky sa tleskne). 

V oboch prípadoch prišlo k abstrakčnému 
zdvihu, k zmene úrovne práce s materiálom — z 
prvej úrovne hľadania a popisovania jednotlivých 
prvkov vymenovávaním sa deti posunuli na vyššiu 
kognitívnu úroveň systematizácie, usudzovania a 
predikcie — ku hľadaniu systému usporiadania 
prvkov a výpočet všetkých kombinácií. Mieru 
porozumenia základným termínom som overila 
zavedením odlišného separovaného modelu, ktorý 
deti spracovali tiež bez problémov a využili ho pri 
systematizácii pravidla na výpočet počtu 
kombinácií.  

Posun v kognitívnej oblasti dokladá 
dokumentácia z hodín. Deti po ukončení práce 
vyjadrili spokojnosť s vývojom vlastnej práce. 
Najčastejšie ocenili práve prechod od vymenúvania 
ku systematizovanému uvažovaniu a hľadaniu 
pravidiel.  

Atmosféra na hodinách, ako aj pozitívna spätná 
väzba po ich skončení by mohli perspektívne 
zapôsobiť ako faktor zmeny prevažne negatívneho 
postoja k matematike u detí [3], ktoré sa stretávajú s 
kontextovým vyučovaním. Využívanie takýchto 
prepojení s matematikou má pozitívnu odozvu a 
pôsobí na deti motivačne.  

V ďalšej práci preto pripravujem využitie 
prepájania umeleckých výchov s matematikou v 
oblasti symetrií, základov algebraickej symboliky či 
postupností.  
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Katedra aplikovanej informatiky, FMFI UK, Mlynská Dolina 842 48 Bratislava

Potreba vzdelávania v dnešnej dobe ostáva aj
nad’alej kl’účová. Študenti si často sami chcú
organizovat’ čas na štúdium. Je preto potreb-
né im dat’ možnost’ vzdelávat’ sa dial’kovo.
Vzhl’adom na skutočnost’, že dostupné metodo-
lógie ako [Leshin et al., 1992], [Dick et al., 2000],
[Alessi and Trollip, 2001] neboli dostatočne defino-
vané a zároveň komplexné rozhodli sme sa vytvorit’
si pre naše potreby vlastnú metodológiu, ktorá bude
mat’ presne špecifikované jednotlivé kroky.

Metodológia

Práca na príprave e-learningového kurzu prebieha
v dvoch úrovniach. Prvá úroveň je globálna, kedy
pracujeme s e-kurzom ako s celkom. Druhá úroveň
je lokálna, ktorá sa zaoberá priamo tvorbou jednot-
livých e-lekcií. E-lekcia je učebná jednotka, ktorá
spravidla trvá 45 minút. Kurz je delený na jednot-
livé témy, pričom každá téma može obsahovat’ viac
e-lekcií. Pre lepšiu orientáciu pri príprave e-kurzu
sme vytvorili kontrolné listy pre obe úrovne. Tieto,
ako aj celý metodologický postup je dostupný na we-
bových stránkach [Methodology, 2010].
Metodológia pozostáva zo šiestich krokov:

1. Ciele
V tomto kroku je našou úlohou definovat’ hlavné
ciele e-kurzu. Zameriame sa na otázky: Čo?,
Koho?, Prečo?, Ako? a Kedy? budeme učit’.

2. Forma
V tejto časti metodológie sa zameriame sa na
jednotlivé formy, ktoré budeme pri tvorbe e-
kurzu využívat’. Akceptujeme základné rozde-
lenie podl’a [Clark and Mayer, 2003], no pre na-
še potreby sme ho rozšírili.

3. Návrh
V globálnej úrovni navrhneme priebeh celého e-
kurzu. V rámci lokálne úrovne budeme navrho-

∗nunukova@gmail.com
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vat’ kompozíciu jednotlivých e-lekcií. Na zá-
klade predchádzajúceho rozdelenia e-lekcií, de-
finujeme aj v tejto časti návrh každej formy oso-
bitne.

4. Vývoj
Vo vývoji sa zaoberáme priamo tvorbou e-lekcií.
Je to časovo najnáročnejší krok. V tejto časti vy-
užívame vel’ké množstvo nástrojov z dvoch sku-
pín, aktívne a pasívne, na dosiahnutie vysokej
efektivity e-kurzu.

5. Realizácia
Najprv si na lokálnej úrovni odpovieme na otáz-
ku, či je daná e-lekcia kompletná a následne na
globálnej úrovni budeme zist’ovat’ kompletnost’
celého e-kurzu. Druhou úlohou tohto kroku je
aktualizovat’ zmenené dáta, v prípade že vyvs-
tane takáto požiadavka po vyhodnotení e-kurzu.

6. Vyhodnotenie
Sú definované dva ciele, prvým je hodnotenie
e-lekcií na lokálnej úrovni. Druhým ciel’om je
vyhodnotenie e-kurzu ako celku. Na obe hodno-
tenia nám bude slúžit’ objektívne a subjektívne
hodnotenie.
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